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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εμφύτευση διάφορων τύπων μόνιμου καρδιακού βηματοδότη είναι σήμερα, 

μετά από τέσσαρες δεκαετίες εφαρμογής, ευρέως διαδεδομένη ιατρική πρακτική. Η 

μελέτη των αιμοδυναμικών μεταβολών που παρουσιάζονται κατά και μετά την 

εμφύτευση των βηματοδοτών ξεκίνησε από την εποχή που πρωτοεφαρμόσθηκαν. Η 

κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα της καρδιάς συντέλεσε στην εφαρμογή της βηματοδότησης για την 

αντιμετώπιση σοβαρών βραδυαρρυθμιών αλλά και για τη βελτίωση της δυναμικής  

της καρδιάς.   

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των βηματοδοτικών συστημάτων 

διαπιστώθηκε  ότι η κλασσική, σταθερής συχνότητας, κοιλιακή βηματοδότηση δεν 

είναι ικανή να βελτιώσει την λειτουργική απόδοση της καρδιάς. Αποκαλύφθηκε ότι 

με τη βηματοδότηση η καρδιακή παροχή αρχικά βελτιώνεται αλλά δεν διατηρείται σε 

μακροχρόνια βάση και η ικανότητα για άσκηση παραμένει μειωμένη, ενώ η ευνοϊκή 

επίδραση στη βαρύτητα και πορεία της καρδιακής ανεπάρκειας δεν είναι 

ικανοποιητική. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, η καρδιακή λειτουργία 

εμφανίζεται επιδεινωμένη συγκριτικά με την κατάσταση που υπήρχε πριν τη 

βηματοδότηση. Η συσχέτιση των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας με την 

καρδιακή παροχή οδήγησε στην ανάπτυξη των βηματοδοτικών συστημάτων 

ανταποκρινόμενης συχνότητας που επιτυγχάνουν ικανοποιητική αύξηση της 

καρδιακής συχνότητας ανάλογα με το επιτελούμενο έργο.  

Η κατάργηση της φυσιολογικής κολποκοιλιακής αλληλουχίας και η 

παλίνδρομη κοιλιοκολπική αγωγή ενοχοποιήθηκαν για τις αρνητικές αιμοδυναμικές 

συνέπειες της κοιλιακής βηματοδότησης που περιγράφηκαν στο σύνδρομο του 

βηματοδότη. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίσθηκε με την ανάπτυξη βηματοδοτικών 

συστημάτων που βασίζονται στο γεγονός ότι, η κολπική συστολή και η κατάλληλη 

χρονική σχέση μεταξύ κολπικής και κοιλιακής συστολής συμβάλλουν σημαντικά στη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Τα συστήματα αυτά διατηρούν τη 

συγχρονισμένη κολποκοιλιακή αλληλουχία και προσαρμόζουν τη συχνότητα 

βηματοδότησης ανάλογα με τις κυκλοφορικές απαιτήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο η 

βηματοδότηση των δύο κοιλοτήτων μιμείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

λειτουργία του ερεθισματαγωγού συστήματος και είναι φυσικό να έχει τα καλύτερα 
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αιμοδυναμικά αποτελέσματα.  Ωστόσο, η εμφάνιση συμπτωμάτων του συνδρόμου 

του βηματοδότη ακόμη και σε αυτά τα εξελιγμένα συστήματα αναδεικνύει την αξία 

του εντοπισμού και της εφαρμογής του ιδανικού, για κάθε περίπτωση, 

κολποκοιλιακού διαστήματος με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων εκτίμησης της 

λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και ιδίως των ηχωκαρδιογραφικών.  

Η αντικειμενική εκτίμηση και η βαθμολόγηση της λειτουργικής κατάστασης 

της καρδιάς σε διαφορετικές συνθήκες, όπως είναι και η μόνιμη καρδιακή 

βηματοδότηση, αποτελεί ευρύ πεδίο έρευνας και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

για το σκοπό αυτό είναι πολλές, άλλες σχετικά απλές και άλλες εξαιρετικά σύνθετες. 

Είναι φανερό ότι οι αιματηρές μέθοδοι ελέγχου και οι δείκτες που προέρχονται από 

αυτές παρέχουν μεν τις περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες αλλά δεν είναι εύκολα 

επαναλήψιμες, απαιτούν ειδικούς χώρους και συνθήκες εκτέλεσης, συνεπάγονται 

μεγαλύτερη φόρτιση για τον ασθενή που πιθανόν να επηρεάζει τις μετρήσεις, έχουν 

επιπλοκές και δύσκολα χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι ελέγχου μεγάλων 

πληθυσμιακών ομάδων.  

Εν αντιθέσει με τις αιματηρές, οι αναίμακτες τεχνικές όπως είναι το 

ηχωκαρδιογράφημα και τα εξωτερικά μηχανογραφήματα είναι ασφαλείς, ανώδυνες, 

επαναλήψιμες, δεν δημιουργούν φόρτιση για τον ασθενή, υπάρχει αφθονία 

βιβλιογραφικών αναφορών παλιότερων και σχετικά νεότερων και για ορισμένες 

φάσεις του καρδιακού κύκλου παρέχουν εξίσου ή περισσότερο αξιόπιστους δείκτες  

της λειτουργικότητας της καρδιάς με τον καρδιακό καθετηριασμό.  

Μολονότι η αντικειμενική μελέτη της λειτουργικής κατάστασης της καρδιάς 

με διάφορες τεχνικές έχει αποδώσει πολλούς δείκτες, εν τούτοις δεν υπάρχει 

μεμονωμένος δείκτης που να εκφράζει απόλυτα τη λειτουργικότητά της. Οι 

μεταβολές στη λειτουργικότητα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τους διάφορους δείκτες 

και γι’ αυτό το λόγο ο προσδιορισμός πολλών δεικτών με διάφορες τεχνικές είναι 

απαραίτητος για την ακριβέστερη εκτίμηση της λειτουργικής απόδοσης της καρδιάς.  

Υπάρχουν πολλές μελέτες που εκτιμούν τη λειτουργικότητα της αριστερής 

κοιλίας στη βηματοδότηση χρησιμοποιώντας ηχωκαρδιογραφικούς δείκτες. Αντίθετα 

σπανίζουν ή ελλείπουν παρόμοιες μελέτες που χρησιμοποιούν λειτουργικούς δείκτες  

προερχόμενους από το συνδυασμό των εξωτερικών μηχανογραφημάτων και την 

πρώτη παράγωγο αυτών με το συμβατικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό το κενό στη 

βιβλιογραφία προσπαθεί να καλύψει η παρούσα μελέτη. 

           D.Z.Ps.
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 Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι: α) η εκτίμηση της επίδρασης που ασκεί η 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας με δείκτες που 

προέρχονται από το ηχωκαρδιογράφημα, β) η εκτίμηση των μεταβολών που επιφέρει 

η κολποκοιλιακή βηματοδότηση με διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα στη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας με δείκτες που προέρχονται από το 

ηχωκαρδιογράφημα και τα εξωτερικά μηχανοκαρδιογραφήματα, γ) η σύγκριση των 

τεχνικών αυτών και δ) η διερεύνηση πιθανής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της.   

 Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το γενικό και το ειδικό. 

 Το γενικό μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται σε βασικά στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της καρδιάς. Το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στους διάφορους τύπους καρδιακής βηματοδότησης, στην 

επίδρασή τους στην καρδιακή λειτουργία,  στο σύνδρομο του βηματοδότη, στις 

διαφορές ανάμεσα στην κοιλιακή και στη συγχρονισμένη κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση, στη σημασία του ιδανικού χρονισμού ανάμεσα στην κολπική και 

στην κοιλιακή συστολή και σε διάφορους τρόπους βελτίωσης της καρδιακής 

απόδοσης κατά τη βηματοδότηση. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη της 

καρδιακής λειτουργίας με ηχωκαρδιογραφικές μεθόδους ενώ το τέταρτο αναφέρεται 

στην εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας με δείκτες που προέρχονται από τα 

εξωτερικά μηχανογραφήματα.  

 Το ειδικό μέρος περιλαμβάνει την περιγραφή των ασθενών που έλαβαν μέρος 

στη μελέτη, την περιγραφή του πρωτοκόλλου, τα αναλυτικά αποτελέσματα, τους 

πίνακες, τα σχήματα, τις εικόνες και τη συζήτηση. Ακολουθεί περίληψη στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ στο τέλος παρατίθενται οι βιβλιογραφικές 

αναφορές.    

 Η μελέτη ολοκληρώθηκε στη Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που στεγάζεται στο Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Λευκό, στον οποίο εκφράζω 

την ευγνωμοσύνη μου και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου αφενός για την ανάθεση της 

διατριβής και αφετέρου για τις συνεχείς προτροπές του, τις πολύτιμες συμβουλές του, 

την εμπιστοσύνη του και την πολλαπλή υποστήριξη του.   

Στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο Μπουντώνα, επιβλέποντα της 

διατριβής, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για την αμέριστη βοήθεια, την ενεργό 

συμμετοχή και την πολύπλευρη συμπαράσταση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια 

αυτού του πονήματος.  

           D.Z.Ps.
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  Στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Παρχαρίδη, μέλος της τριμελούς επιτροπής 

επίβλεψης της διατριβής, εκφράζω τις ευχαριστίες μου για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

του και την ουσιαστική βοήθεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.    

Στον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο εκφράζω τις ευχαριστίες μου 

για το ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη διάρκεια της μελέτης, την παροχή των 

εξειδικευμένων γνώσεών του και τη διάθεση της τεχνογνωσίας που κατέχει η Β΄ 

Καρδιολογική Κλινική του Α.Π.Θ. 

Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο 

Σακαντάμη για την ουσιαστική βοήθεια που μου παρείχε κατά τη διάρκεια του 

πειραματικού μέρους και της επεξεργασίας των ευρημάτων της μελέτης. 

Επίσης από τη θέση αυτή θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Απόστολο Ευθυμιάδη για τη συμπαράστασή του κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.   

Για τη γραφιστική επιμέλεια της μελέτης ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο 

Συνάπαλο.  

Τη γραμματέα του Τομέα Παθολογίας κ. Εύη Καλούδη, που πρόθυμα 

προσέφερε τις πολύτιμες συμβουλές της σε διαδικαστικά θέματα, ευχαριστώ θερμά. 

 Τέλος, ευχαριστώ τους αφανείς «ήρωες» αυτής της προσπάθειας, τη σύζυγό 

μου Ελένη και τα παιδιά μας Ζήση και Ανθή.   
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  

  

Φάσεις του καρδιακού κύκλου 

 

 Από κλινικής άποψης υπάρχουν μόνο δύο φάσεις στον καρδιακό κύκλο: α) η 

συστολή και β) η διαστολή. Οι δύο αυτές φάσεις προσδιορίζονται χρονικά και 

διακρίνονται ανάμεσά τους με τους καρδιακούς τόνους. Κλινικά η συστολή αρχίζει 

με την έναρξη του πρώτου τόνου και τελειώνει με την έναρξη του δεύτερου τόνου 

ενώ η διαστολή αρχίζει με την έναρξη του δεύτερου τόνου και τελειώνει με την 

έναρξη του πρώτου τόνου. Οι κυριότερες συνιστώσες του καρδιακού κύκλου είναι με 

τη σειρά που εμφανίζονται, η συστολή των κόλπων ή προσυστολή, η μεσοσυστολή, η 

συστολή των κοιλιών και η διαστολή των κοιλιών με την καρδιακή παύλα που ίσως 

ακολουθεί (Λευκός 1972, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 1999α, 1999β). 

 Η υποδιαίρεση του καρδιακού κύκλου, σύμφωνα με τη διαδοχή μηχανικών 

και μυοκαρδιακών φαινομένων (Braunwald και συν. 1992a, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 

1999α, 1999β) διέκρινε τις κλασικές βασικές λειτουργικές φάσεις: α) τη φάση της 

ισομετρικής συστολής, β) τη φάση της εξώθησης, γ) τη φάση της χάλασης ή 

ισομετρικής διαστολής και δ) τη φάση της πλήρωσης. Από τις φάσεις αυτές, οι δύο 

πρώτες ανήκουν στη συστολή και οι δύο τελευταίες στη διαστολή. 

 

Μηχανισμός συστολής 

 

 Η ιστολογική μονάδα του μυοκαρδίου είναι το μυοκαρδιακό κύτταρο. Η 

μυϊκή ίνα είναι μια ομάδα μυοκυττάρων που συγκρατούνται ενωμένα από τον 

περιβάλλοντα κολλαγόνο συνδετικό ιστό. Άλλες δεσμίδες κολλαγόνου συνδέουν τις 

μυϊκές ίνες ανάμεσά τους (Weber και συν. 1994). Τα μυοκαρδιακά κύτταρα 

αποτελούν, αν και αλληλοεμπλέκονται, ξεχωριστές ολοκληρωμένες μονάδες 

περιβαλλόμενες από μια πολύπλοκη κυτταρική μεμβράνη, το σαρκείλημμα. Οι 

κυτταρικές  μεμβράνες σχηματίζουν έντονες πτυχώσεις στα σημεία που τα κύτταρα 

εφάπτονται εγκαρσίως με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών συνδέσεων μεταξύ 
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τους, των εμβόλιμων δίσκων  και τη μετάδοση κατά τον  επιμήκη άξονα της τάσης 

του ενός κυττάρου στο επόμενο (Braunwald και συν. 1992a) (Εικόνα 1.1).  

 Το μυοκαρδιακό κύτταρο είναι πλήρες ραβδοειδών δεσμών μυοϊνιδίων που 

αποτελούν το 50% της κυτταρικής μάζας. Μεταξύ των μυοϊνιδίων υπάρχει το 

πρωτόπλασμα ή άλλως σαρκόπλασμα που είναι πλούσιο σε μιτοχόνδρια, στα οποία 

παράγεται η τριφωσφωρική αδενοσίνη (ΑΤΡ), και αποτελούν το 20% έως 25% της 

μάζας του κυττάρου (Braunwald και συν. 1992a, Forbes και Sperelakis 1995). Τα 

μυοϊνίδια αποτελούνται από τα σαρκομερίδια που διατάσσονται σε μακρές επιμήκεις 

σειρές και οριοθετούνται μεταξύ τους από τις γραμμές Ζ. Τα μυοϊνίδια διασχίζονται 

από ένα πλούσιο δίκτυο ενδοκυττάριων σωληνώσεων, το σαρκοπλασματικό δίκτυο, 

που διακρίνεται σε δύο συστήματα, το εγκάρσιο ή σύστημα Τ (Transverse), που 

αποτελείται από σωληνώσεις που εισδύουν κάθετα στα άκρα των σαρκομεριδίων, 

δηλαδή στο επίπεδο των γραμμών Ζ και το επίμηκες ή σύστημα L (Longitudinal), που 

συνίσταται από λεπτοτοιχωματικές σωληνώσεις που διατρέχουν επιμήκως, 

παράλληλα προς τα σαρκομερίδια. Τα μιτοχόνδρια έχουν στενή επαφή με τα 

σαρκομερίδια διευκολύνοντας τη μεταφορά της ΑΤΡ από τον τόπο παραγωγής της 

στον τόπο κατανάλωσής της (Schaper και συν. 1985, Braunwald και συν. 1992a) 

(Εικόνες 1.1 και 1.2). 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Σχηματική απόδοση του καρδιακού μυός (Τροποποιημένη από Schaper J 

και συν., 1985). 

           D.Z.Ps.
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 Οι κύριες συσταλτές πρωτεΐνες του σαρκομεριδίου αποτελούνται από τα 

παχέα νηματίδια της μυοσίνης και τα λεπτά νηματίδια της ακτίνης. Τα νηματίδια της 

μυοσίνης διατάσσονται από το μέσο προς τα δύο άκρα του σαρκομεριδίου 

οριοθετώντας στο σύνολο τους μια πλατειά ταινία, την ταινία Α, ενώ τα νηματίδια 

της ακτίνης εκτείνονται αντίθετα από τα δύο άκρα προς το μέσο του σαρκομεριδίου 

σχηματίζοντας εκατέρωθεν της ταινίας Α δύο άλλες ταινίες, τις ταινίες Ι. Η διάταξη 

των ινιδίων ακτίνης και μυοσίνης είναι γεωμετρική, ώστε κάθε ινίδιο μυοσίνης να 

περιβάλλεται από έξι ινίδια ακτίνης, τα οποία είναι κοινά για όλα τα γειτονικά ινίδια 

μυοσίνης με αποτέλεσμα σε κάθε ινίδιο ακτίνης να αντιστοιχούν τρία ινίδια μυοσίνης. 

Κατά τη φάση της συστολής τα ένθεν και εκείθεν λεπτά ινίδια της ακτίνης 

συμπλησιάζουν προς το κέντρο του σαρκομεριδίου, έως ότου συναντηθούν τα άκρα 

τους ή και να τα υπερβούν αμοιβαία. Κατά αυτό τον τρόπο το εύρος της ταινίας Α 

παραμένει σταθερό ενώ οι ταινίες Ι βραχύνονται μέχρι εξαφάνισής τους  (Gordon και 

συν. 1966, Schaper και συν. 1985, Warber και Porter 1986, Braunwald και συν. 

1992a).  

 

 

 

Εικόνα 1.2. Φυσιολογία μυοκαρδιακής συστολής (Τροποποιημένη από Forbes M και 

Sperelakis N, 1995). 

           D.Z.Ps.
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Η συστολή του μυοκαρδίου πραγματοποιείται με την οργανωμένη συστολή 

των σαρκομεριδίων, τα οποία αποτελούν τη βασική λειτουργική μονάδα του 

μυοκαρδίου. Η επικρατούσα θεωρία του μηχανισμού συστολής είναι η θεωρία 

ολίσθησης των νηματιδίων του Huxley. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η ενεργοποίηση 

του μηχανισμού συστολής προκαλεί τη δημιουργία εγκάρσιων γεφυρώσεων, που 

εκπέμπονται από τα νηματίδια της μυοσίνης και προσκολλώνται στα νηματίδια της 

ακτίνης, οι οποίες έλκουν τα νηματίδια της ακτίνης προς το μέσο του σαρκομεριδίου 

προκαλώντας τη βράχυνσή του. Τα σημεία προσκόλλησης των εγκάρσιων 

γεφυρώσεων στα νηματίδια της ακτίνης, είναι οι τόποι των βιοενεργειακών 

διεργασιών που προκαλούν το μηχανισμό συστολής του σαρκομεριδίου (Huxley 

1965, Gordon και συν. 1966, Gevers 1986, Braunwald και συν. 1992a). 

 Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο συστολής, η διέγερση του κυττάρου προκαλεί 

κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του δυναμικού ενέργειας μια ταχεία ροή ιόντων 

ασβεστίου από τον εξωκυττάριο χώρο στο εσωτερικό του κυττάρου, ενώ κατά τη 

διάρκεια του οροπεδίου (plateau) του δυναμικού ενέργειας συνεχίζεται μια βραδεία 

ροή ιόντων ασβεστίου. Από τα ιόντα  ασβεστίου της ταχείας ροής άλλα 

προσλαμβάνονται από το σαρκοπλασματικό δίκτυο ενώ αυτά που αθροίζονται έξω 

από αυτό δεν ενεργοποιούν άμεσα τα συσταλτά νηματίδια, αλλά προκαλούν έκλυση 

επιπρόσθετου ασβεστίου από το σαρκοπλασματικό δίκτυο, το οποίο ενεργοποιεί τα 

συσταλτά νηματίδια και προκαλεί έκλυση της συστολής. Το ασβέστιο που εκλύεται 

από το σαρκοπλασματικό δίκτυο συνδέεται με την τροπονίνη, που αποτελεί τη 

ρυθμιστική πρωτεΐνη (Fiabato 1983). Τα ιόντα ασβεστίου της βραδείας ροής 

φορτίζουν το σαρκοπλασματικό δίκτυο για την επόμενη συστολή (Nabauer και 

Morad 1990). 

Η τροπονίνη συνοδεύει τα λεπτά νηματίδια της ακτίνης και αποτελείται από 

τρία ισομερή: την τροπονίνη C, την τροπονίνη Ι και την τροπονίνη Τ (Perry 1979, 

Herzig και συν. 1991). Το ισομερές Ι συνδέεται με την ακτίνη και εμποδίζει την 

αντίδραση ακτίνης-μυοσίνης σε ηρεμία. Το ισομερές C είναι αυτό που προσλαμβάνει 

το ασβέστιο και προκαλεί ταυτόχρονα την αποσύνδεση του ισομερούς Ι από την 

ακτίνη. Το ισομερές Τ ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στη λειτουργία του όλου συστήματος 

και προσαρμόζει τη λειτουργία της τροπομυοσίνης, που αποτελεί την άλλη 

ρυθμιστική πρωτεΐνη (Solaro και συν. 1994). Η πρόσληψη του ασβεστίου στις 

εγκάρσιες γεφυρώσεις δημιουργεί ένα συσταλτικό πρωτεϊνικό σύμπλεγμα ακτίνης και 

μυοσίνης την ακτινομυοσίνη, η οποία με την παρουσία ιόντων μαγνησίου ενεργοποιεί 
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την ΑΤΡάση. Η ΑΤΡάση προκαλεί υδρόλυση της ΑΤΡ η οποία μεταφέρεται στα 

σαρκομερίδια από τα μιτοχόνδρια. Η διάσπαση της ΑΤΡ δίνει την απαιτούμενη 

ενέργεια για τη βράχυνση του σαρκομεριδίου. Η διαθεσιμότητα και ο ρυθμός 

υδρόλυσης της ΑΤΡ προσδιορίζουν τη μέγιστη ταχύτητα βράχυνσης του 

σαρκομεριδίου (Fiabato 1985, Eisenberg και Hill 1985, Braunwald και συν. 1992a). 

  

Μηχανισμός διαστολής 

  

Η αναστροφή της εισροής εξωκυτταρίου ασβεστίου μέσα στο κύτταρο 

σημαίνει την έναρξη της διαστολικής φάσης με ταυτόχρονη αποσύνδεση των 

εγκάρσιων γεφυρώσεων και ταυτόχρονη αποβολή προς τον εξωκυττάριο χώρο του 

ασβεστίου, που εκλύθηκε κατά τη συστολή στο σαρκόπλασμα, είτε απευθείας μέσω 

των διαύλων ανταλλαγής νατρίου-ασβεστίου, είτε μέσω ενεργητικής 

επαναπρόσληψης από το σαρκοπλασματικό δίκτυο (Simmerman και Jones 1998, 

Wolska και συν. 1999).  

 

Λειτουργία του καρδιακού μυός 

 

 Όταν ο μυς διεγερθεί περιέρχεται σε ενεργό κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από την ικανότητα του μυός να βραχύνεται και να αναπτύσσει τάση. Η μέτρηση και η 

καταγραφή της καμπύλης της ενεργού κατάστασης είναι πρακτικά αδύνατη και γι’ 

αυτό το λόγο η μελέτη της μηχανικής λειτουργίας του μυός γίνεται από τις 

εξωτερικές μηχανικές εκδηλώσεις της ενεργού κατάστασής του, που εκφράζονται 

κυρίως από τις σχέσεις «μήκους–τάσης» και «δύναμης–ταχύτητας». Η καμπύλη 

«μήκους–τάσης» του μεμονωμένου καρδιακού μυός αντιστοιχεί στη καμπύλη 

«μήκους–τάσης» του σαρκομεριδίου και εκφράζει την ίδια αρχή με την καμπύλη 

Starling στην ακέραια καρδιά. Η μελέτη της καμπύλης «δύναμη-ταχύτητα» όπως και 

της καμπύλης «μήκος-τάση» έδειξε ότι η προσαρμογή της λειτουργικής απόδοσης 

του μυοκαρδίου γίνεται με δύο βασικούς μηχανισμούς: α) τη μεταβολή του αρχικού 

μήκους των μυϊκών ινών (προφόρτιση) και β) τη μεταβολή της συσταλτότητας 

(Sonnenblick και συν. 1965, Λευκός 1972, Pollack και krueger 1976, Braunwald και 

συν. 1992a).  
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Η λειτουργία της συστολής 

 

 Η συστολική λειτουργία της καρδιάς έχει από καιρό μελετηθεί λεπτομερώς με 

διάφορες αναίμακτες ή μη μεθόδους, είτε σε πειραματόζωα είτε σε ανθρώπους, που 

έχουν καθορίσει με σαφήνεια τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

 

Προεξωθητική περίοδος 

 

 Η διάρκεια της προεξωθητικής περιόδου που περιλαμβάνει τη φάση 

μετασχηματισμού και την ισομετρική συστολή (Λευκός 1972), καθορίζεται από 

παράγοντες που ρυθμίζουν την ταχύτητα ανάπτυξης της ενδομυοκαρδιακής τάσης, 

όπως είναι η ταχύτητα εξάπλωσης της διέγερσης στο μυοκάρδιο των κοιλιών (Harbler 

και Leathan 1965) και το ύψος της πίεσης στον αριστερό κόλπο (Comhaire 1971).  

 

  

 

Σχήμα 1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την προεξωθητική περίοδο (Τροποποιημένο 

από Blumberger K και Meiners S, 1965). 
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Επίσης άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν τη διάρκεια της προεξωθητικής 

περιόδου είναι το ύψος της διαστολικής πίεσης στην αορτή προκειμένου για την 

αριστερή κοιλία (Blumberger και Meiners 1965, Weissler και συν. 1968), η φλεβική 

επαναφορά αίματος η αύξηση της οποίας προκαλεί αύξηση του τελοδιαστολικού 

όγκου και κατά συνέπεια επιτάχυνση και αύξηση της μυϊκής σύσπασης (Agress και 

Wegner 1968), η υπερτροφία του μυοκαρδίου των κοιλιών (Jezek 1963), η καρδιακή 

συχνότητα (Braunwald 1992b) και διάφοροι παράγοντες που ασκούν θετική ή 

αρνητική ινότροπο δράση στην καρδιά (Blumberger και Meiners 1965, Λευκός 1972, 

Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978) (Σχήμα 1.1).   

 

Περίοδος εξώθησης  

 

Η καρδιακή συχνότητα, ο όγκος παλμού, η συσταλτότητα του μυοκαρδίου και 

η αορτική πίεση είναι οι παράγοντες που μόνοι ή σε συνδυασμό επηρεάζουν τη φάση 

της εξώθησης (Blumberger και Meiners 1965, Harley και συν.  1969, Λευκός 1972, 

Braunwald 1992b) (Σχήμα 1.2).  

 

  

 

Σχήμα 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο εξώθησης (Τροποποιημένο από 

Blumberger K και Meiners S, 1965). 
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Σε ασθενείς με πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με βηματοδοτική  

πρόκληση κολποκοιλιακού διαχωρισμού βρέθηκε ότι η φάση της εξώθησης συνδέεται 

με ισχυρή ευθεία γραμμική συσχέτιση προς τον όγκο παλμού ενώ η καρδιακή 

συχνότητα ασκεί ασθενέστερη ανεξάρτητο αντίστροφο επίδραση (Wallace και συν. 

1963, Weissler και συν. 1963, Harley και συν. 1969). Η διάρκεια της περιόδου 

εξώθησης μειώνεται όταν αυξάνεται η καρδιακή συσταλτότητα όπως συμβαίνει στην 

σωματική άσκηση ακόμα και αν ο όγκος παλμού παραμένει σταθερός ή αυξάνεται 

(Agress και Wegner 1968). Η μέτρια αύξηση της αρτηριακής πίεσης επιφέρει μικρές 

μεταβολές στην περίοδο εξώθησης χωρίς ιδιαίτερη σημαντικότητα (Mitchell και συν. 

1966, Braunwald 1992b).   

 

Η λειτουργία της διαστολής 

 

 Η διαστολική λειτουργία της καρδιάς αποτελείται από μια σειρά 

πολυάριθμων, πολύπλοκων και συσχετιζόμενων γεγονότων. Ένας μεγάλος αριθμός 

παραγόντων συμμετέχει και καθορίζει τον τρόπο πλήρωσης της κοιλίας κατά τη 

διάρκεια της διαστολής (Πίνακας 1.1).  

  

 Κοιλιακή χάλαση 

 Ταχεία - βραδεία πλήρωση 

 Ενδογενείς ινοελαστικές δυνάμεις του μυοκαρδίου 

 Χρόνος διαστολικής πλήρωσης 

 Διαστολική αναρρόφηση 

 Κοιλιακή αλληλεπίδραση 

 Τόνος των στεφανιαίων αρτηριών 

 Τάση του περικαρδίου 

 Κολπική συστολή 

 Προφορτίο 

 Μεταφορτίο 

 Καρδιακή συχνότητα 

 Συσταλτότητα 

 Ευενδοτότητα  

 Κολποκοιλιακή κλίση πίεσης 

 Μυοκαρδιακή ακαμψία και πάχος τοιχωμάτων 

 Κολποκοιλιακή αγωγή (διάστημα P-R) 

 Βαλβιδοπάθειες 

 

Πίνακας 1.1.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστολική πλήρωση. 

 

Η φυσιολογική λειτουργία και κατάσταση του καθενός από αυτούς τους 

παράγοντες οδηγεί στην ανάπτυξη κολποκοιλιακής κλίσης πίεσης, στην οποία 
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οφείλεται κυρίως η πλήρωση των κοιλιών (Gaasch και συν. 1976, Grossman και 

McLaurin 1976, Mirsky 1984, Brutsaert και συν. 1985, Gaasch 1994). 

Οι περισσότερες μελέτες της διαστολικής λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν σε 

πειραματόζωα. Ανάμεσα στους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνεται η 

μέτρηση σε διάφορες χρονικές φάσεις του καρδιακού κύκλου των κοιλοτικών, 

περικαρδιακών και ενδομυοκαρδιακών πιέσεων με υψηλής ευαισθησίας 

μικρομανόμετρα,  η μέτρηση των κοιλοτικών όγκων και η μέτρηση του πάχους των 

τοιχωμάτων (Grossman και McLaurin 1976, Dougherty και συν. 1984, Brutsaert 

1989). 

Η διαστολή αποτελείται από τη φάση της ισοογκοτικής χάλασης ή 

ισομετρικής διαστολής και τη φάση της πλήρωσης που αποτελείται από τις φάσεις 

της ταχείας πλήρωσης, της βραδείας πλήρωσης και της κολπικής συστολής (Λευκός 

1972, Harizi και συν. 1988, Little και Gaasch 1990, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 1998α). Η 

κλασσική αυτή προσέγγιση αν και είναι πρακτική και χρήσιμη στη διάγνωση και 

θεραπεία, εντούτοις προκαλεί αρκετές δυσκολίες στην κλινική πράξη και για το λόγο 

αυτό προτάθηκε μια τροποποιημένη προσέγγιση που θεωρεί τον καρδιακό κύκλο 

χωρισμένο σε συστολή, χάλαση και διαστολική πλήρωση (Brutsaert και συν. 1984, 

Brutsaert 1987, 1989).  

 Η συστολή περιλαμβάνει την ισοογκοτική συστολή και το πρώτο ήμισυ της 

εξώθησης. Η χάλαση, απαρτίζεται από το δεύτερο ήμισυ της εξώθησης, την 

ισοογκοτική χάλαση και τη φάση ταχείας πλήρωσης. Τέλος η διαστολική πλήρωση 

είναι η περίοδος πλήρωσης της κοιλίας από τον αριστερό κόλπο (δηλαδή από τη 

διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδας έως τη σύγκλεισή της). Η πρώιμη φάση της 

διαστολικής πλήρωσης συνέχεται και εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη κοιλιακή 

χάλαση (Σχήμα 1.3). 

Η διαστολή επηρεάζεται κυρίως από τρεις βασικές παθοφυσιολογικές 

παραμέτρους: α) την κοιλιακή χάλαση που είναι ενεργητικό φαινόμενο, β) τις 

ενδογενείς μηχανικές ιδιότητες του μυοκαρδίου (μυϊκή ακαμψία, myocardial 

stiffness) και γ) τις παθητικές ελαστικές ιδιότητες της αριστερής κοιλίας (κοιλοτική 

ακαμψία, chamber stiffness). Η κοιλοτική και η μυϊκή ακαμψία είναι παθητικές 

ιδιότητες του μυοκαρδίου και δεν απαιτούν δαπάνη ενέργειας (Plotnick 1989, Little 

και Gaasch 1990). 
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Σχήμα 1.3. Η κλασσική διαίρεση της διαστολής σε τέσσερις φάσεις: 1) της 

ισοογκοτικής χάλασης, 2) της ταχείας πλήρωσης, 3) της βραδείας πλήρωσης και 4) 

της κολπικής συστολής. Η τροποποιημένη διαίρεση του καρδιακού κύκλου σε 

σύσπαση, χάλαση και πλήρωση. 

 

Ενεργητική χάλαση των κοιλιών 

 

Σε μια φυσιολογική καρδιά, η κοιλιακή χάλαση ξεκινά από το μέσο της 

συστολικής περιόδου και συνεχίζεται μέσα στο πρώτο τρίτο της διαστολικής 

πλήρωσης. Υπάρχει ένας τριπλός έλεγχος της χάλασης στην υγιή καρδιά που 

απαρτίζεται: α) από την απενεργοποίηση (inactivation) των εγκάρσιων γεφυρώσεων 

ακτίνης-μυοσίνης, β) το φορτίο (load) που δέχεται η αριστερή κοιλία και γ) την 

ανομοιομορφία (nonuniformity) της χάλασης ή πιο απλά η κοιλιακή χάλαση μπορεί 

να θεωρηθεί ως ο ρυθμός και η διάρκεια μείωσης της πίεσης στην αριστερή κοιλία 

μετά από τη σύσπαση (πρώτο ήμισυ συστολής) (Brutsaert και συν. 1984,  Brutsaert  

1987).  

Το φορτίο είναι η εξωτερική δύναμη που αντιτίθεται στην ενδογενή δύναμη-

τάση της μυοκαρδιακής ίνας. Υπάρχουν πέντε συνολικά διαφορετικά φορτία που 

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συστολής και της χάλασης (Brutsaert και συν. 

1985). Το πρώτο φορτίο εμφανίζεται στην αρχή της συστολής (contraction load) και 

η αύξησή του προκαλεί παράταση της συστολής, καθυστέρηση της έναρξης, μείωση 

της ταχύτητας και παράταση της χάλασης. Τα υπόλοιπα τέσσερα φορτία 
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εμφανίζονται στο τέλος της συστολής και κατά τη διάρκεια της χάλασης (relaxation 

load) και οφείλονται α) στην αντίσταση στην εξώθηση του αίματος, β) στις 

εσωτερικές ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς που αναπτύσσονται από την τάση 

(stress) και παραμόρφωση (strain) της κοιλίας στο τέλος της συστολής, γ) στην 

πλήρωση των στεφανιαίων αγγείων και στην ενδοτοιχωματική τάση και δ) στην τάση 

πλήρωσης των κοιλιών όπως καθορίζεται από το νόμο του Laplace. Η αύξηση σε 

οποιαδήποτε από αυτά τα φορτία προκαλεί βράχυνση της χάλασης ενώ αντίθετα η 

μείωσή τους προκαλεί παράταση αυτής.  

Σε παθολογικές καταστάσεις οι διαταραχές χάλασης συμβαίνουν πρώιμα και 

προηγούνται συνήθως της συστολικής δυσλειτουργίας. Η καθυστερημένη 

απενεργοποίηση, η ελαττωμένη ικανότητα αντιμετώπισης της αύξησης του 

προφορτίου και η ακανόνιστη χάλαση συνεπάγονται μείωση της μηχανικής 

ικανότητας της καρδιάς, με αποτέλεσμα την ελάττωση της πλήρωσης της αριστερής 

κοιλίας στην πρώιμη διαστολή που είναι η φάση ταχείας πλήρωσης (Brutsaert και 

συν. 1984, Brutsaert 1987). Συνήθως υπάρχει μια αντιρροπιστική αύξηση της 

πλήρωσης από την κολπική συστολή. Έχουν επισημανθεί αρκετοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα της ενεργού χάλασης των κοιλιών (Ishida και συν. 1986, 

Ariel και συν. 1987, Katz 1988, Lew και Rasmussen 1989, Miyazaki και συν. 1990) 

(Πίνακας 1.2).  

 

 Η ινότροπη κατάσταση του μυοκαρδίου. Η θετική ινότροπη δράση βραχύνει τη διάρκεια της 
συστολής και αυξάνει τη διάρκεια της χάλασης. 

 Η καρδιακή συχνότητα. Αύξησή της συνεπάγεται αύξηση της ταχύτητας χάλασης.  

 Η ανομοιομορφία της εκπόλωσης των μυϊκών ινών. 

 Ο χρόνος μέγιστης φόρτισης κατά τη διάρκεια της συστολής. Όταν η μέγιστη φόρτιση εμφανίζεται 

πρώιμα στη συστολή (π.χ. σε αύξηση του μεταφορτίου), αυξάνει η ενεργός μυϊκή τάση, με 

αποτέλεσμα την παράταση της συστολής και καθυστέρηση στην έναρξη της χάλασης. 

 Η ισχύς της κολπικής συστολής (ύψος κολπικής πίεσης) κατά τη διάνοιξη των κολποκοιλιακών 

βαλβίδων.  

 Η διαστολική αναρρόφηση (diastolic suction). 

 

Πίνακας 1.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργητική χάλαση των κοιλιών. 

 

Παθητική πλήρωση των κοιλιών 

  

Η κοιλοτική σκληρία ή ακαμψία ορίζεται ως η μεταβολή της πίεσης ανά 

δεδομένη μεταβολή του όγκου (dP/dV). Η ανάστροφη σχέση (dV/dP) ορίζει την 

κοιλοτική ευενδοτότητα (Grossman και McLaurin 1976). Εξ αιτίας της εκθετικής 
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μορφής της καμπύλης της διαστολικής πίεσης-όγκου, μια ελάττωση στην κοιλοτική 

ευενδοτότητα μπορεί να προκληθεί: 1) από αύξηση της κοιλοτικής ακαμψίας ή της 

περικαρδιακής τάσης και 2) λόγω απότομης κλίσης της καμπύλης εξαιτίας αύξησης 

του όγκου. Η ελάττωση της ενδοτικότητας θα αυξήσει την πίεση πλήρωσης της 

αριστερής κοιλίας και τη μέση πίεση του αριστερού κόλπου που είναι και το τελικό 

αποτέλεσμα της διαστολικής δυσλειτουργίας. 

Ο όρος αποτελεσματική κοιλοτική ευενδοτότητα (effective operating chamber 

compliance) εκφράζει τη μεταβολή της πίεσης ανά δεδομένη μεταβολή του όγκου σε 

κάθε χρονική στιγμή καθόλη τη διάρκεια της διαστολικής περιόδου και περιγράφει 

τις παθητικές ιδιότητες της αριστερής κοιλίας κατά τη διάρκεια της διαμιτροειδικής 

ροής από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Χρησιμοποιείται για να δώσει 

μια κλινική εκτίμηση των παθητικών ιδιοτήτων της αριστερής κοιλίας και μαζί με την 

ενεργητική χάλαση αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

πλήρωση της αριστερής κοιλίας (Gaash και συν. 1976, Little και συν. 1995, Appleton 

και Hattle 1992, Ohno και συν. 1994, Gaasch 1994).  

Η κοιλοτική σκληρία εκτός από τις μηχανικές ιδιότητες καθορίζεται από τη 

γεωμετρία και το μέγεθος της κοιλότητας, το πάχος του τοιχώματος της κοιλίας 

(Pasipoularides και συν. 1986), το ρυθμό χάλασης, τις γλοιοελαστικές δυνάμεις, την 

πλήρωση των στεφανιαίων αρτηριών, το περικάρδιο, την αλληλεπίδραση των κοιλιών 

και την ενδοθωρακική πίεση (Braunwald 1992b). Η κοιλοτική σκληρία (ΚΣ) ως 

μαθηματική έκφραση είναι ανάλογος της μυοκαρδιακής μάζας (Μ), ανάλογος της 

μυοκαρδιακής σκληρίας ή ακαμψίας (ΜΣ) και αντιστρόφως ανάλογος του όγκου της 

αριστερής κοιλίας (V) (ΚΣ=M x ΜΣ x Κ/V), όπου Κ η σταθερά της κοιλοτικής 

σκληρίας.  

Η μυοκαρδιακή σκληρία ή ακαμψία περιγράφει αποκλειστικά τις μηχανικές 

ιδιότητες κάθε μυϊκής μονάδας και κατά συνέπεια επηρεάζει τις παθητικές ελαστικές 

ιδιότητες τις αριστερής κοιλίας. Οι ενδογενείς μηχανικές ιδιότητες του μυοκαρδίου οι 

οποίες ασκούν σημαντική επίδραση στη ρύθμιση της διαστολικής πλήρωσης της 

αριστερής κοιλίας είναι οι εξής: η τάση (stress), η παραμόρφωση (strain), η 

ελαστικότητα, ο συντελεστής ερπησμού του μυοκαρδίου (creep), η τάση χάλασης 

(stress relaxation), η γλοιοελαστικότητα και η μυοκαρδιακή σκληρία (Braunwald και 

συν. 1992a). 
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Η καρδιακή παροχή. Παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 

Η ανάλυση της καρδιακής λειτουργίας στηρίχθηκε αρχικά στην επίδραση που 

ασκεί σ’ αυτήν η πίεση πλήρωσης ή άλλως του τελοδιαστολικού όγκου της αριστερής 

κοιλίας (νόμος Frank-Starling). Στα καρδιοπνευμονικά παρασκευάσματα έγινε σαφές 

ότι ο όγκος παλμού καθορίζεται από το διαστολικό μήκος των μυϊκών ινών (Gleason 

και Braunwald 1962). Ο όγκος παλμού ορίσθηκε σαν την ποσότητα του αίματος που 

εξωθείται σε κάθε κοιλιακή συστολή και εκφράζεται με τη διαφορά του 

τελοσυστολικού από τον τελοδιαστολικό όγκο της αριστερής κοιλίας. Αργότερα έγινε 

αντιληπτό ότι η καρδιακή λειτουργία δύναται να αποδοθεί με διαγράμματα (Sarnoff 

και Mittchell 1962) που συσχετίζουν το έργο παλμού (stroke work) της  αριστερής 

κοιλίας προς την τελοδιαστολική πίεση αυτής (Σχήμα 1.4).  

 

 
 

Σχήμα 1.4. Η επίδραση της μεταβολής της συσταλτότητας στη σχέση της 

τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας προς το καρδιακό έργο (ισχύς της 

συστολής) (Τροποποιημένο από Sarnoff S και Mittchell J, 1962). 

 

Καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αυξημένη συσταλτότητα του 

μυοκαρδίου μεταθέτουν την καμπύλη προς τα άνω ενώ αρνητικές ινότροποι 

επιδράσεις προς τα κάτω. Οι μεταβολές του έργου παλμού αντιστοιχούν σε μεταβολές 

του όγκου παλμού, σε περιπτώσεις που η μέση αρτηριακή πίεση παραμένει σταθερή. 
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Συνεπώς η επίδραση θετικών ινότροπων παραγόντων αυξάνει τη συσταλτότητα του 

μυοκαρδίου και κατά επέκταση τον όγκο παλμού. Εάν όμως αυτό δεν εξυπηρετεί 

πραγματικές ανάγκες του οργανισμού, τότε επεμβαίνουν ομοιοστατικοί 

αγγειοκινητικοί μηχανισμοί που ελαττώνουν τον τελοδιαστολικό όγκο και την 

τελοδιαστολική πίεση μέσω μείωσης της φλεβικής επαναφοράς αίματος και τελικά 

επιτυγχάνεται η διατήρηση του όγκου παλμού στα αρχικά επίπεδα. Η ταυτόχρονη 

δυνατότητα αύξησης της συσταλτότητας του μυοκαρδίου και μείωσης του τόνου του 

συμπαθητικού στην καρδιά που ορισμένοι φαρμακευτικοί παράγοντες διαθέτουν, 

συντελεί στη διατήρηση σταθερού όγκου παλμού (Frye και Braunwald 1960, Λευκός 

1972, Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Braunwald 1992c). Η αυξημένη 

συσταλτότητα σημαίνει: 1) την ταχύτερη αύξηση της τάσης του μυοκαρδίου των 

κοιλιών, 2) τη βραχύτερη διάρκεια συστολής και 3) την ταχύτερη μείωση της πίεσης 

κατά την έναρξη της διαστολής ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες ο ολικός όγκος 

των κοιλιών, ο όγκος παλμού και η παραγωγή ενέργειας δεν μεταβάλλονται 

(Rushmer 1965, Λευκός 1972). 

Οι μεταβολές της καρδιακής παροχής είναι πολύ μεγάλης σημασίας διότι με 

αυτές απαντά το φυσιολογικό καρδιαγγειακό σύστημα στις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις του οργανισμού όπως για παράδειγμα κατά την άσκηση. Η καρδιακή 

παροχή καθορίζεται από την καρδιακή συχνότητα και τον όγκο παλμού. Η συμμετοχή 

της κάθε μεταβλητής εξαρτάται από το επίπεδο των απαιτήσεων του οργανισμού (π.χ. 

άσκηση), την παρουσία ή όχι καρδιακής νόσου (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια) και της 

ευενδοτότητας. Απαιτήσεις για αύξηση της καρδιακής παροχής όπως π.χ. κατά την 

άσκηση, ικανοποιούνται κυρίως με την αύξηση της καρδιακής συχνότητας και πολύ 

λιγότερο με την αύξηση του όγκου παλμού. Ο όγκος παλμού εξαρτάται από τον 

τελοδιαστολικό και τον τελοσυστολικό όγκο της αριστερής κοιλίας. Ο τελευταίος 

εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες, τη συσταλτότητα του μυοκαρδίου και 

το μεταφορτίο. Η συσταλτότητα του μυοκαρδίου είναι δύσκολο να απομονωθεί και 

να εκτιμηθεί γιατί εξαρτάται από το μεταφορτίο και τον τελοδιαστολικό όγκο 

(Braunwald 1992b, 1992c).  

Το μεταφορτίο εκφράζει την κοιλιακή τοιχωματική τάση (systolic ventricular 

wall stress). Οι περιφερικές αντιστάσεις είναι επίσης σημαντικός παράγοντας που 

καθορίζει το μεταφορτίο. Παρόλο που η αρτηριακή πίεση επανειλημμένα 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρησή του, οι περιφερικές αντιστάσεις φαίνεται να είναι 

σημαντικότερες. Η σχέση αυτών των παραμέτρων απεικονίζεται στον τύπο: καρδιακή 
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παροχή = 80 (ΠΑο –Πδκ) / περιφερικές αντιστάσεις, όπου ΠΑο και Πδκ είναι η μέση 

πίεση (mmHg) στην αορτή και στο δεξιό κόλπο αντίστοιχα. Το θέμα του μεταφορτίου 

έχει ειδικό ενδιαφέρον στους υπερτασικούς και στους ασθενείς με δυσλειτουργία της 

αριστερής κοιλίας. Στους τελευταίους η μειωμένη συσταλτότητα ελαττώνει την 

καρδιακή παροχή που πυροδοτεί μια σειρά φυσιολογικών μεταβολών προκειμένου να 

διατηρηθεί η αιμάτωση ζωτικών οργάνων με αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων. 

Αυτές οι μεταβολές διαταράσσουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της αριστερής 

κοιλίας, αυξάνοντας την τοιχωματική τάση (Braunwald 1992b, 1992c). 

Ο τελοδιαστολικός όγκος εξαρτάται κυρίως από την πίεση πλήρωσης, την 

πλήρωση της κοιλίας και την ευενδοτότητα αυτής. Ο προαναφερθείς νόμος των 

Frank-Starling συσχετίζει το βαθμό της διάτασης του καρδιακού μυός (προφορτίο) 

με την τελική καρδιακή παροχή σε δεδομένου βαθμού συσταλτότητα του καρδιακού 

μυός. Παρόλο που η διάταση του καρδιακού μυός μπορεί εύκολα να μετρηθεί 

πειραματικά, δεν μπορεί να μετρηθεί κλινικά. Το προφορτίο όμως σχετίζεται με το 

διαστολικό έργο και αυτό είναι δυνατόν να μετρηθεί αγγειογραφικά, με 

ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και ηχωκαρδιογραφικά (Πίνακας 1.3).  

 

 Αιμοδυναμικός έλεγχος (μέτρηση όγκων) 

 Μικρομανομετρία (μέτρηση πιέσεων) 

 Ηχωκαρδιογραφία (M-mode, 2-D echocardiography) (μέτρηση όγκων, αποστάσεων, πάχους 

τοιχωμάτων) 

 Ηχωκαρδιογραφία Doppler (ροές) 

 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία (μέτρηση όγκων) 

 Φωνοκαρδιογράφημα, κορυφοκαρδιογράφημα, καρωτιδογράφημα, πρώτες παράγωγοι αυτών 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 Συνδυασμοί μεθόδων 

 

Πίνακας 1.3. Μέθοδοι μελέτης συστολικής και διαστολικής καρδιακής λειτουργίας. 

 

Συνήθως όμως το προφορτίο υπολογίζεται από τη μέτρηση της 

τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας. Η σχέση μεταξύ όγκου και πίεσης 

είναι συγχρόνως ένα μέτρο της ευενδοτότητας της αριστερής κοιλίας. Ένα μυοκάρδιο 

με υπερτροφικό, άκαμπτο, ανελαστικό τοίχωμα απαιτεί υψηλότερες πιέσεις για να 

επιτύχει τον ίδιο διαστολικό όγκο από όσο απαιτεί μια φυσιολογική αριστερή κοιλία. 

Τέλος, το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η συσταλτότητα της αριστερής κοιλίας θα 

καθορίσει κατά πόσο μια μεταβολή του προφορτίου θα βελτιώσει σημαντικά την 
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καρδιακή λειτουργία ή θα την αφήσει σχεδόν ανεπηρέαστη (Braunwald 1992b, 

1992c).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ  

 

Βηματοδότηση και καρδιακή απόδοση  

 

Το φυσικό καρδιακό βηματοδοτικό σύστημα αποτελείται από τον ακέραιο 

λειτουργικά φλεβόκομβο με ακέραια επίσης τη φλεβοκομβοκολπική και 

κολποκοιλιακή διαδρομή. Το φυσιολογικό αυτό σύστημα λειτουργεί με ιδανικό 

κολποκοιλιακό συγχρονισμό και παράγει την κατάλληλη καρδιακή συχνότητα μέσω 

ενός πολύπλοκου συστήματος φυσιολογικών αισθητήρων. Κατά συνέπεια η επίτευξη 

της καλύτερης δυνητικά τεχνητής καρδιακής βηματοδότησης με το καλύτερο 

αιμοδυναμικό αποτέλεσμα απαιτεί την όσο το δυνατόν πιστή αντιγραφή της 

φυσιολογικής λειτουργίας του συστήματος αυτού (Furman και συν. 1993, Gilligan 

και συν. 1998).   

 Η διερεύνηση των αιμοδυναμικών συνεπειών της βηματοδότησης συνδέθηκε 

με την εξέλιξη της τεχνολογίας των βηματοδοτών. Ο κολποκοιλιακός συγχρονισμός 

(A-V synchrony) και η ευνοϊκή επίδρασή του στην καρδιακή απόδοση οδήγησε 

αρχικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πρώτων συγχρονισμένων κολπικών 

βηματοδοτικών συστημάτων. Στη συνέχεια κατά τη δεκαετία του 1970 και μετά την 

εμφάνιση του συνδρόμου του βηματοδότη αναπτύχθηκαν οι κολποκοιλιακοί 

βηματοδότες (dual chambers) (Chardack και συν. 1960, Sowton 1964, Ausubel και 

Furman 1985, Shuller και Brandt 1991).  

 Η διαπίστωση της σημαντικής βελτίωσης της καρδιακής απόδοσης με τη 

χρονότροπη προσαρμογή του βηματοδότη στις εκάστοτε απαιτήσεις του οργανισμού 

(rate responsiveness) οδήγησε στην ανάπτυξη αντίστοιχων βηματοδοτικών 

συστημάτων τόσο κολπικών και κοιλιακών όσο και κολποκοιλιακών (Obel 1981, 

Kruse και συν. 1982). 

Παρά την εξέλιξη όμως των βηματοδοτικών συστημάτων, το σύνδρομο του 

βηματοδότη εμφανίζεται ακόμα και σήμερα σε ασθενείς με κολποκοιλιακούς 

βηματοδότες  που διαθέτουν ταυτόχρονη εφαρμογή κολποκοιλιακού συγχρονισμού 

και χρονότροπης προσαρμογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι υπάρχει 
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δυσκολία στη διάγνωση αλλά και στην αντιμετώπιση του συνδρόμου αυτού 

(Ellenbogen και συν. 1993, Gilligan και συν. 1998, Chu και Camm 1991). Η 

πρόγνωση των ασθενών με διαφορετικούς τύπους βηματοδότησης αποτελεί ευρύ 

πεδίο συζήτησης η οποία δεν έχει ακόμα καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα 

(Alpert και συν. 1986, 1987, Rosenquist και συν. 1988, Furman 1992, Lamas 1997). 

Τελικά τα κολποκοιλιακά συστήματα δεν καθιερώθηκαν ως καθημερινή 

κλινική πρακτική, αν και διαθέτουν τη δυνατότητα της κολπικής βηματοδότησης και 

παρά την εμφανή ευεργετική δράση αυτής στην καρδιακή λειτουργικότητα (Samet 

και συν. 1965, Wirtzfeld και συν. 1987). Η λειτουργική απόδοση της καρδιάς, η 

ποιότητα ζωής και η πρόγνωση των ασθενών με βηματοδότη, ενόψει μάλιστα των 

συνεχώς αυξανόμενων ενδείξεων για βηματοδότηση, αποτελούν συνεχείς αιτίες 

προβληματισμού και έρευνας σε αυτό το πεδίο (Πίνακας 2.1).   

 

 

Επίπεδο εκτίμησης  

 

Παράμετροι 

Αιμοδυναμικό Όγκος παλμού, ενδοαγγειακές πιέσεις, ενδοκοιλιακές πιέσεις 

Καρδιακή πλήρωση Συστολική και διαστολική λειτουργία 

Εξώθηση Διαμιτροειδική ροή 

Χρονισμός διαστημάτων Εξώθηση στην αορτή 

Νευροορμονική 

δραστηριότητα 

Ενεργοποίηση συμπαθητικού, ορμόνες στην συστηματική 

κυκλοφορία 

Καθημερινή δραστηριότητα Ποιότητα ζωής, διάρκεια άσκησης, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου 

Θνητότητα – Θνησιμότητα 

- Νοσηρότητα 

Καρδιακή θνητότητα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κολπική 

μαρμαρυγή, νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια 

 

Πίνακας 2.1. Επίπεδα εκτίμησης των συνεπειών της βηματοδότησης στη συνολική 

καρδιακή λειτουργία. 

 

Το σύνδρομο βηματοδότη 

 

 Το σύνδρομο βηματοδότη που πρωτοαναφέρθηκε το 1969 εμφανίζεται στους 

κοιλιακούς βηματοδότες σε ποσοστό 20%. Ως σύνδρομο βηματοδότη αναφέρεται 

σήμερα το σύνολο των συμπτωμάτων και κλινικών σημείων αιμοδυναμικής 

ανεπάρκειας που οφείλονται είτε στον επιλεχθέντα τρόπο βηματοδότησης (mode) είτε 

στον προγραμματισμό των παραμέτρων βηματοδότησης. Το αποτέλεσμα αυτών είναι 

η απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού ή η εφαρμογή αναποτελεσματικού 
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κολποκοιλιακού συγχρονισμού. Οι μηχανισμοί πρόκλησης του συνδρόμου είναι 

ποικίλοι και συνεχώς αναγνωρίζονται νέοι. Η στοιχειοθέτηση του συνδρόμου 

επιτυγχάνεται συνήθως με την ηλεκτροκαρδιογραφική κατά Holter καταγραφή, με 

την ηχωκαρδιογραφική μελέτη και με επεμβατικές αιμοδυναμικές μετρήσεις. Κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων αυτών μεταβάλλονται οι ρυθμίσεις του βηματοδότη με 

στόχο να εντοπισθεί ο ακατάλληλος κολποκοιλιακός συγχρονισμός που είναι η αιτία 

των συμπτωμάτων (Ausubel και Furman 1985, Shuller και Brandt 1991, Furman 

1994).   

 Η μελέτη της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των βηματοδοτών περιλαμβάνει 

την εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής παροχής, του όγκου παλμού, της 

πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών, των διαστολικών πιέσεων των 

κοιλιών καθώς και άλλων συστολικών και διαστολικών παραμέτρων της καρδιακής 

λειτουργικότητας. Αυτές οι μετρήσεις, με τη χρήση πολλών μεθόδων και κυρίως 

καρδιακού καθετηριασμού, μπορεί να εμφανίσουν άμεσες βελτιώσεις που επιφέρει η 

βηματοδότηση  στην καρδιακή απόδοση με την προσδοκία ότι θα παραμείνουν και 

μακροπρόθεσμα. Δεδομένου όμως ότι οι μελέτες αυτές εφαρμόζονται σε ηρεμία, σε 

κατακεκλιμένη θέση και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι δυνατόν να μην 

ισχύουν τα ίδια αποτελέσματα σε όρθια θέση ή κατά τη σωματική άσκηση ή 

μακροπρόθεσμα (Barold και Zipes 1992). 

Το αποτέλεσμα της συγχρονισμένης κολπικής και κοιλιακής συστολής είναι η 

χαμηλότερη πίεση στον κόλπο, η αύξηση της πλήρωσης των κοιλιών, η αύξηση του 

όγκου παλμού και η σωστή χρονικά σύγκλειση της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία 

ελαττώνει ή εξαφανίζει το κύμα ανεπάρκειας της μιτροειδούς. Τα παραπάνω 

αποτελούν επαρκείς αποδείξεις σχετικά με την υπεροχή της κολποκοιλιακής 

βηματοδότησης έναντι της κοιλιακής. Έχουν αναφερθεί αυξήσεις της καρδιακής 

παροχής από 10% έως 53% σε περιπτώσεις μετατροπής της κοιλιακής 

βηματοδότησης σε κολποκοιλιακή συγχρονισμένη (Barold και Zipes 1992, Janosic 

και Labovitz 1995, Ovsyshcher και συν. 1998).  

Η σημαντική συνεισφορά της κολπικής συστολής στη διαστολική πλήρωση 

των κοιλιών, τόσο στη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία όσο και στην καρδιακή 

ανεπάρκεια, αναδεικνύει σαν κύριο μηχανισμό του συνδρόμου βηματοδότη την 

απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού κυρίως κατά τη διάρκεια της κοιλιακής 

VVI βηματοδότησης. Παραμένει όμως αδιευκρίνιστο γιατί το σύνδρομο εμφανίζεται 

επιλεκτικά σε ορισμένους ασθενείς (Kristensson και συν. 1985, Mukharji και συν. 
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1990). Η πειραματική απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού έχει οδηγήσει σε 

σημαντική επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας σε ορισμένους ασθενείς συγκριτικά 

με άλλους ενώ έχει αναφερθεί ποικιλία στον τρόπο που τη βιώνουν (Sulke και συν. 

1991). Η παρουσία επίσης ανάδρομης κοιλιοκολπικής αγωγής ενοχοποιείται για την 

εμφάνιση του συνδρόμου, ιδιαίτερα κατά διάρκεια της VVI βηματοδότησης 

(Ellenbogen και συν. 1990). Η απουσία του ιδανικού κολποκοιλιακού συγχρονισμού 

συνοδεύεται από αιμοδυναμικές εκδηλώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα  με τη 

μείωση της καρδιακής παροχής και της αρτηριακής πίεσης. Αναφέρεται επίσης ότι 

και η αύξηση της κολπικής πίεσης προκαλεί συμπτώματα αιμοδυναμικής 

επιβάρυνσης είτε απευθείας είτε μέσω νευροορμονικών μηχανισμών. Σε περιπτώσεις 

απουσίας κολποκοιλιακού συγχρονισμού και ύπαρξης ανάδρομης κοιλιοκολπικής 

αγωγής παρουσιάζεται ανύψωση της κολπικής πίεσης με επιδείνωση της καρδιακής 

παροχής (Erlebacher και συν. 1984, Ellenbogen και συν. 1990, 1993). 

   

Βηματοδότηση και ποιότητα ζωής 

 

 Η βελτίωση της καρδιακής λειτουργικότητας, η αυξημένη ικανότητα άσκησης 

και η απουσία διαφόρων συμπτωμάτων καθορίζουν την υπεροχή ορισμένων 

βηματοδοτικών συστημάτων έναντι κάποιων άλλων αντίστοιχα. Η μέτρηση της 

μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου στην άσκηση, η ικανότητα για υπομέγιστη κόπωση 

και η δοκιμασία βάδισης των 6 λεπτών (six minutes walk test) αποτελούν αξιόπιστες 

μεθόδους ελέγχου των δυνατοτήτων των βηματοδοτηθέντων ασθενών ενώ επίσης τα 

ακριβή και καλά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια δίνουν αρκετές πληροφορίες για την 

ποιότητα ζωής των ασθενών. Βάσει αυτών των μεθόδων ελέγχου και ιδιαίτερα μέσω 

των ερωτηματολογίων, έχει αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των βηματοδοτηθέντων 

ασθενών εκτιμά ότι η κοιλιακή βηματοδότηση δεν είναι ο ιδανικότερος τρόπος 

βηματοδότησης υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την υπόθεση που διατυπώθηκε  

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για την ύπαρξη υποκλινικού συνδρόμου 

βηματοδότη (Sulke και συν. 1992). Έχει υποστηριχθεί ότι η σωστή εκτίμηση της 

συμπτωματολογίας και της ικανότητας για κόπωση είναι πιο ευαίσθητος παράγοντας 

για την επιλογή της κατάλληλης βηματοδότησης συγκριτικά με τις αιμοδυναμικές 

μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Linde-

Endelstam και συν. 1992a, Lamas και συν. 1998, Ellenbogen και συν. 2000).  
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Βηματοδότηση και πρόγνωση  

 

 Το αποδεδειγμένο αιμοδυναμικό όφελος των ασθενών από την τοποθέτηση 

κολποκοιλιακών βηματοδοτών συνοδεύτηκε από το ερώτημα, εάν υπάρχει βελτίωση 

της πρόγνωσης των ασθενών αυτών.  Η απάντηση που δόθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 ήταν καταφατική και βασίσθηκε αφενός στην ελαττωμένη συχνότητα της 

εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακής ανεπάρκειας, 

βαλβιδικής ανεπάρκειας και αφετέρου στη μείωση της θνητότητας ενισχύοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο την επέκταση της χρήσης των κολποκοιλιακών βηματοδοτών 

(Davidson και συν. 1972, Alpert και συν. 1986, 1987, Rosenquist 1988, Crick 1991, 

Sgarbossa και συν. 1993, Lamas 1997,  Lamas και συν. 1998).  

 

Βηματοδότηση, κολποκοιλιακός συγχρονισμός και σύνδρομο βηματοδότη  

 

 Η εξέλιξη των βηματοδοτικών συστημάτων επιταχύνθηκε ώστε να 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το σύνδρομο του βηματοδότη με την εφαρμογή 

κολποκοιλιακού συγχρονισμού. Εντούτοις, το σύνδρομο συνεχίζει να αναγνωρίζεται 

ακόμα και σε προηγμένα προγράμματα βηματοδότησης που βασίζονται στην κολπική 

αίσθηση ενώ η εμφάνισή του αποδίδεται είτε στην απώλεια του κολποκοιλιακού 

συγχρονισμού, είτε στην αδυναμία προσαρμογής της καρδιακής συχνότητας (rate 

responsiveness). Στη κοιλιακή αλλά και στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση, 

εντοπίστηκαν συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες εμφανίζεται το σύνδρομο 

βηματοδότη (Shuller και Brandt 1991, Barold και συν. 1992, Furman 1994). 

 Κατά τη διάρκεια κολπικής βηματοδότησης (AAI) σε συχνότητες 60-70/min, 

σπάνια εμφανίζεται το σύνδρομο βηματοδότη επειδή το AR διάστημα, δηλαδή η 

απόσταση από το βηματοδοτικό έπαρμα έως το ηλεκτροκαρδιογραφικό έπαρμα R, 

είναι συνήθως μικρότερο των 200 msec. Όμως, κατά την απλή κολπική ή και την 

συχνοεξαρτώμενη κολπική βηματοδότηση (AAIR) με υψηλή συχνότητα, η παράταση 

της κολποκοιλιακής αγωγής περισσότερο από 250 msec πιθανόν να οδηγεί σε 

απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού. Επιπλέον τα αντιαρρυθμικά φάρμακα 

που αποκλείουν τον κολποκοιλιακό κόμβο ή επιμηκύνουν την αγωγή σε αυτόν είναι 

δυνατό να μεγενθύνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Η υπερβολική επιμήκυνση 

του AR διαστήματος  συντελεί στην λειτουργική σύνδεση της κολπικής συστολής με 

την προηγούμενη κοιλιακή συστολή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση του συνδρόμου. 

           D.Z.Ps.



 

 

35 

 

Το σύνδρομο βηματοδότη εμφανίζεται συχνότερα στη συχνοεξαρτώμενη κολπική 

βηματοδότηση, ιδιαίτερα εάν η κλίση της συχνότητας του αισθητήρα (sensor) 

ανταπόκρισης είναι πολύ απότομη, οδηγώντας σε αύξηση της βηματοδοτικής 

συχνότητας πριν την αύξηση των κατεχολαμινών κατά την άσκηση. Φαίνεται ότι η 

εφαρμογή της συχνοεξαρτώμενης κολπικής βηματοδότησης απαιτεί την 

εξατομίκευση και τον σωστό προσδιορισμό του κολποκοιλιακού AR διαστήματος σε 

διαφορετικά επίπεδα άσκησης (Πίνακας 2.2). 

Στην κοιλιακή βηματοδότηση με κολπική αίσθηση αλλά χωρίς κολπική 

βηματοδότηση (VDD), λόγω της χρήσης ενός ηλεκτροδίου, χαμηλές κολπικές 

συχνότητες κάτω από το κατώτερο όριο του βηματοδότη, έχουν ως συνέπεια την 

απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού και οδηγούν σε κολποκοιλιακό 

διαχωρισμό με τα κύματα Ρ άλλοτε να συμπίπτουν με τα συμπλέγματα QRS και 

άλλοτε να εμφανίζονται ανάδρομα. Στη συχνοεξαρτώμενη κοιλιακή βηματοδότηση 

με κολπική αίσθηση (VDDR), εάν ο αισθητήρας δείχνει συχνότητα μεγαλύτερη από 

τη φλεβοκομβική, είναι πιθανό να εμφανισθεί κολποκοιλιακός διαχωρισμός (Crick 

1991) (Πίνακας 2.2). 

 Στη συγχρονισμένη κολποκοιλιακή βηματοδότηση (DDD), η αύξηση της 

«ενδογενούς» καρδιακής συχνότητας πάνω από τα ανώτερα όρια που έχουν 

καθορισθεί κατά τον προγραμματισμό του βηματοδότη, οδηγεί σε αποκλεισμό τύπου 

Wenckebach 2:1 με αποτέλεσμα, λόγω απώλειας του κολποκοιλιακού συγχρονισμού, 

να προκαλεί συμπτώματα, ιδιαίτερα σε νέους δραστήριους ασθενείς που 

παρουσιάζουν φλεβοκομβική ταχυκαρδία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η διάταση 

του αριστερού κόλπου, η πιθανόν υποκείμενη καρδιακή νόσος και η αύξηση του 

χρόνου διακολπικής αγωγής αποτελούν ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ένα φυσιολογικό κολποκοιλιακό διάστημα (A-V delay) στις 

δεξιές καρδιακές κοιλότητες είναι δυνατό να αποτελεί ένα επίμηκες κολποκοιλιακό 

διάστημα για τις αριστερές κοιλότητες με αποτέλεσμα την απώλεια του 

αποτελεσματικού κολποκοιλιακού συγχρονισμού (Πίνακας 2.2). 

Η συνεχής μετάπτωση των μεταβλητών (αλγορίθμων) του βηματοδότη από τη 

μία στην άλλη, που σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κολπικών ταχυαρρυθμιών 

μεταβάλλουν τον προγραμματισμό του βηματοδότη (mode) από συχνοεξαρτώμενο 

κολποκοιλιακό (DDDR) σε συχνοεξαρτώμενο κοιλιακό (VVIR), προκαλούν 

συμπτωματική απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού (Pritney και συν. 1993). 

Επίσης, η υπερβολική βράχυνση με τους σύγχρονους αλγόριθμους του 
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κολποκοιλιακού διαστήματος κατά την άσκηση, μπορεί να διακόψει τη συνεισφορά 

της κολπικής συστολής στην πλήρωση των κοιλιών και να αποτελέσει την αιτία 

ανάπτυξης του συνδρόμου (Πίνακας 2.2). 

 

Είδος βηματοδότησης 

 

Μηχανισμός απώλειας κ/Κ συγχρονισμού 

DDD και DDDR α. Η πρόκληση κ/Κ αποκλεισμού τύπου Wenckebach 2:1 στα 

ανώτερα όρια της καρδιακής συχνότητας 

β. Η αλλαγή του προγράμματος βηματοδότησης με τους 

αλγόριθμους σε VVIR ή DDIR κατά τη διάρκεια κολπικής 

ταχυαρρυθμίας 

γ. Παρατεταμένη διακολπική αγωγή που προκαλεί ένα πολύ 

επιμηκυσμένο PR διάστημα στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες 

 

ΑΑΙ και ΑΑΙR α. Επιμηκυσμένο AR διάστημα λόγω διαταραχών της 

κολποκοιλιακής αγωγής 

β. Αύξηση της συχνότητας από τον αισθητήρα πριν την ανάλογη 

βράχυνση του AR διαστήματος κατά την άσκηση 

 

VDD και VDDR α. Φλεβοκομβική συχνότητα μικρότερη από την προγραμματισμένη 

ως κατώτερο όριο 

β. Αύξηση της συχνότητας από τον αισθητήρα (sensor) μεγαλύτερη 

από αυτήν του φλεβόκομβου 

 

DDI και DDIR α. Συχνότητα φλεβόκομβου πάνω από το κατώτερο όριο με πολύ 

επιμηκυσμένο PR διάστημα 
β. Αίσθηση των ανάδρομων κυμάτων Ρ 

* κ/Κ: κολποκοιλιακός  

 

Πίνακας 2.2. Απώλεια κολποκοιλιακού συγχρονισμού στα διάφορα είδη 

βηματοδότησης που βασίζονται στην κολπική αίσθηση 

 

Η κολποκοιλιακή αναστελλόμενη (DDI) και η συχνοεξαρτώμενη αντίστοιχη 

βηματοδότηση (DDIR) χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα των κολπικών ταχυαρρυθμιών πριν εφαρμοσθούν οι αλγόριθμοι που 

μεταβάλλουν τον προγραμματισμό των κολποκοιλιακών (DDD) βηματοδοτών. Στην 

κολποκοιλιακή αναστελλόμενη βηματοδότηση, εάν η κολπική συχνότητα αυξηθεί 

πάνω από το ανώτερο όριο, το διάστημα PR μπορεί να επιμηκυνθεί όταν συνυπάρχει 

παθολογική κολποκοιλιακή αγωγιμότητα και το κύμα Ρ να εκπέσει σε σχέση με το 

προηγούμενο QRS με αποτέλεσμα την εμφάνιση κολποκοιλιακού διαχωρισμού. Στη 

συχνοεξαρτώμενη κολποκοιλιακή αναστελλόμενη βηματοδότηση, η συχνότητα 

αυξάνεται μόνο από τον αισθητήρα και εάν η κολπική συχνότητα φθάσει αυτήν που 

καθορίζει ο αισθητήρας, είναι επίσης πιθανό να εμφανιστεί κολποκοιλιακός 

διαχωρισμός. Επιπλέον στην κολποκοιλιακή αναστελλόμενη βηματοδότηση υπάρχει 
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ο κίνδυνος αίσθησης ανάδρομων κολπικών συστολών, με αποτέλεσμα την 

εγκατάσταση του συνδρόμου (Πίνακας 2.2). 

Στον πίνακα 2.2 απεικονίζονται συνοπτικά οι μηχανισμοί απώλειας του 

κολποκοιλιακού συγχρονισμού στα διάφορα είδη βηματοδότησης που βασίζονται 

στην κολπική αίσθηση. Η απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισμού είναι η κύρια 

αιτία πρόκλησης του συνδρόμου βηματοδότη.   

 

Βηματοδότηση και εκτίμηση αιμοδυναμικής συμπεριφοράς 

 

 Η εκτίμηση της συστολικής αλλά και της διαστολικής λειτουργικής 

κατάστασης της καρδιάς επιτυγχάνεται με πολλές μεθόδους (Πίνακας 1.3). Οι ίδιες 

μέθοδοι παρέχουν ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με την επίδραση και τις 

επιπτώσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, της βηματοδότησης στην 

αιμοδυναμική συμπεριφορά της καρδιάς.  

Η ηχωκαρδιογραφία εστιάστηκε κυρίως στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες 

καθορίζοντας τον καλύτερο δυνατό συγχρονισμό της κολπικής συστολής με τη 

σύγκλειση της μιτροειδούς βαλβίδας που είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες της 

καρδιακής λειτουργίας κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση (Zugide και συν.  

1983, Wish και συν. 1988). Με τις ατραυματικές ηχωγραφικές μεθόδους 

αναπαράγονται με ακρίβεια τα ευρήματα των αιμοδυναμικών μελετών 

αποδεικνύοντας την ευεργετική δράση της ύπαρξης κολποκοιλιακού συγχρονισμού 

στην καρδιακή βηματοδότηση (Stewart και συν. 1984, Sulke και συν. 1992). Επίσης 

παρέχονται πληροφορίες για τις επιδράσεις της κοιλιακής βηματοδότησης στη 

συστολική και διαστολική λειτουργία αλλά και στη βαλβιδική ανεπάρκεια (von Bibra 

και συν. 1986, Sakadamis και συν. 1988, Nishimura  και συν.  1989a, 1989b, 1989c). 

Ο περιορισμός της μεθόδου είναι ότι οι μετρήσεις λαμβάνονται σε ηρεμία και σε 

κατακεκλιμένη θέση. 

Οι μηχανογραφικές εκτιμήσεις της καρδιακής λειτουργίας όπως είναι οι 

συστολικοί χρόνοι, το αιμοδυναμικό πηλίκο, το φωνοκαρδιογράφημα, το 

κορυφογράφημα, το καρωτιδογράφημα και η πρώτη παράγωγος αυτών, παρά το 

γεγονός ότι η χρήση τους υπολείπεται συγκριτικά με το παρελθόν, εντούτοις 

συνεχίζουν να αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντες και εύχρηστους δείκτες της 

καρδιακής λειτουργικότητας  (Λευκός 1972, Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, 

Μπουντώνας 1987, Boudonas και συν. 1993). Η μηχανογραφική εκτίμηση της 
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επίδρασης της βηματοδότησης στην καρδιακή απόδοση δεν αποτελεί σήμερα 

ελκυστικό πεδίο έρευνας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μικρότερου αριθμού 

σχετικών αναφορών, συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους εκτίμησης αυτής.   

 

Βηματοδότηση και βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας 

 

Η εκτεταμένη μελέτη των επιπτώσεων του συνδρόμου του βηματοδότη 

οδήγησε αρχικά στη σύγκριση των διάφορων βηματοδοτικών συστημάτων,  κυρίως 

των κοιλιακών με αυτά που βασίζονται στην κολπική αίσθηση. Το επίκεντρο της 

έρευνας αποτέλεσε στη συνέχεια ο καθορισμός των παραμέτρων της κολποκοιλιακής 

βηματοδότησης, που δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την καρδιακή 

λειτουργία. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον με στόχο τη 

βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, κυρίως κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση 

είναι: α) ο καθορισμός του καταλληλότερου κολποκοιλιακού συγχρονισμού σε 

συνδυασμό με την εξεύρεση του ιδανικού κολποκοιλιακού διαστήματος, β) η ύπαρξη 

δυνατότητας για τη χρονότροπη προσαρμογή της καρδιακής συχνότητας στις 

εκάστοτε απαιτήσεις, γ) η εξεύρεση της καταλληλότερης  θέσης βηματοδότησης της 

δεξιάς κοιλίας ή η διεστιακή βηματοδότηση, δ) ο εντοπισμός της καταλληλότερης 

θέσης κολπικής βηματοδότησης ή η πολυεστιακή κολπική βηματοδότηση και ε) η 

βηματοδότηση αμφοτέρων των κοιλιών. 

 

Α. Βηματοδότηση και η σημασία του κολποκοιλιακού συγχρονισμού και 

κολποκοιλιακού διαστήματος 

 

 Υπάρχουν πολλές αναφορές που υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή 

βηματοδότησης που διατηρεί τον κολποκοιλιακό συγχρονισμό, βελτιώνει σημαντικά 

την καρδιακή λειτουργία και τα κλινικά συμπτώματα που προέρχονται από τις  

διαταραχές της. Αντίθετα  η απλή κοιλιακή βηματοδότηση δεν επιτυγχάνει τα ίδια 

αποτελέσματα (Karlof 1975, Kappenberger και συν. 1982, Kruse και συν. 1982, 

Fananapazir και συν. 1983, Nordlander και συν. 1987, Occhetta και συν. 1990, Linde-

Edelstam και συν. 1992b, 1992c). 

 Η εφαρμογή κολποκοιλιακής βηματοδότησης με διατήρηση του  

κολποκοιλιακού συγχρονισμού βελτιώνει την καρδιακή απόδοση ακόμη και σε 

ασθενείς που έχουν φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.  Η εμφύτευση του 
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κολποκοιλιακού βηματοδότη στους ασθενείς με αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και 

χαμηλή καρδιακή παροχή προσφέρει σημαντικότερα οφέλη βελτιώνοντας τα 

συμπτώματα και την ποιότητα ζωής τους. Παρόμοια σε αντίστοιχες καταστάσεις με 

διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, παρουσιάζεται βελτίωση που 

αποδίδεται στην καλύτερη πλήρωση της αριστερής κοιλίας και συνεπώς στην 

καλύτερη καρδιακή παροχή (Alpert και συν. 1986, 1987).  

 Ο ακριβής χρονισμός της κολπικής και της κοιλιακής ενεργοποίησης, 

ιδιαίτερα στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες είναι απαραίτητος στη συγχρονισμένη 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Το ιδανικό κολποκοιλιακό διάστημα σε κάθε 

καρδιακό κύκλο παράγει ακριβώς την καθυστέρηση που απαιτείται, ώστε η κολπική 

συστολή να επιτύχει τη μέγιστη συνεισφορά στον όγκο παλμού, τόσο στη διάρκεια 

της ηρεμίας όσο και κατά την κόπωση. Ο καθορισμός του ιδανικού κολποκοιλιακού 

διαστήματος συμπεριλαμβάνει τη χρονική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην 

ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση της βηματοδοτικής κολπικής συστολής και της 

αυτόχθονης διακολπικής αγωγής. Η ηλεκτρομηχανική βηματοδοτική καθυστέρηση 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους είναι το μέγεθος και η 

λειτουργικότητα του κόλπου καθώς και η θέση του ηλεκτροδίου στον κόλπο. 

Επιπλέον, αποτελεί εγγενές πρόβλημα το ότι στα βηματοδοτικά συστήματα 

προγραμματίζεται το κολποκοιλιακό διάστημα στις δεξιές κοιλότητες ενώ το 

αναμενόμενο αιμοδυναμικό όφελος προέρχεται κυρίως από τα αριστερές κοιλότητες 

(Daubert και συν. 1988, 1990, Barold και Zipes 1992).  

Η ανάγκη για εξατομίκευση του κολποκοιλιακού διαστήματος βασίζεται 

καταρχάς στο ότι η ενεργοποίηση των κόλπων ξεκινά από τη δεξιά κολπική 

ακρολοφία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτρομηχανικής 

καθυστέρησης στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση κατά 20-70 msec περισσότερο 

από ότι θα ήταν στην αντίστοιχη φλεβοκομβική συστολή. Αυτή η διακολπική 

καθυστέρηση της αγωγής όταν συνυπάρχει με ενδογενή κολπική καθυστέρηση  (π.χ. 

διάταση του κόλπου) είναι δυνατό να επιφέρει συνολική κολποκοιλιακή 

καθυστέρηση έως 300 msec που οδηγεί σε μία πολύ καθυστερημένη κολπική 

συστολή. Μία υπερβολικά καθυστερημένη κολπική συστολή σημαίνει ότι ο κόλπος 

συσπάται έναντι κλειστών κολποκοιλιακών βαλβίδων (Wish και συν. 1988, Wang και 

συν. 1995).  
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Αναφέρεται ότι το προκαθορισμένο από τα βηματοδοτικά προγράμματα 

κολποκοιλιακό διάστημα δεν είναι πάντοτε το καλύτερο δυνατό. Ιδιαίτερα όταν αυτό 

είναι επιμηκέστερο του ιδανικού επιβαρύνει την καρδιακή απόδοση σε περιπτώσεις 

συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των πιέσεων 

στην πνευμονική αρτηρία (Nishimura και συν. 1995). Επίσης, ένα βραχύ 

κολποκοιλιακό διάστημα είναι δυνατό να επιβαρύνει με το ίδιο μηχανισμό την 

καρδιακή απόδοση (Nishimura και συν. 1995). 

Αναφέρεται επίσης ότι το εκτενέστερο του ιδανικού κολποκοιλιακό διάστημα 

είναι δυνατό να δημιουργεί μία περίοδο τελοδιαστολικής ανεπάρκειας της 

μιτροειδούς. Η βράχυνση του κολποκοιλιακού διαστήματος σε αυτές τις καταστάσεις 

έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή μείωση της τελοδιαστολικής ανεπάρκειας της 

μιτροειδούς, βελτιώνοντας συνεπώς την λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας 

ιδιαίτερα στην καρδιακή ανεπάρκεια (Ronaszeki και συν. 1990a, Gold και συν. 1995, 

Shinbane και συν. 1997).  

 Ο άριστος συγχρονισμός της κολπικής συστολής με την κοιλιακή συστολή 

και η εξάλειψη της πιθανής διαστολικής ανεπάρκειας της μιτροειδούς έχουν 

καθορισθεί μέσω ηχωκαρδιογραφικών κυρίως μεθόδων, σαν τις κυριότερες 

παραμέτρους που συνεργούν στην επίτευξη του ιδανικού κολποκοιλιακού 

διαστήματος ιδιαίτερα στην καρδιακή ανεπάρκεια (Wish και συν. 1988, Wang και 

συν. 1995, Nishimura και συν. 1995, Shinbane και συν.  1997, Γκουζούμας 2000). 

 

Β. Βηματοδότηση και  χρονότροπη προσαρμογή της καρδιακής συχνότητας  

 

 Η δυνατότητα της χρονότροπης προσαρμογής της λειτουργίας των 

βηματοδοτικών συστημάτων μέσω ειδικών αισθητήρων, αναφέρεται ότι είναι κατά 

την άσκηση ο κυριότερος παράγοντας που επιτρέπει την αύξηση της καρδιακής 

παροχής και της παραγωγής έργου (Karlof 1975, Kruse και συν. 1982, Fananapazir 

και συν.  1983, Nordlander και συν. 1989).  

Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της άσκησης, η αύξηση του όγκου 

παλμού είναι μικρή και συνεπώς η αύξηση της καρδιακής παροχής συνήθως 

καθορίζεται από την ικανότητα αύξησης της συχνότητας (Braunwald 1992b). Στη 

χρονότροπο-εξαρτώμενη βηματοδότηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πλήρους 

εξάρτησης από το βηματοδοτικό πρόγραμμα με ταυτόχρονη αδυναμία του 

φλεβοκόμβου να αυξήσει τη συχνότητα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ευαίσθητου και 
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αξιόπιστου αισθητήρα. Επιπλέον, αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές σε περιπτώσεις 

ύπαρξης συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας με περιορισμένη εφεδρεία όγκου 

παλμού. Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι 

αισθητήρες είναι αυτοί που ανιχνεύουν τη συχνότητα των αναπνοών και οι οποίοι 

είναι δυνατό να ευθύνονται για υπερβολική αύξηση της καρδιακής συχνότητας, 

ιδιαίτερα μετά από μικρή ή μέτρια δραστηριότητα σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια λόγω δύσπνοιας.  Οι νεότεροι αισθητήρες, όπως αυτοί που μετρούν τον 

κορεσμό οξυγόνου ή την ενδοκαρδιακή ενδοτικότητα και υπολογίζουν τον όγκο 

παλμού ή την προεξωθητική περίοδο, θεωρούνται αξιόπιστοι στη χρονότροπη 

προσαρμογή της καρδιακής συχνότητας. Εντούτοις και αυτοί παρουσιάζουν 

περιορισμούς ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαταραγμένης καρδιακής λειτουργίας, όπως 

είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Η ανάπτυξη και εφαρμογή διπλών συστημάτων 

αισθητήρων με διασταυρούμενους ελέγχους των ερεθισμάτων θεωρούνται 

αποτελεσματικότεροι των άλλων, αναφορικά με την εισαγωγή ανεπαρκών ή 

επικίνδυνων αιμοδυναμικά  καρδιακών συχνοτήτων (Sulke και συν. 1991, Duru και 

συν. 2000, 2002, Greco και συν. 2000, Meine και συν. 2000, Clementy και συν. 2001, 

Lascault και συν. 2001, Garrigue και συν. 2002). 

  

Γ. Βηματοδότηση στη δεξιά κοιλία  

 

 Αναφέρεται ότι η βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας 

επιβαρύνει τη συστολική και διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας, 

εισάγοντας μια ασύντακτη κοιλιακή εκπόλωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

προϋπάρχουσας συστολικής ή διαστολικής ανεπάρκειας. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι η κολποκοιλιακή βηματοδότηση από την κορυφαία θέση της δεξιάς 

κοιλίας προκαλεί παράδοξη κινητικότητα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

ελαττώνοντας κατά 25% το τμηματικό διαφραγματικό κλάσμα εξώθησης και 5% το 

συνολικό κλάσμα εξώθησης, σε αντίθεση με την κολπική βηματοδότηση που δεν 

επιδρά στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Η διαταραχή της διαστολικής λειτουργίας 

παρουσιάζεται με παράταση του ισοογκοτικού χρόνου χάλασης και διαταραχή του 

χρόνου διαμιτροειδικής διαστολικής πλήρωσης. Η εισαγωγή στο βηματοδοτικό 

προγραμματισμό αυξημένων κολποκοιλιακών διαστημάτων που επιτρέπουν την 

ενδογενή ενεργοποίηση των κοιλιών θεωρείται μια από τις λύσεις του προβλήματος 

αυτού (Zile και συν. 1987, Bedotto και συν. 1990, Rosenqvist και συν. 1991).  
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Αντίθετα η βηματοδότηση της δεξιάς κοιλίας από τη θέση του χώρου εξόδου 

ή από την υψηλή διαφραγματική θέση αυτής, αναφέρεται ότι βελτιώνει τον όγκο 

παλμού σε σύγκριση με την κορυφαία θέση. Σαν υπεύθυνοι μηχανισμοί αναφέρονται 

αφενός η ομοιάζουσα με την φυσιολογική διέγερση αμφοτέρων των κοιλιών και 

αφετέρου η πιθανή ενεργοποίηση του φυσιολογικού συστήματος αγωγής λόγω της 

εγγύτητας προς το δεμάτιο του His. Η μικρότερη διάρκεια των βηματοδοτικών QRS 

συμπλεγμάτων που εμφανίζονται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα επιφανείας 

αντικατοπτρίζουν τους προτεινόμενους μηχανισμούς στην περίπτωση αυτή. 

Παραμένει όμως αδιευκρίνιστη η μακροπρόθεσμη αιμοδυναμική συμπεριφορά της 

βηματοδότησης από τη θέση αυτή συγκριτικά με την αντίστοιχη κορυφαία. Η 

επικράτηση αυτού του τρόπου κοιλιακής βηματοδότησης σχετίζεται άμεσα με την 

επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δυσκολία  τοποθέτησης του 

ηλεκτροδίου και την αυξημένη πιθανότητα παρεκτόπισής του όπως επίσης και την 

εφαρμογή υψηλότερων δυναμικών με το «βιδωτό» ηλεκτρόδιο (Giudici και συν. 

1997, Koletis και συν. 2000). 

  

Δ. Βηματοδότηση στους κόλπους  

 

 Η βηματοδότηση στη θέση του ωτίου του δεξιού κόλπου εκπολώνει 

καθυστερημένα τον αριστερό κόλπο συγκριτικά με την εκπόλωση που προκαλείται 

από το φλεβόκομβο (Wang και συν. 1995). Εντούτοις δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτή 

και κατά πόσο, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κολπικής συστολής. Η 

ηλεκτρική καθυστέρηση κατά τη βηματοδότηση συμβαίνει επειδή καταργούνται οι 

φλεβόκομβο-κολπικές οδοί αγωγής από όπου φυσιολογικά άγεται το φλεβοκομβικό 

ερέθισμα ενώ είναι πιθανό να συνυπάρχει και δυσλειτουργία του συστήματος αγωγής 

με  παρατεταμένους χρόνους διακολπικής αλλά και ενδοκολπικής αγωγής. Η 

καθυστέρηση συνεπώς της εκπόλωσης του αριστερού κόλπου πιθανό να ευθύνεται 

για ενδεχόμενη ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση της κολποκοιλιακής αλληλουχίας των 

αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων (Wish και συν. 1988).  

 Αντίθετα, η βηματοδότηση του αριστερού κόλπου μέσω του στεφανιαίου 

κόλπου αναφέρεται ότι παρέχει σταθερή κολπική βηματοδότηση. Επιπλέον, σε 

περιπτώσεις με διακολπική καθυστέρηση αγωγής αναφέρεται σημαντική βελτίωση 

της καρδιακής απόδοσης με την εφαρμογή ταυτόχρονης βηματοδότησης του δεξιού 
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κόλπου στο ωτίο και του αριστερού μέσω του στεφανιαίου κόλπου (Gold και συν. 

2000).  

Η βηματοδότηση του δεξιού κόλπου σε δύο θέσεις εφαρμόστηκε σε 

περιπτώσεις παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής στοχεύοντας στη μείωση της  

καρδιακής συχνότητας (Delfaut και συν. 1998) ενώ η ταυτόχρονη βηματοδότηση από 

το ωτίο του δεξιού κόλπου και το στεφανιαίο κόλπο αναφέρεται ότι ελαττώνει τη 

συχνότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής (Saksena και συν. 1998, Santini και συν. 

2002) παρά το γεγονός ότι και η συνήθης θέση κολπικής βηματοδότησης αναφέρεται 

ως εξίσου αποτελεσματική (Katsivas και συν. 1998, Stabile και συν. 1999). 

 Αν και δεν υποστηρίζεται πειστικά ότι η διπλοεστιακή κολπική βηματοδότηση 

βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία εντούτοις αυτό πιθανολογείται επειδή οι κόλποι 

διεγείρονται με καλύτερο συγχρονισμό.  

 

Ε. Βηματοδότηση αμφοτέρων των κοιλιών 

 

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση στοχεύει στη βελτίωση της καρδιακής 

απόδοσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας (Daubert και συν. 1999, 

Furman 2002). Σε περιπτώσεις εφαρμογής της αναφέρεται σαφής βελτίωση, άμεση 

και μακροπρόθεσμη, της λειτουργικότητας αμφοτέρων των κοιλιών ενώ 

αποφεύγονται τα προβλήματα που προκύπτουν με τη βηματοδότηση της δεξιάς 

κοιλίας και σχετίζονται με τη διακοιλιακή αγωγιμότητα (Foster και συν. 1995, Gold 

και συν. 2000, Gerber και συν. 2001, Hoijer και συν.  2002). Μια άλλη εναλλακτική 

λύση είναι η βηματοδότηση από διάφορες θέσεις αμφοτέρων των κοιλιών ή των 

τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων σε ασθενείς με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, η 

οποία αναφέρεται ότι βελτιώνει  σημαντικά την καρδιακή παροχή και μειώνει την 

πίεση ενσφήνωσης της πνευμονικής (Barold και συν. 1997, Leclercq και συν. 1998, 

Cazeau και συν. 1994, 2001, Linde και συν. 2002). Τα προβλήματα της 

αμφικοιλιακής βηματοδότησης, όπως είναι η τοποθέτηση επικαρδιακού ηλεκτροδίου 

(απαιτείται θωρακοτομή), η απαίτηση υψηλών δυναμικών για την επικάρδιο 

βηματοδότηση και η εν σειρά σύνδεση των ηλεκτροδίων στη μοναδική έξοδο του 

συσσωρευτού, σήμερα παρακάμπτονται με την ενδιαφέρουσα εναλλακτική μέθοδο 

της διαφλέβιας βηματοδότησης της αριστερής κοιλίας ανάδρομα, μέσω του 

στεφανιαίου κόλπου και της αριστερής στεφανιαίας φλέβας (Daubert και συν. 1998).  
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 Ανακεφαλαιώνοντας, είναι εμφανές ότι η συγχρονισμένη  κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση με το ιδανικό  κολποκοιλιακό χρονικό διάστημα υπερέχει σημαντικά 

των απλών συστημάτων βηματοδότησης αναφορικά με την λειτουργική απόδοση της 

καρδιάς και την πρόληψη ή αντιμετώπιση διαταραχών αυτής όπως είναι το σύνδρομο 

του βηματοδότη, η καρδιακή ανεπάρκεια και οι ταχυαρρυθμίες. Τουναντίον, η 

επέκταση της εφαρμογής πολύπλοκων βηματοδοτικών συστημάτων όπως είναι η 

πολυεστιακή κολπική βηματοδότηση, η αμφικολπική βηματοδότηση, η 

βηματοδότηση των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων και η αμφικοιλιακή 

βηματοδότηση απαιτεί την ευρύτερη αξιολόγηση του μεγέθους της αναμενόμενης 

βελτίωσης των παραμέτρων της καρδιακής λειτουργίας, κυρίως σε καταστάσεις 

καρδιακής ανεπάρκειας, συγκριτικά με τα καθιερωμένα βηματοδοτικά συστήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ  

 

Η μονοδιάστατη ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της λειτουργικότητας της 

αριστερής κοιλίας 

  

H ηχωκαρδιογραφία είναι η ευρύτερα εφαρμοζόμενη τεχνική στην εκτίμηση 

της καρδιακής λειτουργίας, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ατραυματικές τεχνικές και 

μεθόδους. Ο καρδιακός καθετηριασμός αποτελεί τον χρυσό κανόνα αναφοράς αλλά 

απαιτεί εξειδικευμένα κέντρα, μεγαλύτερο κόστος, δεν είναι εύκολα επαναλήψιμος 

και ενέχει αρκετούς κινδύνους εν αντιθέσει με τις αναίμακτες μεθόδους (Grossman 

1991, Braunwald 1992b). 

Η μονοδιάστατη (M-Mode) ηχωγραφική εκτίμηση της λειτουργικότητας της 

αριστερής κοιλίας χρησιμοποιεί διάφορους δείκτες και παραμέτρους που προέρχονται 

από τα ηχωκαρδιογραφήματα της αριστερής κοιλίας, της μιτροειδούς και της 

αορτικής βαλβίδας. Ειδικότερα η εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής 

κοιλίας επιτυγχάνεται: 

Α. Από το ηχωκαρδιογράφημα της αριστερής κοιλίας με τους εξής δείκτες 

(Feigenbaum 1986a, Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Πίνακας 3.1):  

 

 Τελοδιαστολικός και τελοσυστολικός όγκος της αριστερής  κοιλίας 

 Όγκος παλμού 

 Καρδιακή παροχή   

 Κλάσμα εξώθησης 

 Συστολική βράχυνση της εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιάς 

 Κλάσμα βράχυνσης 

 Μέση ταχύτητα περιμετρικής βράχυνσης της αριστερής κοιλίας 

 Κινητικότητα του οπισθίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας 

 Χρόνος ισοογκωτικής συστολής της αριστερής κοιλίας 

 Χρόνος ισοογκωτικής διαστολής της αριστερής κοιλίας 

 

Πίνακας 3.1. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με συστολικούς 

και διαστολικούς δείκτες που προέρχονται από το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα της 

αριστερής κοιλίας.  
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1. Τον τελοδιαστολικό και τελοσυστολικό όγκο της αριστερής  κοιλίας των 

οποίων η συσχέτιση με αγγειογραφικούς όγκους είναι καλή (r=0,98). Εντούτοις, οι 

τιμές τους υπόκεινται σε σφάλματα, σε καταστάσεις που διατείνεται η αριστερή 

κοιλία ή επηρεάζεται επιλεκτικά και ανομοιόμορφα η κινητικότητα ενός τοιχώματος, 

όπως είναι το μεσοκοιλιακό διάφραγμα στη βηματοδότηση,.  

2. Τον όγκο παλμού (stroke volume, SV) που εκφράζει τη διαφορά μεταξύ του 

τελοδιαστολικού και του τελοσυστολικού όγκου. Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται από 

συγκεκριμένες καταστάσεις όπως την καρδιακή συχνότητα, την ηλικία, τη σωματική 

διάπλαση, την κόπωση και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς με τους όγκους της 

αριστερής κοιλίας.  

3. Την καρδιακή παροχή (cardiac output, CO), έκφραση της οποίας αποτελεί 

το γινόμενο του όγκου παλμού επί την καρδιακή συχνότητα. Ο δείκτης αυτός 

υπερεκτιμάται σε καταστάσεις διάτασης της αριστερής κοιλίας και υπόκειται στους 

ίδιους περιορισμούς με τους όγκους της αριστερής κοιλίας.  

4. Το κλάσμα εξώθησης (ejection fraction, EF) για την εκτίμηση του οποίου 

λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του βραχύ άξονα, ενώ για τον καθορισμού του 

αγγειογραφικού κλάσματος εξώθησης λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του επιμήκη 

άξονα. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους λόγους  της συνήθους υπερεκτίμησης του 

ηχωγραφικού κλάσματος εξώθησης, συγκριτικά με το αγγειογραφικό. Ο δείκτης, αν 

και θεωρείται αξιόπιστος στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, 

εντούτοις σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις υπόκειται  σε μεγάλες αποκλίσεις 

όπως είναι τμηματικές διαταραχές κινητικότητας λόγω ισχαιμίας, διάταση λόγω 

μυοκαρδιοπάθειας, μικρό μέγεθος αριστερής κοιλίας λόγω στένωσης μιτροειδούς 

βαλβίδας, διαστολική υπερφόρτιση όγκου δεξιάς κοιλίας και διαταραχές 

αγωγιμότητας λόγω ανώμαλης κινητικότητας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

(αποκλεισμός αριστερού σκέλους και τεχνητή βηματοδότηση).  

5. Τη συστολική βράχυνση της εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιάς (fraction 

shortening, FS) που ενώ σχετίζεται πολύ καλά με τη λειτουργικότητα της αριστερής 

κοιλίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης σε καταστάσεις με διαστολική 

υπερφόρτιση και διάταση της αριστερής κοιλίας (ανεπάρκεια αορτής), εντούτοις 

εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις σε περιπτώσεις περιοχικών διαταραχών 

κινητικότητας. 

6. Τη μέση ταχύτητα εσωτερικής περιμετρικής βράχυνσης της αριστερής 

κοιλίας (Vcf) που αποτελεί χρήσιμο δείκτη της κοιλιακής λειτουργικότητας, εξίσου 
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αξιόπιστο με το κλάσμα βράχυνσης. Οι περιορισμοί της εφαρμογής του δείκτη αυτού 

σχετίζονται με τμηματικές υποκινησίες ή δυσκινησίες των κοιλιακών τοιχωμάτων 

είτε λόγω ισχαιμίας, διαταραχών αγωγιμότητας, βηματοδότησης, περικαρδίτιδας και 

ίνωσης, είτε λόγω υπερφόρτισης όγκου των δεξιών κοιλοτήτων. 

  7. Την κινητικότητα του οπισθίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας που 

εκφράζεται είτε με την εκατοστιαία συστολική πάχυνση του οπίσθιου τοιχώματος της 

αριστερής κοιλίας, είτε με την ταχύτητα κίνησης του οπίσθιου τοιχώματος της 

αριστερής κοιλίας. Η αξιοπιστία του δείκτη περιορίζεται σε περιπτώσεις που η κοιλία 

δεν συσπάται ομοιόμορφα, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, οι διαταραχές 

κινητικότητας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, η διαστολική υπερφόρτιση όγκου 

της δεξιάς κοιλίας και η διαστολική υπερφόρτιση όγκου της αριστερής κοιλίας σε 

υπερκινητικές καταστάσεις.  

  8. Το χρόνο ισοογκωτικής συστολής της αριστερής κοιλίας (left ventricular 

isovolumic contraction time) που όταν επιδεινώνεται η λειτουργία της αριστερής 

κοιλίας αυτός επιμηκύνεται, ενώ στην αορτική στένωση μειώνεται, λόγω της αύξησης 

της συσπαστικότητας του μυοκαρδίου. 

  9. Το χρόνο ισοογκωτικής διαστολής της αριστερής κοιλίας (isovolumic 

relaxation time, IVRT) που αποτελεί πρώιμο και ευαίσθητο διαστολικό δείκτη 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. Το διάστημα αυτό παρατείνεται στην 

υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και στην 

ισχαιμική καρδιοπάθεια, ενώ αντίθετα μειώνεται στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Η 

σταδιακή ελάττωση ενός ήδη παρατεταμένου χρόνου ισοογκωτικής διαστολής 

υποσημαίνει τη μετάπτωση σε κατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας.  

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περιπτώσεις καρδιακής βηματοδότησης 

στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας, μια αξιόπιστη και εύκολη στην εφαρμογή μελέτη 

της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το M-Mode ηχωγράφημα θα 

περιελάμβανε τους εξής δείκτες: το χρόνο ισοογκωτικής διαστολής της αριστερής 

κοιλίας,  το χρόνο ισοογκωτικής συστολής της αριστερής κοιλίας, το κλάσμα 

εξώθησης και το κλάσμα βράχυνσης. 

  Β. Από το ηχωκαρδιογράφημα της μιτροειδούς βαλβίδας με τους εξής δείκτες  

(Feigenbaum 1986a, Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Πίνακας 3.2, Σχήμα 3.1):  

  1. Την απόσταση του σημείου Ε της ηχωγραφικής καταγραφής της 

μιτροειδούς βαλβίδας από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (EPSS) που, όσο μεγαλύτερη 

είναι αυτή, τόσο πιο μειωμένη είναι η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Ο 
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δείκτης αυτός σχετίζεται πολύ καλά με το αγγειοκαρδιογραφικό κλάσμα εξώθησης 

και δεν επηρεάζεται από περιοχικές διαταραχές της κινητικότητας των τοιχωμάτων 

της αριστερής κοιλίας. Αυτός όμως δεν εκτιμά αξιόπιστα τη λειτουργικότητα της 

αριστερής κοιλίας όταν υπάρχει παρεμπόδιση στη διάνοιξη της πρόσθιας γλωχίνας 

της μιτροειδούς, όπως επί στένωσης αυτής ή επί ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας.  

 

 Η απόσταση του σημείου Ε της ηχωγραφικής καταγραφής της μιτροειδούς βαλβίδας από το 

μεσοκοιλιακό διάφραγμα 

 Η διαστολική κλίση E-F της ηχωγραφικής καταγραφής της μιτροειδούς βαλβίδας 

 Η ταχύτητα διάνοιξης της μιτροειδούς (D-E κλίση) 

 Το εύρος διάνοιξης μιτροειδούς (D-E απόσταση) 

 Η χρονική στιγμή σύγκλεισης της μιτροειδούς 

 Η κόμβωση (notch) στο κατιόν σκέλος AC και την παράταση του διαστήματος AC της 

μιτροειδικής καταγραφής 

 Ο όγκος παλμού της μιτροειδούς βαλβίδας 

 

Πίνακας 3.2. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με δείκτες που 

προέρχονται από το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα της μιτροειδούς βαλβίδας.  

 

  

 

Σχήμα 3.1. Συσχέτιση της μιτροειδικής καμπύλης με την τελοδιαστολική πίεση της 

αριστερής κοιλίας. Α. Συσχέτιση σε φυσιολογικό άτομο: Η μετάβαση της καμπύλης 

της μιτροειδούς από το σημείο Α στο σημείο C γίνεται σύντομα και ομαλά. Β. 

Συσχέτιση σε άτομο με αυξημένη την τελοδιαστολική πίεση σαν αποτέλεσμα ισχυρής 

κολπικής συστολής. Στο κατιόν σκέλος AC απεικονίζεται η εντομή και το οροπέδιο Β 

και παρατείνεται το AC διάστημα (Τροποποιημένο από Τόλης Β, 1994 και 

Feigenbaum H, 1986).  
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  2. Τη διαστολική κλίση E-F της ηχωγραφικής καταγραφής της μιτροειδούς 

βαλβίδας η οποία ελαττώνεται με ταυτόχρονη επίταση του κύματος Α σε περιπτώσεις 

μείωσης της ενδοτικότητας (compliance) της αριστερής κοιλίας. Η αξιοπιστία του 

δείκτη μειώνεται όταν υπάρχει παρεμπόδιση στη διάνοιξη της πρόσθιας γλωχίνας της 

μιτροειδούς, όπως σε στένωση αυτής ή σε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας.  

3. Την ταχύτητα διάνοιξης της μιτροειδούς (D-E κλίση) η οποία ελαττώνεται 

σε καταστάσεις με αυξημένη την αρχική διαστολική πίεση, όπως συμβαίνει στη 

διατεταμένη και ανεπαρκούσα αριστερή κοιλία. Η αξιοπιστία του δείκτη μειώνεται 

όταν υπάρχει παρεμπόδιση στη διάνοιξη της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς, 

όπως σε στένωση αυτής ή σε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας.    

4. Το εύρος διάνοιξης μιτροειδούς (D-E απόσταση) το οποίο μειώνεται σε 

περιπτώσεις χαμηλής παροχής διαμέσου αυτής, φυσικά εφόσον δεν υπάρχει 

ανατομική βλάβη στη βαλβίδα ή δεν παρεμποδίζεται η μιτροειδική διάνοιξη, όπως 

στην αορτική ανεπάρκεια.  

5.  Τη χρονική στιγμή σύγκλεισης της μιτροειδούς η οποία συμβαίνει πρώιμα 

και αποτελεί ένα αξιόλογο ηχωκαρδιογραφικό σημείο σε περιπτώσεις αυξημένης 

διαστολικής πίεσης στην αριστερή κοιλία και παρατηρείται στη βαριά και οξεία 

αορτική ανεπάρκεια.  

6. Την κόμβωση (notch) στο κατιόν σκέλος AC και την παράταση του 

διαστήματος AC της μιτροειδικής καταγραφής που παρουσιάζονται σε καταστάσεις 

μειωμένης ενδοτικότητας με αυξημένη τελοδιαστολική πίεση λόγω ισχαιμίας, ίνωσης 

ή υπερτροφίας. 

7. Τον όγκο παλμού της μιτροειδούς βαλβίδας που αποδίδεται με το 

συσχετισμό της ταχύτητας μιτροειδικής διάνοιξης (D-E κλίση), του μέγιστου 

διαχωρισμού μεταξύ των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς (Ε-Ε΄ απόσταση), του PR 

διαστήματος του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της καρδιακής συχνότητας. 

Συγκρινόμενη με τη μέθοδο Fick ή με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης βρέθηκε να έχει 

καλή συσχέτιση (r=0,90). Η μέθοδος είναι απλή και απαιτεί μόνο τη λήψη μιας 

καλής καταγραφής της μιτροειδούς στο ηχωκαρδιογράφημα. 

Με την εισαγωγή της Doppler ηχωγραφίας και ιδιαίτερα της Doppler 

εκτίμησης της διαμιτροειδικής ροής, οι δείκτες εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας 

που προέρχονται από το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα της μιτροειδούς βαλβίδας δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον συχνά. Εντούτοις η ευαισθησία και αξιοπιστία αυτών των 

δεικτών καθώς και η ανεξαρτησία τους έναντι διαταραχών της κινητικότητας του 
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μεσοκοιλιακού διαφράγματος, όπως είναι στην τεχνητή βηματοδότηση, παραμένουν  

αδιαμφισβήτητες.    

Γ. Από το ηχωκαρδιογράφημα της αορτής με τους εξής δείκτες (Feigenbaum 

1986a, Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Πίνακας 3.3, Σχήμα 3.2):  

 

 Η προεξωθητική περίοδος 

 Η περίοδος εξώθησης 

 Το αιμοδυναμικό πηλίκο  

 Η κινητικότητα των αορτικών τοιχωμάτων 

 Ο χρόνος σύγκλεισης της αορτής 

 Ο όγκος παλμού της αορτικής βαλβίδας 

 Το μέγεθος του αριστερού κόλπου 

 

Πίνακας 3.3. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με συστολικούς 

και διαστολικούς δείκτες που προέρχονται από το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα της 

αορτής.  

 

1. Την προεξωθητική περίοδο (PEP) και την περίοδο εξώθησης της αριστερής 

κοιλίας (LVET) που αναφέρονται ως συστολικά χρονικά διαστήματα. Ένας 

αξιόπιστος δείκτης της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας ανεξάρτητος της 

καρδιακής συχνότητας είναι ο λόγος της προεξωθητικής περιόδου προς την περίοδο 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας (PEP/LVET). Η συσχέτιση των τιμών αυτών με  τις 

αντίστοιχες των εξωτερικών μηχανογραφημάτων είναι καλή (r=0,98), ενώ οι 

διαφορές είναι αμελητέες, μη υπερβαίνοντας τα 15 msec για τις PEP και LVET. 

Εντούτοις σε περιπτώσεις διαταραχών της αγωγιμότητας, όπως είναι ο πλήρης 

αριστερός σκελικός αποκλεισμός και κατά συνέπεια η βηματοδότηση στη δεξιά 

κοιλία, παρουσιάζεται παράταση της  προεξωθητικής περιόδου που οφείλεται κυρίως 

στην καθυστερημένη αριστερή κοιλιακή διέγερση. 

2. Την κινητικότητα των αορτικών τοιχωμάτων η οποία μειώνεται σε 

δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.  

3. Τους άμεσους δείκτες που προέρχονται από την αορτική βαλβίδα όπως 

είναι ο χρόνος σύγκλεισής της και η καρδιακή παροχή. Όταν υπάρχει μειωμένη 

καρδιακή παροχή, όπως στις διατατικές μυοκαρδιοπάθειες με συμφόρηση, η αορτική 

βαλβίδα παρουσιάζει μικρό εύρος διάνοιξης, πρώιμη συστολική σύγκλειση και 

βαθμιαία σύγκλειση. 

4. Τον όγκο παλμού της αορτικής βαλβίδας.   
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5. Το μέγεθος του αριστερού κόλπου. 

 

     

 

Σχήμα 3.2. Μέθοδοι προσδιορισμού όγκου παλμού: 1. Αρχική διάνοιξη αορτής, 2. 

τελική διάνοιξη αορτής, ΕΤ. Περίοδος εξώθησης αριστερής κοιλίας, Ε. Εύρος 

κίνησης οπίσθιου αορτικού τοιχώματος (Τροποποιημένο από Τόλης Β, 1994 και 

Feigenbaum H, 1986).  

 

Όπως και στην περίπτωση της μιτροειδικής καμπύλης, η εισαγωγή της 

Doppler εκτίμησης της ροής στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας και της αορτής 

συνετέλεσε ώστε οι δείκτες εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας που προέρχονται 

από το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα της αορτής, να μη χρησιμοποιούνται πλέον 

συχνά εκτός ίσως σε ορισμένους συνδυασμούς με άλλες μεθόδους. 

 

Η διδιάστατη ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής 

κοιλίας 

 

 Η διδιάστατη ηχωκαρδιογραφία (2-D) έχει τη μοναδική ικανότητα να 

απεικονίζει την καρδιά από άπειρες τομές και να ελέγχει δυναμικά όχι μόνο τις 

μεταβολές του μεγέθους των κοιλοτήτων, αλλά και τις μεταβολές του πάχους των 

τοιχωμάτων υπερέχοντας έτσι της αγγειοκαρδιογραφίας και της ραδιοϊσοτοπικής 

κοιλιογραφίας. Είναι ενδεικτικό ότι τα Μ-Mode ευρήματα θεωρούνται αξιόπιστα 
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όταν το 2-D ηχωγράφημα, που είναι ιδανικό για την ανάλυση της περιοχικής 

τοιχωματικής κινητικότητας, δεν εμφανίσει περιοχικές διαταραχές.  Η εκτίμηση του 

κλάσματος εξώθησης, εκτός από την οπτική ημιποσοτική εμπειρική μέθοδο, 

επιτυγχάνεται μέσω διάφορων τύπων, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και στην 

αγγειοκαρδιογραφία για τον υπολογισμό των καρδιακών όγκων. Οι μέθοδοι αυτές 

βασίζονται στην τεχνική υπολογισμού μήκους-επιφάνειας και είναι οι εξής: η 

ανύψωση της διαμέτρου στον κύβο, ο συνδυασμός μήκους-διαμέτρου, ο συνδυασμός 

μήκους-επιφάνειας από το βραχύ άξονα, ο συνδυασμός επιφάνειας-μήκους, η 

προσομοίωση με τη σφαίρα πυροβόλου όπλου και ο κανόνας του Simpson 

(Feigenbaum 1986a, Braunwald 1992b, Appleton και Hattle 1992, Appleton και συν. 

1993, Τόλης 1994α). 

 

Νεότεροι ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες για την εκτίμηση της συστολικής 

λειτουργίας της αριστερής κοιλίας 

 

Για την εκτίμηση της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας σε διάφορες 

καταστάσεις χρησιμοποιούνται επίσης διάφοροι νεότεροι δείκτες που εξάγονται από 

την τελοσυστολική φάση και συνδυάζουν αιμοδυναμικές με μηχανικές ιδιότητες. Οι 

δείκτες αυτοί θεωρούνται ανεξάρτητοι των συνθηκών φόρτισης όπως είναι οι  

βαλβιδοπάθειες (Braunwald 1992b, Τόλης 1994α, Schertel 1998, Bella και συν. 

2001).  

Ο συσχέτιση της τελοσυστολικής τάσης (end-systolic stress, ESS)  με την 

τελοσυστολική διάμετρο (ESD) εκφράζεται με τέσσερις δείκτες: α) το λόγο της 

τελοσυστολικής τάσης προς την τελοσυστολική διάμετρο (ESS/ESD), β) το λόγο της 

τελοσυστολικής πίεσης (ESP) προς την τελοσυστολική διάμετρο (ESP/ESD), γ) το 

λόγο της συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP) προς την τελοσυστολική διάμετρο 

(SBP/ESD) και δ) το διορθωμένο λόγο ESS/EDD ως προς την τελοδιαστολική 

διάμετρο με τον οποίο αναφέρεται ότι εξουδετερώνεται πλήρως η εξάρτησή του από 

την προφόρτιση. 

Ο λόγος της τελοσυστολικής τάσης προς την τελοσυστολική διάμετρο 

θεωρείται ευαίσθητος δείκτης της συσταλτικότητας. Όμως η παράδοξη κινητικότητα 

του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, όπως στη βηματοδότηση, αποτελεί προφανή 

περιορισμό της μεθόδου. Για τον υπολογισμό τους είναι απαραίτητο το M-Mode 
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ηχωγράφημα της αριστερής κοιλίας, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το 

καρωτιδογράφημα ή το φωνοκαρδιογράφημα.  

 

Η ηχωκαρδιογραφική Doppler εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής 

κοιλίας 

 

Α. Συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας 

 

 Η ηχωκαρδιογραφική Doppler εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της 

καρδιάς επιτυγχάνεται με τους εξής δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 

προέρχονται από το φασματικό περίγραμμα της ροής στο χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας και οι οποίοι είναι αξιόπιστοι και αναπαραγώγιμοι (Feigenbaum 

1986b, Pye και συν. 1991, Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Σχήμα 3.3): 1) η μέγιστη 

ταχύτητα ροής (peak velocity, PV, m/sec), 2) ο χρόνος επιτάχυνσης  (acceleration 

time, AT, msec) είναι ο χρόνος που μεσολαβεί  από την έναρξη της εξώθησης έως τη 

μέγιστη ταχύτητα ροής, 3) ο χρόνος επιβράδυνσης (deceleration time, DT, msec) 

είναι ο χρόνος που μεσολαβεί  από τη μέγιστη ταχύτητα ροής μέχρι το τέλος της 

ροής, 4) η μέση επιτάχυνση (average acceleration, cm/sec
2
) είναι ο λόγος του PV 

προς τον AT πολλαπλασιαζόμενος επί 1.000, 5) η μέση επιβράδυνση (average 

deceleration, cm/sec
2
) είναι ο λόγος του PV προς τον DT πολλαπλασιαζόμενος επί 

1.000, 6) ο χρόνος εξώθησης (ejection time, ET, msec) είναι ο χρόνος που μεσολαβεί 

από την έναρξη έως το τέλος της εξώθησης, 7) η προεξωθητική περίοδος (PEP) είναι 

ο χρόνος από το έπαρμα Q του ηλεκτροκαρδιογραφήματος έως την έναρξη της 

αορτικής Doppler καταγραφής, 8) το ολοκλήρωμα ταχύτητας-ροής (flow velocity 

integral, FVI, cm) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο: FVI = (PV x ET) / 2 και 

αντιστοιχεί στην επιπεδομέτρηση της επιφάνειας της Doppler καταγραφής, 9) ο όγκος 

παλμού είναι το γινόμενο της εγκάρσιας διατομής της βαλβίδας με το ολοκλήρωμα 

της ταχύτητας και 10) η καρδιακή παροχή: προκύπτει από τον τύπο CO = SV x HR, 

όπου HR η καρδιακή συχνότητα. Η εκτίμηση της καρδιακής παροχής με την Doppler 

ηχωκαρδιογραφία σχετίζεται πολύ καλά με την αντίστοιχη αιμοδυναμική  

Για τις μετρήσεις του όγκου παλμού είναι σημαντική η ακριβής εκτίμηση της 

διαμέτρου του χώρου εξώθησης της αριστερής κοιλίας ή της αορτής επειδή 

οποιαδήποτε απόκλιση υψώνεται στο τετράγωνο και πολλαπλασιάζεται επιπλέον με 
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το 3,14. Τοιχωματικές διαταραχές κινητικότητας στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα όπως 

επί βηματοδότησης είναι πιθανό να επηρεάζουν τις μετρήσεις. 

 

 
 

Σχήμα 3.3. Σχηματική απεικόνιση των παραμέτρων εκτίμησης της καρδιακής 

λειτουργίας από τη Doppler καταγραφή της αορτικής ροής. PEV: Μέγιστη ταχύτητα 

εξώθησης, ΑΤ: Χρόνος επιτάχυνσης, DT: Χρόνος επιβράδυνσης, PEP: 

Προεξωθητική περίοδος, ΕΤ: Περίοδος εξώθησης (Τροποποιημένο από Τόλης Β, 

1994). 

 

Οι κλινικές εφαρμογές της Doppler εκτίμησης της καρδιακής παροχής 

αφορούν: α) την εκτίμηση της  λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, β) την 

εκτίμηση των αιμοδυναμικών συνθηκών κατά τη βηματοδότηση, γ) την εκτίμηση 

θεραπευτικών παρεμβάσεων, δ) τον υπολογισμό παλιδρομούντων κλασμάτων σε 

βαλβιδικές ανεπάρκειες, ε) τον υπολογισμό διαφυγών (shunts) και στ) την εκτίμηση 

των μεταβολών της καρδιακής παροχής κατά τη διάρκεια της άσκησης.  

 

Β. Διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας 

 

Η διαστολική λειτουργία αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, στο οποίο 

υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες (Πίνακας 1.1), αλλά εκείνο το στοιχείο που την 

εκφράζει είναι η πλήρωση των κοιλιών.  

Ενώ χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι εκτίμησης της διαστολικής 

λειτουργίας με μέθοδο αναφοράς την αγγειοκαρδιογραφία, εντούτοις η καταγραφή 

της διαμιτροειδικής ροής με παλμικό Doppler θεωρείται εύχρηστη, αναπαραγώγιμη 

και αξιόπιστη μέθοδος και η καμπύλη των ταχυτήτων της σχετίζεται καλά με άλλες 

μεθόδους μέτρησης της διαστολικής πλήρωσης, όπως η αριστερή κοιλιογραφία μετά 
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καρδιακό καθετηριασμό, η ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία και η ψηφιακή M-Μode 

ηχωκαρδιογραφία (Rokey και συν. 1985, Spirito και συν. 1986, Friedman και συν. 

1986, Courtois και συν. 1988, Nishimura και συν. 1989a, 1989b, 1989c, Pye και συν. 

1991, Appleton και συν. 1993) (Πίνακας 3.4, Σχήμα 3.4). 

 

 Μέγιστη ταχύτητα μείωσης κοιλιακής πίεσης (Dp/Dt): Αιμοδυναμική – 

Μικρομανομετρία 

 Χρονική σταθερά (time constant, T): Αιμοδυναμική – Μικρομανομετρία 

 Κοιλιογραφία: Αιμοδυναμική – Ραδιοϊσότοπα 

 Μέγιστη ταχύτητα πλήρωσης:  Ραδιοϊσότοπα - Ηχωκαρδιογράφημα Doppler 

 Χρόνος από την έναρξη μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα πλήρωσης (Χρόνος 

επιτάχυνσης): Ραδιοϊσότοπα – Ηχωκαρδιογράφημα Doppler  

 Ρυθμός μεταβολής διαστάσεων αριστερής κοιλίας: Ηχωκαρδιογράφημα (M-

Mode, 2-D) 

 Ρυθμός λέπτυνσης οπισθίου τοιχώματος:  Ηχωκαρδιογράφημα (M-Mode, 2-D) 

 Διαστολικά χρονικά διαστήματα: Φωνοκαρδιογράφημα με 

κορυφοκαρδιογράφημα - Ηχωκαρδιογράφημα Doppler 

 

Πίνακας 3.4. Δείκτες διαστολής και μέθοδοι ελέγχου 

 

    
 

Σχήμα 3.4. Σχηματική απεικόνιση της αιμοδυναμικής προέλευσης του σήματος 

Doppler της διαμιτροειδικής ροής. Με τα βέλη επισημαίνονται τα σημεία εξίσωσης 

των πιέσεων της αριστερής κοιλίας (LV) και αριστερού κόλπου (LA). N: nadir, BL: 

βασική μηδενική γραμμή της Doppler καταγραφής (Τροποποιημένο από Τόλης Β, 

1994 και Feigenbaum H, 1986).  
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Η φυσιολογική μιτροειδική ροή εμφανίζει διφασική μορφολογία, παρόμοια με 

το υπερηχογράφημα M-Μode της φυσιολογικής μιτροειδούς βαλβίδας Από το σήμα 

της διαμιτροειδικής ροής προέρχονται διάφοροι δείκτες της διαστολικής λειτουργίας 

οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιμέρους φάσεις της διαστολικής περιόδου, όπως τα 

διαστολικά χρονικά διαστήματα, οι δείκτες ταχύτητας και επιτάχυνσης και οι δείκτες 

πλήρωσης. Αναλυτικότερα:  

α. Τα διαστολικά χρονικά διαστήματα είναι οι δείκτες που αντανακλούν τη 

χρονική σειρά της χάλασης και είναι τα εξής (Appleton και συν. 1988a, 1988b, 

Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Σχήμα 3.5): 

1. Ο χρόνος της ισοογκωτικής χάλασης (IVRT) ο οποίος παρατείνεται σε 

διαταραχές χάλασης της αριστερής κοιλίας και επηρεάζεται από το ρυθμό χάλασης 

αυτής, από την πίεση της αορτής κατά τη σύγκλειση της αορτικής βαλβίδας 

(μεταφορτίο) και από την πίεση του αριστερού κόλπου (προφορτίο) . 

 

 
 

Σχήμα 3.5. Σχηματική παράσταση των μετρήσεων των χρονικών διαστολικών 

διαστημάτων. ΑΗΤ: το ήμισυ του χρόνου επιτάχυνσης, DHT: το ήμισυ του χρόνου 

επιβράδυνσης, ΑΤ: ο χρόνος επιτάχυνσης, DT: ο χρόνος επιβράδυνσης, Ε/2: το ήμισυ 

της ταχύτητας στο ανιόν και στο κατιόν σκέλος του κύματος Ε, IVRT: ο χρόνος 

ισοογκωτικής χάλασης, ΜΟ: το σημείο διάνοιξης της μιτροειδούς βαλβίδας 

(Τροποποιημένο από Τόλης Β, 1994).  

. 
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2. Ο χρόνος επιτάχυνσης (acceleration time) και ο χρόνος επιβράδυνσης 

(deceleration time) του κύματος Ε. Ο χρόνος επιβράδυνσης του κύματος Ε εξαρτάται 

από το ρυθμό αύξησης της πίεσης της αριστερής κοιλίας στην πρώιμη διαστολή και 

είναι μέτρο της αποτελεσματικής ευενδοτότητας της αριστερής κοιλίας (Ohno και 

συν. 1984, Little και συν. 1995).  

3. Η διάρκεια της πρώιμης διαστολικής περιόδου (κύμα Ε) η οποία 

παρατείνεται σε απόφραξη του χώρου εξώθησης της αριστερής κοιλίας. 

4. Η διάρκεια της κολπικής συστολής στην καμπύλη ταχυτήτων της 

διαμιτροειδικής ροής είναι μία χρήσιμη μέτρηση, ειδικά σε συνδυασμό με την 

καμπύλη ταχυτήτων ροής στην πνευμονική φλέβα (Appleton και συν. 1993, Rossvoll 

και Hattle 1993).  

β. Οι δείκτες ταχύτητας και επιτάχυνσης αντανακλούν τις μεταβολές των 

διαστολικών ιδιοτήτων της αριστερής κοιλίας και είναι οι εξής (Appleton και συν. 

1988a, 1988b, Braunwald 1992b, Τόλης 1994α) (Σχήμα 3.6): 

 

 
 

Σχήμα 3.6. Σχηματική παράσταση των μετρήσεων των δεικτών ταχύτητας και 

επιτάχυνσης. Epv: μέγιστη ταχύτητα ροής του κύματος Ε, Αpv: μέγιστη ταχύτητα 

ροής του κύματος Α, DR: ρυθμός επιβράδυνσης, AR: ρυθμός επιτάχυνσης, E area: 

κλάσμα πλήρωσης Ε, Α area: κλάσμα πλήρωσης Α, FVI: ολοκλήρωμα «ταχύτητα-

ροή» όλου του μιτροειδικού σήματος ροής, Ε/2: το ήμισυ της ταχύτητας στο ανιόν 

και στο κατιόν σκέλος του κύματος Ε (Τροποποιημένο από Τόλης Β, 1994).  
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1. Το σημείο Ε της διαμιτροειδικής ροής αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ταχύτητα 

της πρωτοδιαστολικής πλήρωσης και επηρεάζεται από την πίεση του αριστερού 

κόλπου κατά τη διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδας, τη διαμιτροειδική κλίση πίεσης, 

την ελάχιστη διαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας, την ευενδοτότητα του 

αριστερού κόλπου και το ρυθμό κοιλιακής χάλασης (Choong και συν. 1987, Appleton 

και συν. 1988a, 1988b). 

2. Το σημείο Α της διαμιτροειδικής ροής αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα 

της κολπικής συνιστώσας και επειδή η κολπική συστολή συνήθως συμβαίνει μετά την 

ολοκλήρωση της χάλασης, η μέγιστη ταχύτητα εξαρτάται από την ευενδοτότητα της 

αριστερής κοιλίας και από τη συσταλτικότητα του κόλπου. 

3. Ο λόγος των ταχυτήτων στα σημεία Ε και Α (Ε/Α) είναι ένας ευαίσθητος 

δείκτης. Προϊούσης της ηλικίας,  μειώνεται σταδιακά η ταχύτητα του κύματος Ε και 

αυξάνεται η ταχύτητα του κύματος Α, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του δείκτη 

που αντανακλά τις μεταβολές που επέρχονται με  τη γήρανση, όπως είναι η αύξηση 

του πάχους των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας.  

4. Ο ρυθμός επιτάχυνσης και ο ρυθμός επιβράδυνσης της πρώιμης 

διαστολικής πλήρωσης.  

5. Τα κλάσματα πλήρωσης είναι μια ομάδα χρήσιμων διαστολικών δεικτών. 

Αυτά προέρχονται με τη διαίρεση του ολοκληρώματος «ταχύτητα-ροή» των 

επιμέρους φάσεων της διαστολής Ε και Α με το ολοκλήρωμα «ταχύτητα-ροή» όλου 

του μιτροειδικού σήματος. (Σχήμα 3.6). 

γ. Οι δείκτες πλήρωσης προέρχονται από τον συνδυασμό της Doppler και της 

διδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας και είναι οι εξής (Feigenbaum 1986b, Braunwald 

1992b, Τόλης 1994α): 

1. Ο διαστολικός όγκος πλήρωσης εκφράζεται με το γινόμενο της επιφάνειας 

του μιτροειδικού δακτυλίου (2-D) με το χρονικό ολοκλήρωμα της ταχύτητας (time 

velocity integral). Το χρονικό ολοκλήρωμα της ταχύτητας είναι η επιφάνεια που 

περικλείεται στο μιτροειδικό σήμα ροής. Ο διαστολικός όγκος πλήρωσης αντιστοιχεί 

στον όγκο παλμού όταν δεν υπάρχει ανεπάρκεια μιτροειδούς. 

2.  Ο μέγιστος ρυθμός πλήρωσης (peak early filling rate) υπολογίζεται με το 

γινόμενο της μέγιστης ταχύτητας Ε της διαμιτροειδικής ροής με την επιφάνεια του 

στομίου της μιτροειδούς βαλβίδας (2-D).  

Η φυσιολογική καμπύλη των ταχυτήτων της διαμιτροειδικής ροής ποικίλλει 

ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης, με την ηλικία, το φύλο και την καρδιακή 
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συχνότητα (Spirito και Maron 1988, Harrison και συν. 1991, Kitzman και συν. 1991, 

Triulzi και συν. 1995).  

Ειδικότερα,  οι επιμέρους φάσεις της διαμιτροειδικής ροής επηρεάζονται από 

διάφορους ενδογενείς παράγοντες που αναλυτικότερα είναι οι εξής (Ishida και συν. 

1986, Choong και συν. 1987, Appleton και συν. 1988a, 1988b, Braunwald 1992b, 

Τόλης 1994α) (Σχήμα 3.7):  

α. Το αρχικό ήμισυ του κύματος της πρώιμης διαστολικής πλήρωσης Ε κατά 

το οποίο αυξάνεται ο ρυθμός πλήρωσης επηρεάζεται από: 1) τη χάλαση, 2) την πίεση 

του αριστερού κόλπου, 3) την τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας 

(προφορτίο), 4) την αρτηριακή πίεση (μεταφορτίο) και 5) την καρδιακή συχνότητα.  

β. Το δεύτερο ήμισυ του κύματος Ε, το οποίο παριστά το ρυθμό μείωσης της 

πρώιμης διαστολικής πλήρωσης επηρεάζεται από: 1) την ενδοτικότητα της αριστερής 

κοιλίας, 2) τη χάλαση της αριστερής κοιλίας και 3) την πίεση του αριστερού κόλπου.  

γ. Τη διάσταση επηρεάζουν: 1) η καρδιακή συχνότητα και 2) η ροή των 

πνευμονικών φλεβών προς τον αριστερό κόλπο.  

 

 

 

Σχήμα 3.7. Σχηματική παράσταση των επιμέρους φάσεων της διαμιτροειδικής ροής 

(Τροποποιημένο από Τόλης Β, 1994).  

 

δ. Τη φάση της κολπικής συστολής Α επηρεάζουν: 1) η πίεση του αριστερού 

κόλπου, 2) η τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας (προφορτίο), 3) η 

ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας, 4) η αρτηριακή πίεση (μεταφορτίο) και 5) η 

καρδιακή συχνότητα. 
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Είναι εμφανές ότι όταν επηρεάζεται η μορφολογία της Doppler καμπύλης της 

διαμιτροειδικής ροής, οι μετρήσεις των δεικτών που προέρχονται από αυτή δεν είναι 

αξιόπιστες. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις 

κατά την Doppler υπερηχογραφική εξέταση, να αποφεύγονται κάποιες καταστάσεις 

και επιπλέον να είναι γνωστές οι επιδράσεις κάποιων παραγόντων σε ορισμένους 

διαστολικούς δείκτες (Πίνακας 3.5).  

 

 Ηλικία (μεγαλύτερη ταχύτητα και βραχύτερη διάρκεια της πρώιμης διαστολικής πλήρωσης) 

 Ταχυκαρδία (συγχώνευση των κυμάτων Ε και Α σε σημείο που το διαμιτροειδικό σήμα ροής 

μετατρέπεται σε μονοφασικό)  

 Πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους ή βηματοδότηση (ασυγχρονία διέγερσης και 

χάλασης της αριστερής κοιλίας με αποτέλεσμα την εικόνα παρατεταμένης χάλασης) 

 Ανεπάρκεια μιτροειδούς (αύξηση ταχύτητας πρώιμης διαστολικής πλήρωσης και μείωση του 

χρόνου επιβράδυνσης της) 

 Στένωση μιτροειδούς (μείωση ταχύτητας πρώιμης διαστολικής πλήρωσης και αύξηση του 

χρόνου επιβράδυνσης της) 

 Ανεπάρκεια αορτής 

 Θέση του δειγματοληπτικού σήματος ροής (μεταξύ των άκρων των γλωχίνων) 

 Κατάλληλη χρονική στιγμή (τέλος της εκπνοής)  

 

Πίνακας 3.5. Παράγοντες επηρεάζουν τη μορφολογία του ηχωγραφικού σήματος 

Doppler της διαμιτροειδικής ροής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

 

Εξωτερικά μηχανοκαρδιογραφήματα  

 

Η ταυτόχρονη καταγραφή των εξωτερικών μηχανογραφημάτων 

(καρωτιδογράφημα, κορυφογράφημα και η πρώτη παράγωγος αυτών) με το 

φωνοκαρδιογράφημα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα, που αποτελούν την απεικόνιση 

των μηχανικών, ηχητικών και ηλεκτρικών καρδιακών φαινομένων αντίστοιχα, μπορεί 

να αποδώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις φάσεις του καρδιακού κύκλου (Weissler 

και συν. 1963, 1969, Harris και συν. 1964, Spodick και Kumar 1968a, 1968b, 

Willemsec και συν. 1971, 1975, Λευκός 1972, Λευκός και συν. 1976α, 1976β, 

Παπαδόπουλος και Λευκός 1975, 1976, Παπαδόπουλος και συν. 1977α, 1977β, 

Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Μπουντώνας 1987) (Σχήμα 4.1).  

Οι πολυκαταγραφικές αυτές μέθοδοι είναι απλές, ασφαλείς, επαναλήψιμες, 

δεν δημιουργούν ένταση (stress) για τον ασθενή και, για ορισμένες φάσεις του 

καρδιακού κύκλου, μπορούν να δώσουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα από τον 

καρδιακό καθετηριασμό (Spodick και Kumar  1968a, Λευκός 1972). 

 

Φωνοκαρδιογράφημα 

 

 Οι καρδιακοί τόνοι μελετήθηκαν σημαντικά με την ανάπτυξη της 

φωνοκαρδιογραφίας (Σχήμα 4.2).  

Α. Ο πρώτος καρδιακός τόνος διαρκεί 100 έως 170 msec, εμφανίζει 

συχνότητα 25 έως 45 Hertz και αποτελείται από έξι κυρίως συνιστώσες (Leatham 

1970, Λευκός 1972) με κυριότερες την «a» και «b» οι οποίες αποτελούνται από 

υψηλής συχνότητας κραδασμούς και παράγονται η μεν «a» κατά την αρχή της 

ανόδου της πίεσης της αριστερής κοιλίας (ισομετρική συνιστώσα) οφειλόμενη στην 

τάση του κοιλιακών τοιχωμάτων, στις γλωχίνες της συγκλεισθείσας μιτροειδούς 

βαλβίδας, στους θηλοειδείς μύες και τις τενόντιες χορδές κατά την απότομη ανακοπή 
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της παλινδρόμησης του αίματος προς τους κόλπους, η δε  «b» παράγεται κατά τη 

διάνοιξη της αορτικής βαλβίδας οφειλόμενη στην αιφνίδια επιτάχυνση της ροής 

αίματος στην αορτή (συνιστώσα εξώθησης). 

 

 
 

Σχήμα 4.1. Πολυκαταγραφή που περιλαμβάνει από πάνω προς τα κάτω: 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), συμβατικό κορυφογράφημα (ACG) και την πρώτη 

παράγωγό του (dA/dt), φωνοκαρδιογράφημα (PCG), συμβατικό καρωτιδογράφημα 

(CAR) και την πρώτη παράγωγό του (dC/dt) (Τροποποιημένο από Σακαντάμης Γ, 

1978). 

 

Β. Ο δεύτερος καρδιακός τόνος είναι υψηλότερης συχνότητας (50 Hertz) του 

πρώτου, απότομος, καθαρότερος και βραχύτερος με διάρκεια 110 έως 140 msec 

(Λευκός 1972, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 1998α). Αυτός παράγεται από δονήσεις που 

προέρχονται από τις συγκλειόμενες μηνοειδείς βαλβίδες, τα τοιχώματα της αορτής 

και της πνευμονικής αρτηρίας και τους χώρους εκροής των κοιλιών και συνίσταται 
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από 3-4 κύριες ταλαντώσεις (Safonov 1968, Λευκός 1972). Το χρονικό διάστημα 

μεταξύ του αορτικού και πνευμονικού στοιχείου του δεύτερου τόνου δεν υπερβαίνει 

τα 40 msec. 

 

 
 

Σχήμα 4.2. Πρώτος και δεύτερος καρδιακός τόνος σε φυσιολογικά άτομο. Σύγχρονη 

καταγραφή φωνοκαρδιογραφήματος (ΦΩΝ), καρωτιδογραφήματος (ΚΑΡ) και 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος.   

 

Γ. Ο τρίτος καρδιακός τόνος γίνεται αντιληπτός σε παιδιά και εφήβους ενώ σε 

ενήλικες είναι δυσδιάκριτος και παράγεται στο τέλος της ταχείας πλήρωσης των 

κοιλιών. Αυτός οφείλεται αφενός στις δονήσεις του τοιχώματος των κοιλιών κατά την 

εισροή αίματος από τους κόλπους και αφετέρου στην ανακοπή της ροής του αίματος 

λόγω της απότομης σχεδόν διακοπής της περιόδου της ταχείας κοιλιακής πλήρωσης 

(Λευκός 1972, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 1998α).  

Δ. Ο τέταρτος καρδιακός τόνος ή κολπικός τόνος διακρίνεται πάντα στο 

φωνοκαρδιογράφημα αλλά κλινικά είναι δυσδιάκριτος. Αποτελείται από δονήσεις 

μικρής έντασης και χαμηλής συχνότητας (20 Hertz) που παράγονται κατά την εισροή 

αίματος από τους κόλπους στις κοιλίες κατά την κολπική συστολή οφειλόμενος στην 

επιπλέον έκπτυξη του κοιλιακού τοιχώματος (Λευκός 1972, Γκίμπα-Τζιαμπίρη 

1998α). 
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Είναι παραδεκτό ότι εκτός των δονήσεων των καρδιακών και αγγειακών 

δομών στην δημιουργία των τόνων συμμετέχει και η ροή του αίματος στις καρδιακές 

κοιλότητες και στα μεγάλα αγγεία (Rushmer 1965). 

 

Καρδιακή ώση και κορυφογράφημα  

 

 Το κορυφοκαρδιογράφημα έχει επικρατήσει ως μέθοδος καταγραφής της 

καρδιακής ώσης και αποδίδει την εγγραφή των δονήσεων, συχνότητας 0,1 έως 20 

c/sec, του θωρακικού τοιχώματος που βρίσκεται πάνω από την κορυφή της καρδιάς 

(Σχήμα 4.3). Προσφέρεται για τη μελέτη συστολικών και διαστολικών φαινομένων 

και για τη διευκρίνιση ακροαστικών ευρημάτων σε ταυτόχρονη καταγραφή με το 

φωνοκαρδιογράφημα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.  

Στο φυσιολογικό κορυφοκαρδιογράφημα διακρίνονται (Benchimol και 

Dimond 1963, Tafur και συν. 1964, Scott 1965, Tipit και Benchimol 1967, Λευκός 

1972, Παπαδόπουλος και Λευκός 1975): 1) το κύμα Α που αντανακλά την ταχεία και 

ενεργητική πλήρωση της κοιλίας, οφειλόμενη στη συστολή του αριστερού κόλπου 

και αντιστοιχεί στον 4
ο
 καρδιακό τόνο του φωνοκαρδιογραφήματος. Αυτό αυξάνεται 

επί υψηλών τελοδιαστολικών πιέσεων της αριστερής κοιλίας (έπεται της αρχής του 

επάρματος P του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά 80 έως 100 msec), 2) το σημείο C  

υποδηλώνει την έναρξη σύσπασης της αριστερής κοιλίας και συμπίπτει χρονικά με 

τις πρώτες δονήσεις του 1
ου

 καρδιακού τόνου στο φωνοκαρδιογράφημα, 3) το 

συστολικό έπαρμα ανταποκρίνεται στην κοιλιακή συστολή και ανυψώνεται ταχέως 

από το σημείο c ή u (upstroke) έως την κορυφή (maximal systolic peak). Στο ανιόν 

σκέλος του εμφανίζεται η εγκοπή Ν-1 η οποία αντιστοιχεί στη σύγκλειση της 

μιτροειδούς βαλβίδας, 4) το σημείο Ε είναι το υψηλότερο σημείο της καμπύλης και 

συσχετίζεται με την έναρξη της εξώθησης του αίματος στην αορτή, επειδή όμως δεν 

συμπίπτει ακριβώς με τη διάνοιξη της αορτικής βαλβίδας, δεν θεωρείται αξιόπιστο 

σημείο, 5) το μεσοσυστολικό οροπέδιο βρίσκεται στο κατιόν σκέλος της καμπύλης. Η 

οδόντωση Ν-2 αντιστοιχεί στη σύγκλειση της αορτικής βαλβίδας και ορίζει το τέλος 

της συστολής, 6) το σημείο Ο αντιστοιχεί στο ναδίρ πίεσης της αριστερής κοιλίας και 

στη διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδας και είναι το χαμηλότερο σημείο του 

κορυφογραφήματος, 7) το κύμα ταχείας πλήρωσης αρχίζει από το σημείο Ο και 

ανυψώνεται ταχέως έως την κορυφή F αντανακλώντας τη φάση ταχείας πλήρωσης 

της αριστερής κοιλίας και 8) το κύμα βραδείας πλήρωσης που περιέχεται μεταξύ του 
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σημείου F και της βασικής γραμμής και αντιστοιχεί στο κύμα βραδείας πλήρωσης της 

αριστερής κοιλίας. Το σημείο F συμπίπτει με τον 3
ο
 καρδιακό τόνο. 

 

 

 

Σχήμα 4.3. Απεικονίσεις ταυτόχρονης καταγραφής κορυφοκαρδιογραφήματος, 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και φωνοκαρδιογραφήματος. 

 

Η παρατεταμένη ώση της αριστερής κοιλίας χαρακτηρίζεται παθολογική όταν 

η διάρκειά της εκτείνεται πέρα από το 1
ο
 ήμισυ της συστολικής περιόδου και 

πλησιάζει ή ξεπερνά το 2
ο
 τόνο. Υποδηλώνει πάντοτε διαταραχή της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και παρατηρείται σε οποιαδήποτε πάθηση η 

οποία προκαλεί υπερτροφία ή βλάβη του κοιλιακού μυοκαρδίου 

Η μορφολογία της καμπύλης του συμβατικού κορυφοκαρδιογραφήματος είναι 

δυνατόν να ποικίλλει εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες τόσο φυσιολογικούς ή 

τεχνικούς όσο και παθολογικούς. Ορισμένα σημεία της, όπως το σημείο u, το σημείο 

Ε (κορυφή) και το σημείο Ο, είναι αμετάβλητα και μας παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για το χρονολογικό προσδιορισμό των φάσεων της καρδιακής 

λειτουργίας. (Tipit 1967, Λευκός 1972). Ωστόσο η συμβατική καμπύλη της 

κορυφαίας ώσης αφορά τη μετατόπιση των τοιχωμάτων του θωρακικού τοιχώματος 

χωρίς να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την ταχύτητα μεταβολής της κίνησης 
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αυτής, στοιχείο πάρα πολύ χρήσιμο για την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας 

(Σακαντάμης 1978). 

 

Περιγραφή και ερμηνεία της φυσιολογικής καμπύλης της πρώτης παραγώγου 

του κορυφογραφήματος  

 

Η συσταλτική ικανότητα του μυοκαρδίου έχει άμεση σχέση με την πρώτη 

παράγωγο της πίεσης μέσα στην αριστερή κοιλία σε σχέση με το χρόνο, dP/dt/p 

(Gleason και Braunwald 1962, Rasmussen και Glud 1984). Αυτό προέκυψε από το 

γεγονός ότι η παραγώγηση των διαφόρων αιμοδυναμικών παραμέτρων αναπαριστά 

πιστότερα τις μεταβολές στη συσταλτότητα του μυοκαρδίου (Sonnenblick 1965, 

Kolev 1980). 

Η διάδοση της εφαρμογής της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

βασίστηκε στην ομοιότητα της μορφολογίας της καμπύλης της με την παράγωγο της 

καμπύλης της ενδοκοιλιακής πίεσης, ιδίως σε περιπτώσεις υπερτροφίας της 

αριστεράς κοιλίας (Tavel και συν. 1965, Rios και Massumi 1965, Sideris 1970, Vetter 

και συν. 1972, Mirsky και συν. 1972, Willemsec και συν. 1975). Η καμπύλη της 

πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος εκφράζει την ταχύτητα μεταβολής του 

θωρακικού τοιχώματος και κατά επέκταση της μεταβολής του σχήματος της καρδιάς 

ως αποτέλεσμα της καρδιακής λειτουργίας (Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978). 

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι μέθοδοι καταγραφής της πρώτης παραγώγου 

του κορυφογραφήματος (dA/dt). Ο απλός και εύχρηστος δείκτης που χρησιμοποιείται 

στην παρούσα μελέτη βασίζεται στην απλή αρχή του ηλεκτρομαγνητισμού  

(Παπαδόπουλος και συν. 1977α, Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978). Η 

καμπύλη της παραγώγου αποτελείται στα φυσιολογικά άτομα από (Παπαδόπουλος 

και συν. 1977α ) (Σχήμα 4.1 και 4.4):  

1) το μικρό θετικό κύμα «a» το οποίο αντιστοιχεί στην κολπική συστολή, παράγεται 

την ίδια χρονική στιγμή με τον 4
ο
 καρδιακό ήχο και μετά από το κύμα P του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και εξαρτάται απόλυτα από τη μορφολογία του κύματος 

Α του συμβατικού κορυφογραφήματος (Denef και Kesteloot 1976). Στα φυσιολογικά 

άτομα το κύμα «a» σε σχέση με το προεξωθητικό κύμα «b» δεν υπερβαίνει το 33% 

του  τελευταίου, 2) το υψηλό θετικό πάντοτε προεξωθητικό έπαρμα «b» το οποίο 

αρχίζει να καταγράφεται περίπου στο μέσο της διάρκειας εγγραφής του QRS 

συμπλέγματος και συμπίπτει με τον 1
ο
 καρδιακό τόνο (Gabor και συν. 1972). Το 
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ύψος του εξαρτάται από την ταχύτητα της ώθησης του θωρακικού τοιχώματος προς 

τα έξω από την κορυφή της καρδιάς στο σημείο της ώσης, δηλαδή από την ταχύτητα 

με την οποία αυξάνει η τάση του μυός και επομένως μπορεί να αποτελέσει δείκτη της 

έντασης συστολής των μυοκαρδιακών ινών, 3) το καθοδικό σκέλος του κύματος «b» 

το οποίο κατέρχεται την ισοηλεκτρική γραμμή και σχηματίζει το πρωτοεξωθητικό 

αρνητικό κύμα «c» (Sideris 1970, Σιδερής και Καραμήτσος 1976, Mirsky και συν. 

1972), 4) το θετικό κύμα «d» το οποίο στα φυσιολογικά άτομα απουσιάζει ή μόλις 

διακρίνεται πάνω από την ισοηλεκτρική γραμμή (τελοεξωθητικό κύμα), 5) το 

αρνητικό, τελοσυστολικό-πρωτοδιαστολικό, κύμα «e» το βάθος του οποίου εξαρτάται 

από την ταχύτητα επαναφοράς του τοιχώματος του θώρακα στην αρχική του θέση. Τα 

οδοντώματα στο τελικό τμήμα του καθοδικού σκέλους του αντιστοιχούν στην εντομή 

Ν-2 του συμβατικού κορυφογραφήματος και καθορίζουν το τέλος της συστολής και 

την αρχή της ισομετρικής χάλασης (Gabor και συν. 1972), και 6) το τελευταίο μικρό 

θετικό, ταχείας πλήρωσης, κύμα «f» το οποίο ταυτίζεται με τον 3
ο
  τόνο και 

χαρακτηρίζεται σαν μεσοδιαστολικό. 

 

 

 

Σχήμα 4.4. Απεικονίσεις ταυτόχρονης καταγραφής πρώτης παραγώγου 

κορυφογραφήματος, ηλεκτροκαρδιογραφήματος και φωνοκαρδιογραφήματος 

(Τροποποιημένο από Σακαντάμης Γ, 1978). 

           D.Z.Ps.



 

 

68 

 

Καρωτιδογράφημα 

 

 Το φυσιολογικό καρωτιδογράφημα αποδίδει την καμπύλη διάτασης του 

τοιχώματος της αρτηρίας ή και την καμπύλη πίεσης συμβάλλοντας εκτός από τον 

προσδιορισμό των φάσεων του καρδιακού κύκλου στη διάγνωση ή εκτίμηση 

παθολογικών καταστάσεων (Λευκός 1972).  

Λεπτομερέστερα στη φυσιολογική καμπύλη διακρίνουμε τα εξής κύματα 

(Λευκός 1972) (Σχήμα 4.2): 1) το επικρουστικό κύμα (percussion wave) το οποίο  

αποδίδεται σε δόνηση η οποία προέρχεται από τη συστολή της αριστερής κοιλίας και 

του οποίου η κορυφή αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα εξώθησης, 2) το παλιρροιακό 

κύμα (tidal wave) το οποίο συχνά συγχωνεύεται με το προηγούμενο κύμα. Αυτό 

αποδίδεται είτε στην άθροιση του ατελούς επικρουστικού κύματος με κύματα που 

αντανακλώνται από την περιφέρεια είτε στη συνεχή εξώθηση του αίματος στην αορτή 

αλλά με σταδιακά μικρότερη ταχύτητα σε συνδυασμό με κύματα που αντανακλώνται 

από την περιφέρεια, 3) το διαστολικό κύμα (diastolic wave) το οποίο αποδίδεται σε 

δόνηση από τη σύγκλειση της αορτικής βαλβίδας ή στο συνδυασμό της δόνησης 

αυτής με την ανάκρουση του αίματος ή τέλος στην ανάκλαση κυμάτων από την 

περιφέρεια και 4) το μικρό κύμα Α το οποίο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 

κολπικής συστολής και οφείλεται στη μετάδοση της. Το μεσοδιάστημα μεταξύ του 

διαστολικού κύματος και του επομένου ανοδικού σκέλους αντιστοιχεί προς τη 

διαστολική και προεξωθητική φάση των κοιλιών (O’ Rourke 1971).  

 

Συστολικές χρονικές φάσεις της αριστερής κοιλίας  

 

 Με την ταυτόχρονη λήψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του 

φωνοκαρδιογραφήματος και του καρωτιδογραφήματος προσδιορίζονται εύκολα οι 

εξής τρεις φάσεις της καρδιακής συστολής (Λευκός 1972, Παπαδόπουλος 1978, 

Σακαντάμης 1978, Μπουντώνας 1987, Τούτουζας 1987,  Τούτουζας και Μουντάκη 

1991) (Σχήμα 4.5): 

α). Η ηλεκτρομηχανική συστολή ή διάστημα QA2 μεταξύ του επάρματος Q 

του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και του αορτικού στοιχείου του 2
ου

 τόνου (Α2). 

β). Η περίοδος εξώθησης (LVET) στο καρωτιδογράφημα ως το διάστημα από 

την έναρξη του ανιόντος σκέλους μέχρι την κατιούσα εντομή. 
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γ). Η  προεξωθητική περίοδος (PEP) ως η χρονική περίοδος από την έναρξη 

της ηλεκτρικής διέγερσης των κοιλιών Q ή R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μέχρι 

την έναρξη της εξώθησης της αριστερής κοιλίας και υπολογίζεται με αφαίρεση της 

LVET από το διάστημα QA2.  

 

 
 

Σχήμα 4.5. Ο προσδιορισμός των συστολικών χρόνων με τη βοήθεια 

πολυκαταγραφικών τεχνικών (ECG = ηλεκτροκαρδιογράφημα, PCG = 

φωνοκαρδιογράφημα, CAR = καρωτιδογράφημα) (Τροποποιημένο από Μπουντώνας 

Γ, 1987). 

 

Μολονότι η προεξωθητική περίοδος, για δεδομένη κατάσταση «ενδογενούς» 

καρδιακής συσταλτότητας, είναι ανεξάρτητη από την καρδιακή συχνότητα, εντούτοις 

επιμηκύνεται σημαντικά όταν αυξάνεται η διαστολική πίεση στην αορτή και 

βραχύνεται επίσης σημαντικά όταν αυξάνεται η τελοδιαστολική πίεση στην αριστερή 

κοιλία (Mason και συν. 1965). Μολονότι έχει αναφερθεί αντίστροφη σχέση μεταξύ 

της καρδιακής συχνότητας και της προεξωθητικής περιόδου (Weissler και συν. 1968) 

εντούτοις η μεταβολή της καρδιακής συχνότητας με τεχνητή βηματοδότηση δεν 

έδειξε να επηρεάζει την προεξωθητική περίοδο (Frank και kinlaw 1962, Leighton και 

συν. 1968). Φαίνεται ότι η σχέση καρδιακής συχνότητας και προεξωθητικής περιόδου 

οφείλεται στην επίδραση του τόνου του συμπαθητικού, που ευθύνεται τόσο για την 
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αύξηση της καρδιακής συχνότητας όσο και για την αύξηση της συσταλτότητας του 

μυοκαρδίου (Λευκός 1972).  

Οι χρονικές συστολικές φάσεις επηρεάζονται από το προφορτίο, το 

μεταφορτίο και τη συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας. Αύξηση της περιόδου 

εξώθησης παρατηρείται σε καταστάσεις με αυξημένο όγκο παλμού και σε παθήσεις 

του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Αυτή ελαττώνεται σε κάμψη της αριστερής 

κοιλίας εφόσον δεν υπάρχει αορτική ή υποαορτική στένωση. Οι μεταβολές της 

προεξωθητικής περιόδου αντανακλούν μεταβολές της ισοογκωτικής περιόδου της 

αριστερής κοιλίας εφόσον δεν υπάρχουν διαταραχές αγωγιμότητας όπως είναι ο 

αποκλεισμός αριστερού σκέλους. Αυτή αυξάνεται σε κάθε περίπτωση καρδιακής 

ανεπάρκειας και αντιστρόφως, ελαττώνεται σε αύξηση της συσταλτικότητας του 

κοιλιακού μυοκαρδίου. Η ηλεκτρομηχανική συστολή QA2 διαμορφώνεται ανάλογα 

με τις μεταβολές των PEP και LVET, αφού QA2=PEP+LVET (Λευκός 1972, 

Τούτουζας 1987). 

Οι επιμέρους φάσεις της συστολής επηρεάζονται σημαντικά κατά την 

εκτέλεση διαφόρων φαρμακευτικών δοκιμασιών ή κατά την άσκηση (Λευκός 1972, 

Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Μπουντώνας 1987). Τις εντονότερες 

μεταβολές υφίσταται η προεξωθητική περίοδος και οι σχέσεις που εξαρτώνται από 

αυτή, όπως ο λόγος της προεξωθητικής περιόδου προς την περίοδο εξώθησης 

(αιμοδυναμικό πηλίκο, PEP/LVET). Η συσχέτιση της διάρκειας εξώθησης προς τον 

όγκο παλμού και τη συσταλτότητα του μυοκαρδίου οδήγησε στην εφαρμογή αυτού 

του δείκτη (Aggres και Wegner 1968, Weissler και συν. 1968). Το αιμοδυναμικό 

πηλίκο αποτελεί έκφραση των αιμοδυναμικών μεταβολών που συμβαίνουν κατά την 

καρδιακή ανεπάρκεια και θωρείται ικανοποιητικός δείκτης λειτουργικότητας της 

αριστερής κοιλίας. Οι μεταβολές του λόγου PEP/LVET αποκαλύπτουν δυσλειτουργία 

της αριστερής κοιλίας ακόμα και όταν ο ένας (ή και οι δύο) όροι βρίσκονται εντός 

φυσιολογικών ορίων. Ο λόγος PEP/LVET είναι λιγότερο ευαίσθητος στις μεταβολές 

της καρδιακής συχνότητας και βρίσκεται σε στενή συσχέτιση με το κλάσμα 

εξώθησης.  

  Τα συστολικά χρονικά διαστήματα μπορεί να διορθωθούν ως προς τη 

συχνότητα και το φύλο του εξεταζομένου με τη χρήση των εξισώσεων 

παλινδρόμησης (Spodick και Kumar 1968a, Vaz και συν. 1988). 
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Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με 

ηχωφωνοκαρδιογραφικές συσχετίσεις  

 

Η σύγχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και του 

ηχωκαρδιογραφήματος με  το φωνοκαρδιογράφημα, το κορυφοκαρδιογράφημα και το 

καρωτιδογράφημα συνεισφέρει στη συσχέτιση και καλύτερη κατανόηση των 

παραμέτρων και δεικτών που προέρχονται από αυτά (Feigenbaum 1986b, Τόλης 

1994β).  

Στη μονοδιάστατη ηχωγραφική καταγραφή της μιτροειδούς βαλβίδας η 

σύγκλειση της (σημείο C) συμπίπτει χρονικά με το μιτροειδικό στοιχείο του 1
ου

 τόνου 

στο φωνοκαρδιογράφημα. 

Επίσης, στη μονοδιάστατη ηχωγραφική καταγραφή της αορτικής βαλβίδας η 

σύγκλεισή της συμπίπτει με το αορτικό στοιχείο του 2
ου

 τόνου στο 

φωνοκαρδιογράφημα. Η ταυτόχρονη καταγραφή της μονοδιάστατης ηχωγραφικής 

καμπύλης της πνευμονικής βαλβίδας με το φωνοκαρδιογράφημα δείχνει τον 

φυσιολογικό μετακινούμενο διχασμό του 2
ου

 τόνου. Το πνευμονικό στοιχείο του 2
ου

 

τόνου συμπίπτει πάντοτε με το σημείο σύγκλεισης της πνευμονικής (σημείο Ε). Κατά 

αυτό τον τρόπο το μονοδιάστατο ηχωγράφημα των μηνοειδών πτυχών της αορτικής 

βαλβίδας και πνευμονικής αντίστοιχα χρησιμεύει πάντοτε για την εντόπιση των δύο 

στοιχείων του 2
ου

 καρδιακού τόνου όταν καλύπτονται από ένα ολοσυστολικό φύσημα 

ή όταν υπάρχει παράδοξος διχασμός του 2
ου

 καρδιακού τόνου.  

Η καταγραφή του τρίτου καρδιακού τόνου στο φωνοκαρδιογράφημα κατά τη 

φάση της ταχείας πλήρωσης συμπίπτει στο μονοδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα με την 

χρονική στιγμή που η ηχωκαρδιογραφική απεικόνιση της μιτροειδούς από το σημείο 

Ε κατέρχεται προς τα κάτω για τη δημιουργία της E-F κλίσης. 

Ο τέταρτος καρδιακός τόνος συμπίπτει με το κύμα Α της ηχωκαρδιογραφικής 

καμπύλης της μιτροειδούς βαλβίδας. 

Τα συστολικά χρονικά διαστήματα μετρούνται με τη σύγχρονη καταγραφή 

του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος και του μονοδιάστατου 

ηχωγραφήματος των μηνοειδών πτυχών της αορτικής βαλβίδας. Με την καταγραφή 

του καρωτιδογραφήματος γίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ αυτού και της ηχωγραφικής  

καμπύλης της αορτικής βαλβίδας. 

Με το μονοδιάστατο ηχωγράφημα της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να 

καταγραφεί ταυτόχρονα το κορυφοκαρδιογράφημα. Το θετικό κύμα Α του 
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κορυφογραφήματος συμπίπτει με το κύμα Α της μιτροειδούς. Το σημείο Ε συμπίπτει 

με το στοιχείο dδ του 1
ου

 καρδιακού τόνου και με το σημείο εκείνο του οπισθίου 

τοιχώματος της αριστερής κοιλίας στο οποίο αρχίζει η εξώθηση και δημιουργείται η 

πρόσθια συστολική κίνησή του. Το σημείο Ο του κορυφογραφήματος συμπίπτει 

χρονικά με τη διάνοιξη της μιτροειδούς. Μεταξύ του σημείου σύγκλεισης της 

μιτροειδούς και του σημείου Ε του κορυφαίου καρδιογραφήματος αντιστοιχεί η 

ισοογκωτική χάλαση της αριστεράς κοιλίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           D.Z.Ps.



 

 

73 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Γενικός σχεδιασμός  

 

Μελετήθηκαν 15 ασθενείς (10 άνδρες και 5 γυναίκες) ηλικίας 35 έως 77 ετών 

με μόνιμη τεχνητή καρδιακή κολποκοιλιακή βηματοδότηση (DDD) σε έδαφος 

πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού με βραδεία κοιλιακή ανταπόκριση. Η κορυφή 

της δεξιάς κοιλίας και το ωτίο του δεξιού κόλπου αποτελούσαν τις θέσεις 

βηματοδότησης σε όλους τους ασθενείς. 

Η μελέτη περιελάμβανε δύο σκέλη. Το πρώτο εισαγωγικό σκέλος περιέλαβε 

τη λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα επιφανείας 

σε ηρεμία, τη μονοδιάστατη (M-Mode), τη διδιάστατη (2-D) και Doppler 

υπερηχογραφική εκτίμηση των ασθενών σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα: 

πριν την εμφύτευση του βηματοδότη, επτά ημέρες και έξι μήνες μετά την εμφύτευση 

αυτού. Ο σκοπός του εισαγωγικού σκέλους ήταν αφενός ο προκαταρκτικός έλεγχος 

των ασθενών και αφετέρου η διερεύνηση του κατά πόσο επέδρασε η κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση στην λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Οι υπερηχογραφικοί 

δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής 

κοιλίας ήταν οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου, οι διαστάσεις της αορτής, το 

κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας, ο λόγος των κυμάτων Ε προς Α της 

διαμιτροειδικής ροής και το ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της ροής στο χώρο 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας.    

Το δεύτερο κύριο σκέλος της μελέτης περιέλαβε την εκ νέου λήψη του 

ιστορικού, την κλινική εξέταση, τη μονοδιάστατη (M-Mode), τη διδιάστατη (2-D) και 

Doppler υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των ασθενών και την ταυτόχρονη 

καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος, του 

καρωτιδογραφήματος και της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος έξι μήνες 

μετά την εμφύτευση του βηματοδότη. Η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια της τακτικής 

παρακολούθησης των ασθενών μετά από εμφύτευση βηματοδότη. 

Ο κάθε ένας ασθενής χωριστά αποτέλεσε μάρτυρα του εαυτού του μιας και 

έγιναν επαναληπτικές μετρήσεις των παραμέτρων που μελετήθηκαν κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες.  
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Επιπλέον 15 υγιείς εθελοντές (10 άνδρες και 5 γυναίκες) αντίστοιχης ηλικίας 

με την ομάδα των ασθενών αποτέλεσαν την ομάδα, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως 

ομάδα ελέγχου, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν αφενός οι φυσιολογικές τιμές των 

παραμέτρων που μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν αφετέρου με αυτές που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία. 

Αποκλείσθηκαν ασθενείς με στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες, καρδιακή 

ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, νοσήματα περικαρδίου, πνευμονικά νοσήματα, 

αναιμίες, σκελετικές διαταραχές του θώρακα, νοσήματα θυρεοειδούς ή άλλη 

συστηματική νόσο, ιστορικό συγγενούς καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.   

Ο αποκλεισμός της στεφανιαίας νόσου στην ομάδα των ασθενών στηρίχθηκε: 

α. στην αρνητική για στεφανιαία νόσο ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση όλων των 

ασθενών και β. στην απουσία συμπτωματολογίας στεφανιαίας νόσου σε όλους τους 

ασθενείς.  

Ο αποκλεισμός της στεφανιαίας νόσου στην ομάδα ελέγχου στηρίχθηκε: α. 

στην αρνητική για στεφανιαία νόσο ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση όλων των 

εθελοντών, β. στην απουσία συμπτωματολογίας στεφανιαίας νόσου σε όλους τους 

εθελοντές και γ. στην αρνητική για στεφανιαία νόσο δοκιμασία κόπωσης που 

εφαρμόσθηκε σε όλους τους εθελοντές στο διάστημα των προηγούμενων 3 μηνών 

πριν τη μελέτη.  

Κανένας από τους ασθενείς δεν ελάμβανε θεραπεία για στεφανιαία νόσο ή 

άλλη καρδιοπάθεια. Αντιυπερτασική αγωγή με αναστολείς του μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτασίνης ελάμβαναν 3 ασθενείς  ενώ ένας ελάμβανε αποκλειστή 

διαύλων ασβεστίου η οποία διεκόπη πριν τη μελέτη επί διήμερο. Κανείς από τους 

ασθενείς δεν ελάμβανε αγωγή με διγοξίνη ή β αναστολείς.  

 

Πρωτόκολλο του δεύτερου σκέλους της μελέτης  

  

Κατά το κύριο σκέλος της μελέτης ο βηματοδότης των ασθενών 

προγραμματίστηκε με τηλεμετρία στη συχνότητα των 80 παλμών ανά λεπτό (750 

msec), ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής κολποκοιλιακή βηματοδότηση.  

 Ακολούθησε η εξής διαδικασία: DDD βηματοδότηση κόλπων-κοιλιών με τρία 

διαφορετικά χρονικά κολποκοιλιακά διαστήματα (A-V delay) ως εξής, 100, 150 και 

200 msec επί δεκαπέντε λεπτά εκάστη. Κατά τη διάρκεια κάθε προγραμματισμού και 
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μετά την παρέλευση των πρώτων πέντε λεπτών γινόταν ηχωκαρδιογραφική και 

μηχανογραφική εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. 

 Η εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας των υγιών εθελοντών 

έγινε  επίσης με ηχωκαρδιογραφική και μηχανογραφική καταγραφή.   

 Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων εκτιμήθηκαν από τρεις ανεξάρτητους 

παρατηρητές. 

 Οι μετρήσεις έγιναν την ίδια πρωινή χρονική ζώνη για όλους τους ασθενείς, 

από 09.00 έως 11.00. Σε όλους εδόθησαν προκαταρκτικά εξηγήσεις για το είδος και 

την σκοπιμότητα των προγραμματισμένων εξετάσεων και όλοι αποδέχθηκαν τη 

διενέργεια της μελέτης.  

 

Ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

 

Για το μονοδιάστατο ηχωκαρδιογράφημα χρησιμοποιήθηκε η αριστερή 

παραστερνικά κατά τον επιμήκη άξονα απεικόνιση όπως και η κατά το βραχύ άξονα 

στο ύψος των θηλοειδών μυών στη φάση της εκπνοής σε αριστερή κατακεκλιμένη 

θέση με γωνία 30
0
 με το οριζόντιο επίπεδο. Μετρήθηκαν και οι εξής παράμετροι:  

1. Η διάμετρος της αορτικής ρίζας (Αο), 

2. Η διαστολική διάμετρος του αριστερού κόλπου (LA), 

3. Η τελοδιαστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας (LVEDd), 

4. Η τελοσυστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας (LVESd), 

5. Το κλάσμα βράχυνσης (FS) της αριστερής κοιλίας και  

6. Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (EF). 

 Για τη μέτρηση των διαστάσεων των καρδιακών κοιλοτήτων εκτιμήθηκε ο 

μέσος όρος πέντε συνεχόμενων καρδιακών κύκλων ώστε να αποφευχθούν 

αναπνευστικές διαφοροποιήσεις και μετακινήσεις του μορφομετατροπέα.  

Με τη Doppler ηχωκαρδιογραφία, από την κορυφαία θέση των τεσσάρων 

κοιλοτήτων, καταγράφηκαν η ροή στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας και το 

σήμα της διαμιτροειδικής ροής στη φάση της εκπνοής. Αναλυτικότερα: 

Α. Από το παλμικό σήμα της ροής του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας 

εκτιμήθηκαν οι εξής συστολικοί δείκτες:  

1. Ο χρόνος εξώθησης (LVOT ejection time, LVOT ET), 

2. Ο χρόνος επιτάχυνσης, από την αρχή της εξώθησης έως τη μεγίστη 

ταχύτητα ροής (LVOT acceleration time, LVOT AT), και  
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3. Το ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας (flow velocity integral, FVI ή αλλιώς 

velocity-time integral, VTI - LVOT). 

Β. Από το παλμικό σήμα της ροής διαμέσου της μιτροειδούς μετρήθηκαν οι 

εξής διαστολικοί δείκτες: 

1. Η μέγιστη ταχύτητα του κύματος Ε (MV peak velocity E, MV E), 

2. Η μέγιστη ταχύτητα του κύματος Α (MV peak velocity M, MV A), 

3. Ο λόγος των μέγιστων ταχυτήτων των κυμάτων Ε/Α (MV E/A ratio), 

4. Ο χρόνος επιβράδυνσης της ροής του κύματος Ε (MV deceleration time E, 

MV E DT) και  

5. Ο χρόνος διαμιτροειδικής ροής (MV filling time, MV FT). 

Για τη μέτρηση των συστολικών και διαστολικών Doppler δεικτών της 

αριστερής κοιλίας επελέγησαν τα πέντε ευκρινέστερα σήματα Doppler της κάθε ροής.  

Για τις διαθωρακικές ηχωγραφικές εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκε η συσκευή 

Aloka 630 (M-Mode, 2-D, Doppler) με κεφαλή 2,5–3,5 MHz με ταυτόχρονη 

καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος, φωνοκαρδιογραφήματος (PCG MIC MA-

250, Fukuda) και καρωτιδογραφήματος (TY-303, Fukuda). Η ταχύτητα καταγραφής 

των παραμέτρων ήταν 50mm/sec. 

 

Δείκτες εξωτερικών μηχανογραφημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

 

Με την ταυτόχρονη καταγραφή του καρωτιδογραφήματος, του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος  και του φωνοκαρδιογραφήματος εκτιμήθηκαν οι εξής 

συστολικοί δείκτες:  

1. Η προεξωθητική περίοδος (PEP), 

2. Ο χρόνος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVET) και  

3. Το αιμοδυναμικό πηλίκο (PEP/LVET). 

Από την πρώτη παράγωγο του συμβατικού κορυφοκαρδιογραφήματος 

εκτιμήθηκαν οι εξής δείκτες: 

1. Το ύψος του κολπικού κύματος a (a), δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση 

από το ψηλότερο σημείο του κύματος a μέχρι την ισοηλεκτρική γραμμή, 

2. Το ύψος του κύματος b (b), δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση από το 

ψηλότερο σημείο του προεξωθητικού κύματος b μέχρι την ισοηλεκτρική 

γραμμή, 
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3. Η απόκλιση ΖΝ, δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση από το ψηλότερο 

σημείο του προεξωθητικού κύματος b (Ζενίθ) μέχρι το χαμηλότερο σημείο 

της καμπύλης κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή είτε αυτό είναι το  

σημείο c είτε το σημείο e (Ναδίρ), 

4. Η απόκλιση ef, δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτερο σημείο 

του κύματος e μέχρι την κορυφή του κύματος f, 

5. Ο δείκτης a/b δηλαδή η σχέση του κολπικού προς το προεξωθητικό κύμα 

της α΄ παραγώγου του κορυφογραφήματος και  

6. Το πηλίκο της κατακόρυφης απόστασης ef προς την κατακόρυφη 

απόσταση ΖΝ (ef/ZN). 

 Οι ασθενείς εξετάστηκαν σε αριστερή κατακεκλιμένη θέση με το αριστερό 

άνω άκρο ανασηκωμένο. Η θέση της καρδιακής ώσης εντοπιζόταν επιμελώς, τόσο 

επισκοπικά όσο και με ψηλάφηση. Στη συνέχεια ο ειδικός δέκτης εφαρμοζόταν κατά 

μήκος του αντίστοιχου μεσοπλευρίου διαστήματος επί της ακριβούς θέσης, 

συγκρατούμενος με ειδικό ιμάντα που προσδενόταν γύρω από το θώρακα.  

 Για τον υπολογισμό των παραμέτρων λήφθηκαν υπόψη τα ευρήματα έξι 

καρδιακών κύκλων, καταγεγραμμένων σε δύο διαδοχικές φάσεις εκπνευστικής 

άπνοιας ώστε να αποφεύγονται αιμοδυναμικές μεταβολές από τη συγκράτηση της 

αναπνοής.  

 Η ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του 

φωνοκαρδιογραφήματος (PCG MIC MA-250, Fukuda)  και του καρωτιδογραφήματος 

(TY-303, Fukuda) με ταχύτητα 50 mm/sec, έγινε στο καταγραφικό της  συσκευής 

υπερήχων Aloka 630.  

Η ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της πρώτης 

παραγώγου του συμβατικού κορυφοκαρδιογραφήματος έγινε στη συσκευή AT2 plus, 

Schiller  με ταχύτητα 50mm/sec με την προσθήκη του προαναφερθέντος στο γενικό 

μέρος ειδικού δέκτη.   

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Για την στατιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο αναλύσεων SPSS.10 (statistic package for social sciences).  
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Η πληρότητα της στατιστικής ανάλυσης και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

επέβαλλαν, με δεδομένο το μικρό όγκο του δείγματος ασθενών, τη χρησιμοποίηση μη 

παραμετρικών δοκιμασιών.   

Για όλες τις μεταβλητές, ασθενών και μαρτύρων, υπολογίσθηκαν  η μέση τιμή 

και η τυπική απόκλιση (descriptive statistics).  

Για τις συγκρίσεις ανά ζεύγη των διαδοχικών μέσων τιμών των μεταβολών 

εκάστης ηχωκαρδιογραφικής παραμέτρου στα τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα 

του πρώτου σκέλους της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία 

Wilcoxon (non parametric two-related samples Wilcoxon signed-rank test) για να 

καλυφθεί η υπόθεση της μη κανονικής (κωδωνοειδούς) κατανομής των μεταβλητών.  

Η ίδια ανάλυση εφαρμόσθηκε και στο δεύτερο κύριο σκέλος της μελέτης για 

τις συγκρίσεις ανά ζεύγη των διαδοχικών μέσων τιμών των μεταβολών εκάστης 

παραμέτρου στα τρία διαφορετικά AV delay διαστήματα.   

Για τη γραμμική συσχέτιση όλων των μεταβλητών ανάμεσά τους 

χρησιμοποιήθηκε η κατά Kendall συσχέτιση (Kendall’s tau-b bivariate non 

parametric correlations) για να καλυφθεί η υπόθεση της μη κανονικής 

(κωδωνοειδούς) κατανομής των μεταβλητών. Δεν χρησιμοποιήθηκε η κατά Spearman 

συσχέτιση (Spearman's rho bivariate non parametric correlations) επειδή αποτελεί 

μια μη παραμετρική παραλλαγή της κατά Pearson συσχέτισης. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι ακόμη και αν η γραμμική συσχέτιση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές δείχνει να μην 

είναι σημαντική, εντούτοις αυτές ενδέχεται να σχετίζονται με μη γραμμική σχέση. 

Αυτό φαίνεται εύκολα με τη χρήση των διαγραμμάτων συσχέτισης (correlation 

scatterplot) ανάμεσα σε δύο μεταβλητές.  

Ως κριτήριο σημαντικότητας θεωρήθηκε η τιμή του p (p value) να είναι 

μικρότερη από 0,05. Οι τιμές του p μικρότερες του 0,1 θεωρήθηκαν στατιστικά 

ενδεικτικές ενώ οι τιμές μικρότερες του 0,01 πολύ σημαντικές. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Μελετήθηκαν 15 ασθενείς με πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και μόνιμο 

κολποκοιλιακό βηματοδότη συγκριτικά με 15 φυσιολογικά άτομα που αποτέλεσαν 

την ομάδα ελέγχου.  

 

Πρώτο σκέλος της μελέτης 

 

 Κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους της μελέτης κανένας από τους 

ασθενείς δεν ανέφερε μετά την τοποθέτηση του βηματοδότη, επιδείνωση των 

σωματικών ικανοτήτων του, ενώ κανένας επίσης δεν παρουσίασε κλινική 

συμπτωματολογία και σημειολογία που να παραπέμπει σε επιπλοκές της 

βηματοδότησης όπως είναι το σύνδρομο του βηματοδότη. 

 Α. Οι M-Mode ηχωκαρδιογραφικές διαστάσεις της αορτής και του αριστερού 

κόλπου, καθώς και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας των ασθενών κατά 

την εκτίμηση αυτών πριν την εμφύτευση του βηματοδότη, μετά μία εβδομάδα και 

μετά έξι μήνες από την εμφύτευσή του απεικονίζονται στον πίνακα 1. 

Αναλυτικότερα: 

 α. Οι διαστάσεις της αορτής παρέμειναν αμετάβλητες στο διάστημα πριν και 

αμέσως μετά τη βηματοδότηση, ενώ αυξήθηκαν με οριακή στατιστική σημαντικότητα 

(p=0,045) στους έξι μήνες μετά από αυτή (Σχήμα 1).  

β. Αντίθετα οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου ήταν στατιστικά σημαντικά 

αυξημένες πριν την βηματοδότηση, συγκριτικά με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν 

τόσο αμέσως μετά την εμφύτευση (p=0,002) όσο μετά έξι μήνες από αυτή (p=0,002) 

(Σχήμα 2).  

γ. Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ενώ δεν εμφάνισε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση αμέσως μετά τη βηματοδότηση (p=0,258), εντούτοις 

βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά στους έξι μήνες μετά την εμφύτευση συγκριτικά 

με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την βηματοδότηση (p=0,005)  αλλά και 

αμέσως μετά από αυτή (p=0,044) (Σχήμα 3). 

 Β. Οι μεταβολές του λόγου των ταχυτήτων των κυμάτων Ε προς Α της 

διαστολικής Doppler διαμιτροειδικής ροής και οι μεταβολές του ολοκληρώματος 

ταχύτητας – χρόνου της συστολικής Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής 
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κοιλίας των ασθενών κατά την εκτίμηση αυτών μία εβδομάδα και έξι μήνες μετά την 

εμφύτευσή του βηματοδότη απεικονίζονται στον πίνακα 1. Οι Doppler  δείκτες δεν 

καταγράφηκαν πριν τη βηματοδότηση λόγω του πλήρους κολποκοιλιακού 

αποκλεισμού και της αναμενόμενης αναξιοπιστίας τους. Αναλυτικότερα: 

 α. Ο λόγος των ταχυτήτων των κυμάτων Ε προς Α της διαμιτροειδικής ροής 

αυξήθηκε με οριακή στατιστική σημαντικότητα στο διάστημα που μεσολάβησε 

αμέσως μετά τη βηματοδότηση και στους έξι μήνες μετά από αυτή (p=0,044) (Σχήμα 

4).  

 β. Το ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της αορτικής ροής αυξήθηκε στατιστικά 

σημαντικά στο διάστημα που μεσολάβησε αμέσως μετά τη βηματοδότηση και στους 

έξι μήνες μετά από αυτή (p=0,001) (Σχήμα 5). 

 

Δεύτερο σκέλος της μελέτης  

 

Α. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2 τα δημογραφικά στοιχεία των υγιών 

εθελοντών φύλο, ηλικία, ύψος και βάρος καθώς και τα επίπεδα της αρτηριακής 

πίεσης δεν διέφεραν από τα αντίστοιχα των ασθενών (Σχήμα 6).  

Β. Οι διαστάσεις της αορτής, του αριστερού κόλπου, της αριστερής κοιλίας, 

το κλάσμα εξώθησης και το κλάσμα βράχυνσης της αριστερής κοιλίας, όπως 

εκτιμήθηκαν με το M-Mode ηχωκαρδιογράφημα στην ομάδα ελέγχου αλλά και στην 

ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα απεικονίζονται στον πίνακα 3.  

Στην ομάδα των ασθενών, δεν υπήρξαν μεταβολές στις διαστάσεις της αορτής 

και του αριστερού κόλπου στα τρία διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα, ενώ οι 

μέσες τιμές τους δεν διέφεραν από τις αντίστοιχες των υγιών εθελοντών (Σχήματα 1 

και 2, Εικόνα 1). Οι μέσες τιμές του κλάσματος εξώθησης και του κλάσματος 

βράχυνσης της αριστερής κοιλίας στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec και 150 

msec δεν παρουσίασαν στατιστική απόκλιση από τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου, 

ενώ αντίθετα οι μέσες τιμές στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec μειώθηκαν 

στατιστικά σημαντικά (p=0,030 και p=0,035 αντίστοιχα) (Σχήματα 3, 7, 8 και 9). 

Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων τιμών αυτών των δεικτών στα τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα αποκάλυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 3). Αναλυτικότερα με την αύξηση του κολποκοιλιακού 

διαστήματος παρουσιάστηκε (Εικόνες 2 και 3):   

           D.Z.Ps.
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α. Αύξηση της συστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,014), 150 msec έναντι 200 msec  (p=0,070) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,004) (Σχήμα 7).   

β. Μείωση της διαστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,023), 150 msec έναντι 200 msec  (p=0,028) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,003) (Σχήμα 8).   

γ. Μείωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,007), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,002) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 3).  

δ. Μείωση του κλάσματος βράχυνσης της αριστερής κοιλίας με εξίσου 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη  των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec 

έναντι 150 msec (p=0,007), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,002) και 100 msec έναντι 

200 msec (p=0,001) (Σχήμα 9).  

Γ. Οι δείκτες που προέρχονται από την Doppler ηχωγραφική εκτίμηση της 

διαμιτροειδικής ροής όπως είναι  η μέγιστη ταχύτητα του κύματος Ε και του κύματος 

Α, ο λόγος των ταχυτήτων των κυμάτων Ε προς Α, ο συνολικός χρόνος της 

διαμιτροειδικής ροής και ο χρόνος επιβράδυνσης του κύματος Ε στην ομάδα ελέγχου 

αλλά και στην ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα απεικονίζονται στον πίνακα 4. 

Στην ομάδα των ασθενών, οι μέσες τιμές αυτών των δεικτών στα 

κολποκοιλιακά διαστήματα 150 msec και 200 msec παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική μείωση εκτός της ταχύτητας του κύματος Α, που παρουσίασε σημαντική 

αύξηση συγκριτικά με τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι 

τιμές του χρόνου επιβράδυνσης του κύματος Ε που δεν αυξήθηκαν στατιστικά 

σημαντικά στο κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, 

ενώ οι μετρήσεις του στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec δεν πραγματοποιήθηκαν 

λόγω συγχώνευσης των κυμάτων Ε και Α. Οι τιμές όλων των δεικτών στο 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec της ομάδας των ασθενών δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 4, 

Σχήματα 4 και 10-13).   
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Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων τιμών αυτών των δεικτών στα τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα αποκάλυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 4). Αναλυτικότερα η αύξηση του κολποκοιλιακού διαστήματος 

συνοδεύτηκε από (Εικόνες 4, 5 και 6):   

α. Μείωση της μέγιστης ταχύτητας ροής του κύματος Ε με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,001), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,002)  και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 10). 

β. Σταδιακή αύξηση της μέγιστης ταχύτητας ροής του κύματος Α: 

παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών 

διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,002), 150 msec έναντι 200 msec 

(p=0,009)  και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,003) (Σχήμα 11). 

γ. Μείωση του λόγου των μέγιστων ταχυτήτων των κυμάτων Ε προς Α με 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη  των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec 

έναντι 150 msec (p=0,001), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,001)  και 100 msec 

έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 4). 

δ. Μείωση του συνολικού χρόνου της διαμιτροειδικής ροής με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,001), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,001)  και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 12).  

ε. Αύξηση του χρόνου επιβράδυνσης του κύματος Ε με σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στο ζεύγος των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec 

(p=0,728) (Σχήμα 13). 

Σε κανέναν από τους ασθενείς δεν παρουσιάστηκαν σημεία μιτροειδικής 

ανεπάρκειας με την Doppler ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της διαμιτροειδικής ροής.   

Δ. Οι δείκτες που προέρχονται από την Doppler ηχωγραφική εκτίμηση της 

ροής στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, όπως είναι η μέγιστη ταχύτητα ροής 

στην αορτική βαλβίδα, ο χρόνος εξώθησης της ροής από το χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας, ο χρόνος επιτάχυνσης της ροής από το χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας και το ολοκλήρωμα ταχύτητας – χρόνου στην ομάδα ελέγχου αλλά 

και στην ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα απεικονίζονται στον πίνακα 5. 

Στην ομάδα των ασθενών οι μέσες τιμές της μέγιστης ταχύτητας ροής και του 

χρόνου εξώθησης της ροής της αριστερής κοιλίας παρουσίασαν στατιστικά 
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σημαντική μείωση μόνο στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα οι μέσες τιμές του χρόνου επιτάχυνσης της 

ροής και του ολοκληρώματος ταχύτητας – χρόνου εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 

αύξηση ο πρώτος και σημαντική  μείωση το δεύτερο στα κολποκοιλιακά διαστήματα 

150 msec και 200 msec συγκριτικά με τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 5 

και Σχήματα 5 και 14-16). 

Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων τιμών αυτών των δεικτών στα τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα αποκάλυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 5). Αναλυτικότερα με την αύξηση του κολποκοιλιακού 

διαστήματος παρουσιάστηκε (Εικόνες 7, 8 και 9):   

α. Μείωση της μέγιστης ταχύτητας ροής στην αορτική βαλβίδα με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,003), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 14). 

β. Μείωση του χρόνου εξώθησης της ροής από το χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών 

διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,007 αντίστοιχα) και 100 msec έναντι 

200 msec (p=0,001), ενώ δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στο ζεύγος 150 msec 

έναντι 200 msec (Σχήμα 15).   

γ. Αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης της ροής από το χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών 

διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,006), 150 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 16). 

δ. Μείωση του ολοκληρώματος ταχύτητας – χρόνου με σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec 

(p=0,001), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 5). 

Ε. Οι μεταβολές των δεικτών που προέρχονται από τους συστολικούς χρόνους 

και την πρώτη παράγωγο του κορυφογραφήματος στην ομάδα ελέγχου αλλά και στην 

ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα απεικονίζονται στον πίνακα 6. 

Στην ομάδα των ασθενών οι μέσες τιμές του αιμοδυναμικού πηλίκου, της 

προεξωθητικής περιόδου και του δείκτη ef/ZN παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

αύξηση μόνο στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec συγκριτικά με τις αντίστοιχες 
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της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα οι μέσες τιμές της περιόδου εξώθησης και του δείκτη 

a/b εμφάνισαν στατιστικά σημαντική μείωση στα κολποκοιλιακά διαστήματα 150 

msec και 200 msec συγκριτικά με τις αντίστοιχες της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 6 και 

Σχήματα 17-21). 

Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων τιμών αυτών των δεικτών στα τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα αποκάλυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 6). Αναλυτικότερα η αύξηση του κολποκοιλιακού διαστήματος 

συνοδεύτηκε από (Εικόνες 10, 11 και 12):   

α. Αύξηση της προεξωθητικής περιόδου με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

ζεύγη των κολποκοιλιακών  διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,001), 150 

msec έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 

17). 

β. Μείωση του χρόνου εξώθησης της αριστερής κοιλίας με σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των κολποκοιλιακών  διαστημάτων 100 msec έναντι 150 

msec (p=0,003), 150 msec έναντι 200 msec (p=0,004) και 100 msec έναντι 200 msec 

(p=0,001) (Σχήμα 18). 

γ. Αύξηση του αιμοδυναμικού πηλίκου με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

ζεύγη των κολποκοιλιακών  διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,001), 150 

msec έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 

19). 

δ. Αύξηση του λόγου ef/ZN της πρώτης παραγώγου του 

κορυφοκαρδιογραφήματος με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των 

κολποκοιλιακών  διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,001), 150 msec 

έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 20). 

ε. Μείωση του λόγου a/b της πρώτης παραγώγου του 

κορυφοκαρδιογραφήματος με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ζεύγη των 

κολποκοιλιακών  διαστημάτων 100 msec έναντι 150 msec (p=0,002), 150 msec 

έναντι 200 msec (p=0,001) και 100 msec έναντι 200 msec (p=0,001) (Σχήμα 21). 

ΣΤ. Στον πίνακα 7 και στα σχήματα 22 έως 26 φαίνονται οι στατιστικές 

συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 

της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην 

ομάδα των ασθενών κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση στα τρία διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα. Αναλυτικότερα: 

           D.Z.Ps.



 

 

86 

 

α. Το αιμοδυναμικό πηλίκο παρουσίασε 1) σημαντική θετική συσχέτιση με το 

δείκτη ef/ZN τόσο στην ομάδα ελέγχου (p=0,022) όσο και στα κολποκοιλιακά 

διαστήματα 100 msec (p=0,019) και 150 msec (p=0,006) (Σχήμα 22), 2) στατιστικά 

σημαντική αρνητική συσχέτιση με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο 

στην ομάδα ελέγχου (p=0,000) όσο και στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec 

(p=0,007), 150 msec (p=0,000) και 200 msec (p=0,003) (Σχήμα 23) και 3) σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με το κλάσμα βράχυνσης της αριστερής κοιλίας τόσο στην 

ομάδα ελέγχου (p=0,000) όσο και στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec 

(p=0,009), 150 msec (p=0,000) και 200 msec (p=0,002). 

β. Ο δείκτης ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος, εκτός του 

αιμοδυναμικού πηλίκου, παρουσίασε 1) σημαντική αρνητική συσχέτιση με το λόγο 

των ταχυτήτων Ε προς Α της διαμιτροειδικής ροής τόσο στην ομάδα ελέγχου 

(p=0,025) όσο και στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec (p=0,000), 150 msec 

(p=0,023) και 200 msec (p=0,000) (Σχήμα 24), 2) σημαντική αρνητική συσχέτιση με 

το κλάσμα εξώθησης τόσο στην ομάδα ελέγχου (p=0,016) όσο και στο 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (p=0,020) (Σχήμα 25) και 3) σημαντική αρνητική 

συσχέτιση με το κλάσμα βράχυνσης τόσο στην ομάδα ελέγχου (p=0,014) όσο και στο 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (p=0,020).   

γ.  Ο δείκτης a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος παρουσίασε 

σημαντική θετική συσχέτιση μόνο με το ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της 

αορτικής ροής τόσο στην ομάδα ελέγχου (p=0,001) όσο και στα κολποκοιλιακά 

διαστήματα 100 msec (p=0,004), 150 msec (p=0,000) και 200 msec (p=0,047) (Σχήμα 

26). 

δ. Το ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της αορτικής ροής, εκτός της 

σημαντικής θετικής συσχέτισης με το δείκτη a/b της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος, παρουσίασε μόνο στην ομάδα των ασθενών: 1) σημαντική 

θετική συσχέτιση με το αιμοδυναμικό πηλίκο στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 

msec (p=0,002) και 150 msec (p=0,042), 2) σημαντική αρνητική συσχέτιση με το 

κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec 

(p=0,002) και 3) σημαντική αρνητική συσχέτιση με το κλάσμα βράχυνσης της 

αριστερής κοιλίας στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (p=0,005).  

ε. Ο λόγος των ταχυτήτων Ε προς Α της διαμιτροειδικής ροής, εκτός της 

συσχέτισης με το δείκτη  ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος,  δεν 

           D.Z.Ps.
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παρουσίασε άλλες σημαντικές συσχετίσεις τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην 

ομάδα των ασθενών.   

στ. Η μέγιστη ταχύτητα της αορτικής ροής παρουσίασε: 1) σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με την Doppler περίοδο εξώθησης της αριστερής κοιλίας  τόσο 

στην ομάδα ελέγχου (p=0,023) όσο και στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec 

(p=0,008) και 150 msec (p=0,002), 2) σημαντική αρνητική συσχέτιση με την 

μηχανογραφική περίοδο εξώθησης της αριστερής κοιλίας  τόσο στην ομάδα ελέγχου 

(p=0,026) όσο και στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec (p=0,008) και 150 msec 

(p=0,002), 3) ενδεικτικά σημαντική θετική συσχέτιση με το δείκτη a/b της πρώτης 

παραγώγου του κορυφογραφήματος στην ομάδα ελέγχου (0,050) και σημαντική 

θετική συσχέτιση στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec (p=0,000) και 150 msec 

(p=0,041). 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Πίνακας 1. Μεταβολές και στατιστική συσχέτιση του ηχωκαρδιογραφικού κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, των διαστάσεων της 

αορτής και του αριστερού κόλπου, του λόγου Ε/Α της διαστολικής Doppler διαμιτροειδικής ροής και του συστολικού Doppler ολοκληρώματος 

χρόνου-ταχύτητας  από το χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας στην ομάδα των ασθενών σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα: πριν τη 

βηματοδότηση (α), αμέσως μετά τη βηματοδότηση (β) και μετά από έξι μήνες (γ).   

 
Α/α Ao (cm) LA (cm) EF MV E/A ratio VTI LVOT 

α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ 

1 3,5 3,5 3,4 4,0 3,8 3,8 0,57 0,58 0,58  1,02 1,10  17,58 17,99 

2 3,1 3,2 3,1 4,2 4,2 4,1 0,60 0,59 0,60 0,98 0,98 18,21 18,80 

3 3,4 3,4 3,5 4,0 3,9 3,7 0,54 0,55 0,53 1,11 1,28 17,78 19,98 

4 3,5 3,6 3,5 3,1 3,0 2,9 0,70 0,72 0,73 0,97 1,01 20,01 20,23 

5 3,0 2,9 3,0 3,3 3,1 3,1 0,61 0,62 0,63 1,06 1,22 19,40 19,54 

6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,66 0,64 0,66 0,97 0,96 17,04 17,16 

7 3,1 3,2 3,2 3,6 3,5 3,5 0,64 0,69 0,68 0,95 1,01 17,12 18,13 

8 3,7 3,6 3,7 4,0 4,0 3,9 0,68 0,69 0,69 1,12 0,99 17,98 19,01 

9 3,4 3,4 3,4 4,2 4,2 4,1 0,63 0,67 0,68 1,03 1,08 16,82 18,27 

10 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 3,9 0,69 0,70 0,71 1,18 1,31 16,55 18,04 

11 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,1 0,60 0,60 0,62 1,09 1,28 17,08 17,70 

12 3,4 3,4 3,5 3,8 3,7 3,6 0,67 0,66 0,68 1,14 1,06 16,74 18,42 

13 3,1 3,1 3,0 4,0 4,0 4,1 0,58 0,56 0,59 1,20 1,47 18,46 19,63 

14 3,1 3,1 3,2 3,6 3,5 3,4 0,56 0,58 0,58 1,17 1,39 19,32 19,51 

15 3,4 3,5 3,5 4,1 4,0 4,1 0,53 0,53 0,54 1,03 0,97 17,96 20,13 

 

ΜΤ 3,360 3,380 3,393 3,807 3,713 3,660 0,617 0,625 0,633  1,068 1,141  17,870 18,836 

SD 0,241 0,248 0,249 0,337 0,381 0,398 0,055 0,060 0,062 0,083 0,169 1,055 0,963 

 

Wilcoxon.test (p=) α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ 

α – β 0,260 – ΝS 

0,372 – NS 

0,045 

0,002 

0,022 

0,002 

0,258 - NS 

0,044 

0,005 

  

0,044 

  

0,001 β – γ 

α – γ 

 
Επεξηγήσεις συντομογραφιών:  Ao  Συστολική διάμετρος αορτής 

LA  Τελοσυστολική διάμετρος αριστερού κόλπου 

EF  Κλάσμα εξώθησης 

MV Ε/Α ratio Ε/Α σχέση της Doppler διαμιτροειδικής ροής 

VTI - LVOT Ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας 
  ΜΤ  Μέση τιμή 

   SD  Τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 2. Απεικόνιση και στατιστική συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων, της καρδιακής συχνότητας, της συστολικής και διαστολικής 

αρτηριακής πίεσης στην ομάδα ελέγχου Ε και στην ομάδα των ασθενών Α σε βηματοδοτική συχνότητα 80/min (750 msec) κατά την έναρξη του 

δεύτερου σκέλους της μελέτης.  

  
Α/α Φύλο Ηλικία (έτη) Βάρος (Kg) Ύψος (cm) ΣΑΠ  (mm Hg) ΔΑΠ  (mm Hg) ΚΣ  

b/min msec 

 E A E A E A E A E A E A Ε Ε 

1 Θ Θ 50 49 73 72 159 162 130 124 75 82 77  779 

2 Α Α 74 77 82 85 176 174 132 138 81 78 65  923 

3 Α Α 59 58 85 88 176 176 125 125 78 71 73  822 

4 Α Α 35 35 83 80 176 176 114 104 76 70 71  845 

5 Θ Θ 61 63 73 75 156 163 110 114 71 68 81  741 

6 Θ Θ 62 63 79 78 168 160 131 135 83 83 79  759 

7 Α Α 68 71 89 87 180 178 112 122 86 72 73  822 

8 Α Α 53 50 84 89 177 175 135 136 82 79 67  895 

9 Θ Θ 72 74 77 75 161 158 138 141 90 81 60  1000 

10 Α Α 68 65 78 81 173 176 135 128 74 77 72  833 

11 Α Α 57 59 86 88 176 177 126 133 71 73 72  833 

12 Θ Θ 71 70 71 68 165 159 131 145 78 76 83  723 

13 Α Α 68 66 85 82 178 173 118 122 78 86 69  870 

14 Α Α 67 68 80 81 176 178 128 139 81 85 84  714 

15 A Α 68 70 84 102 179 178 120 130 78 73 76  789 

 

ΜΤ   62,20 62,53 80,60 82,07 171,73 170,87 126,67 129,07 78,80 76,93 73,47 823,20 

SD 10,29 11,03 5,34 8,33 7,86 7,86 8,89 10,93 5,24 5,67 6,73 78,01 

 

Wilcoxon.test (p=)   E A E A E A E A E A   

Ε - Α 0,505 - NS 0,439 - NS 0,419 - NS 0,095 - NS 0,284 - NS 

 

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: ΣΑΠ  Συστολική αρτηριακή πίεση 

ΔΑΠ Διαστολική αρτηριακή πίεση  

ΚΣ Καρδιακή συχνότητα 

  ΜΤ Μέση τιμή 

   SD Τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 3. Στατιστική ανάλυση και απεικόνιση των μεταβολών που υφίστανται οι ηχωκαρδιογραφικές διαστάσεις της αορτής, του αριστερού 

κόλπου και της αριστερής κοιλίας όπως επίσης το κλάσμα εξώθησης και το κλάσμα βράχυνσης της αριστερής κοιλίας στην ομάδα ελέγχου Ε (α) 

και στην ομάδα των ασθενών σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με τρία διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα: 100 msec (β), 150 msec 

(γ) και 200 msec (δ).  

 
Α/α Ao (cm) LA (cm) LV EDd (cm) LV ESd (cm) FS (%) EF 

 E 100 E 100 E 100 150 200 E 100 150 200 E 100 150 200 E 100 150 200 

1 3,4 3,5 3,4 3,8 5,1 5,5 5,5 5,5 3,0 3,8 3,8 3,8 38 31 31 31 ,67 ,58 ,58 ,58 

2 3,2 3,1 3,5 4,1 5,0 5,8 5,8 5,8 3,0 3,9 3,9 3,9 41 33 33 33 ,72 ,60 ,60 ,60 

3 3,2 3,5 3,7 3,7 4,8 5,3 5,3 5,2 3,3 3,8 3,9 3,9 31 28 26 25 ,59 ,54 ,51 ,49 

4 3,6 3,6 3,0 2,9 5,5 5,6 5,6 5,5 3,3 3,2 3,2 3,3 39 43 43 40 ,69 ,73 ,73 ,70 

5 3,1 2,9 3,2 3,1 5,3 5,8 5,8 5,7 3,4 3,8 3,8 3,9 36 34 34 32 ,65 ,63 ,63 ,59 

6 3,3 3,8 3,8 3,6 5,8 5,7 5,6 5,6 3,6 3,6 3,6 3,7 38 37 36 34 ,68 ,66 ,65 ,62 

7 3,1 3,1 3,5 3,5 5,0 5,6 5,6 5,6 3,2 3,4 3,4 3,5 31 39 39 38 ,58 ,69 ,69 ,67 

8 3,6 3,7 3,8 3,9 5,3 5,9 5,8 5,8 3,6 3,6 3,7 3,8 40 39 36 34 ,70 ,69 ,65 ,63 

9 3,4 3,4 3,7 4,1 5,6 5,4 5,4 5,3 3,8 3,3 3,4 3,5 40 39 37 34 ,70 ,69 ,67 ,62 

10 3,7 3,6 3,9 3,9 4,9 5,3 5,2 5,2 3,0 3,1 3,2 3,2 32 42 38 38 ,60 ,72 ,68 ,68 

11 3,2 3,4 3,6 3,1 5,6 5,4 5,4 5,3 3,5 3,7 3,8 3,8 32 31 30 28 ,60 ,59 ,56 ,54 

12 3,2 3,5 3,5 3,6 5,3 5,8 5,7 5,5 3,1 3,6 3,7 3,7 40 38 35 33 ,70 ,68 ,64 ,61 

13 3,2 3,1 3,7 4,0 4,9 5,7 5,6 5,7 3,0 4,0 4,1 4,0 39 30 28 27 ,69 ,56 ,54 ,52 

14 3,3 3,2 3,7 3,4 5,5 5,6 5,6 5,4 3,8 4,0 4,0 3,9 36 29 29 28 ,65 ,55 ,55 ,53 

15 3,4 3,5 3,9 4,1 5,3 5,4 5,3 5,3 3,2 3,9 3,9 4,0 42 28 26 25 ,72 ,53 ,51 ,48 

 

ΜΤ 3,33 3,39 3,59 3,65 5,26 5,59 5,55 5,49 3,32 3,65 3,69 3,73 37,00 34,73 33,40 32,00 0,66 0,63 0,61 0,59 

SD 0,19 0,26 0,25 0,39 0,30 0,20 0,19 0,20 0,29 0,28 0,28 0,25 3,80 5,13 5,00 4,68 0,05 0,07 0,07 0,07 

 

Wilcoxon.test (p=) α β α β α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ 

α – β 

α – γ 

α – δ 

0,365 - NS 0,432 - NS 0,009 

0,016 

0,059 - NS 

0,039 

0,015 

0,008 

0,330 - NS 

0,177 - NS 

0,030 

0,394 - NS 

0,191 - NS 

0,035 

β - γ 

γ – δ 

β – δ 

  0,023 

0,028 

0,003 

0,014 

0,07 

0,004 

0,007 

0,002 

0,001 

0,007 

0,002 

0,001 

 

Επεξηγήσεις συντομογραφιών:   FS  Κλάσμα βράχυνσης 

EF Κλάσμα εξώθησης 

LV ESd Τελοσυστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας 

LV EDd Τελοδιαστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας 

Ao Συστολική διάμετρος αορτής 

LA Τελοσυστολική διάμετρος αριστερού κόλπου 
   ΜΤ Μέση τιμή 

    SD Τυπική απόκλιση 

           D.Z.Ps.



 

 

92 

 

Πίνακας 4. Στατιστική ανάλυση και απεικόνιση των μεταβολών που υφίστανται οι διαστολικοί Doppler ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες που 

προέρχονται από τη διαμιτροειδική ροή στην ομάδα ελέγχου Ε (α) και στην ομάδα των ασθενών σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα: 100 msec (β), 150 msec (γ) και 200 msec (δ).  
 

Α/α MV E  (cm/s) MV A (cm/s) MV E/A ratio MV FT (ms) MV E DT (ms) 

 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 

1 68 60 49 47 52 47 59 73 1,31 1,28 0,83 0,64 371 381 367 348 115 125 123  

2 71 59 53 47 44 57 59 62 1,61 1,03 0,89 0,75 408 381 373 358 121 119 120  

3 59 59 53 46 41 42 52 53 1,44 1,40 1,02 0,86 386 378 371 347 119 129 126  

4 68 59 51 45 57 59 64 69 1,19 1,00 0,80 0,65 380 386 346 300 105 116 114  

5 58 50 46 39 49 36 50 54 1,18 1,39 0,92 0,72 336 341 325 318 118 101 101  

6 71 58 50 52 60 61 64 67 1,18 0,95 0,78 0,77 347 369 326 301 114 126 127  

7 63 54 50 43 52 49 51 55 1,21 1,10 0,98 0,78 357 422 390 369 112 108 112  

8 69 75 64 63 55 70 73 73 1,25 1,07 0,87 0,86 402 375 370 344 133 117 119  

9 56 58 49 40 47 47 48 59 1,19 1,23 1,02 0,67 479 434 421 405 112 114 107  

10 60 58 51 43 48 42 53 60 1,25 1,38 0,96 0,71 388 417 383 368 132 121 126  

11 55 68 53 48 48 54 60 71 1,15 1,26 0,88 0,67 397 402 380 352 109 114 121  

12 78 68 54 54 52 58 57 51 1,50 1,17 0,94 1,05 350 339 322 300 111 126 127  

13 66 75 55 50 46 46 53 58 1,43 1,63 1,04 0,86 398 377 362 353 116 124 122  

14 76 79 58 45 55 47 54 53 1,38 1,68 1,07 0,84 351 325 314 308 115 108 107  

15 75 65 58 48 50 60 58 64 1,50 1,08 1,00 0,86 378 387 382 347 121 113 115  

 

ΜΤ 66,20 63,00 52,93 47,33 50,40 51,67 57,00 61,47 1,32 1,24 0,93 0,78 381,87 380,93 362,13 341,2 116,87 117,40 117,80  

SD 7,42 8,37 4,50 5,94 5,07 9,09 6,57 7,66 0,15 0,22 0,09 0,11 34,96 30,46 29,93 30,32 7,70 7,97 8,18  

 

Wilcoxon.test (p=) α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ 

α – β 

α – γ 

α – δ 

0,157 - NS 

0,001 

0,001 

0,529 - NS 

0,002 

0,001 

0,349 - NS 

0,001 

0,001 

0,733 - NS 

0,006 

0,001 

0,798 - NS 

0,615 - NS 

- 

β - γ 

γ – δ 

β – δ 

0,001 

0,002 

0,001 

0,002 

0,009 

0,003 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,728 -NS 

- 

- 

 
Επεξηγήσεις συντομογραφιών: MV Ε  Μέγιστη ταχύτητα του κύματος Ε διαμιτροειδικής ροής  

MV A   Μέγιστη ταχύτητα του κύματος Α διαμιτροειδικής ροής  

MV Ε/Α ratio Ε/Α σχέση της διαμιτροειδικής ροής 

MV E DT  Χρόνος επιβράδυνσης του κύματος E διαμιτροειδικής ροής 

MV FT  Χρόνος διαμιτροειδικής ροής 

  ΜΤ  Μέση τιμή 

   SD  Τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 5. Στατιστική ανάλυση και απεικόνιση των μεταβολών που υφίστανται οι συστολικοί Doppler ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες που 

προέρχονται από τη ροή στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας στην ομάδα ελέγχου Ε (α) και στην ομάδα ασθενών σε βηματοδοτική 

συχνότητα 750 msec με τρία διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα: 100 msec (β), 150 msec (γ) και 200 msec (δ).  

  

   
Α/α Ao Vmax (cm/sec) LVOT ET (msec) LVOT AT (msec) VTI - LVOT (cm) 

 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 

1 151 158 149 132 251 240 236 230 84 82 93 96 18,70 18,96 17,58 15,18 

2 139 148 146 115 272 254 246 255 89 91 96 110 18,63 18,80 17,96 14,66 

3 165 170 159 126 262 245 236 239 95 93 101 121 20,96 20,82 18,76 15,06 

4 167 145 151 123 308 282 267 268 99 105 102 113 22,02 20,44 20,16 16,48 

5 150 151 146 102 259 270 266 261 88 87 91 99 19,17 20,38 19,42 13,31 

6 153 119 121 100 229 288 275 276 119 112 121 132 17,29 17,14 16,64 13,80 

7 149 145 131 96 327 251 264 252 104 91 96 104 24,03 18,20 17,23 12,01 

8 143 149 131 102 313 256 246 238 90 94 98 99 22,06 19,07 16,11 12,14 

9 140 172 159 120 279 216 213 207 103 95 111 115 19,25 18,58 16,93 12,42 

10 142 141 132 98 309 255 249 242 89 100 102 107 21,63 17,98 16,43 11,86 

11 147 132 129 108 276 269 261 261 92 96 102 114 20,01 17,75 16,83 14,09 

12 148 140 129 98 254 271 268 260 101 109 114 132 18,29 18,97 17,29 12,74 

13 152 172 159 139 266 234 228 229 91 98 93 98 19,95 20,12 18,13 15,91 

14 179 156 161 141 219 250 241 248 97 97 99 102 19,05 19,50 19,40 17,48 

15 172 175 169 159 263 236 223 222 112 103 106 111 22,35 20,65 18,84 17,65 

 

ΜΤ 149,13 151,53 144,80 117,27 272,47 254,47 247,93 245,86 96,87 96,87 101,67 110,2 20,22 19,16 17,85 14,32 

SD 10,97 15,59 14,93 19,20 30,75 19,24 18,58 18,75 9,66 8,04 8,37 11,43 1,87 1,14 1,23 1,95 

 

Wilcoxon.test (p=) α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ 

α – β 

α – γ 

α – δ 

0,379 - NS 

0,167 - NS 

0,001 

0,182 - NS 

0,051 - NS   

0,041 

0,975 - NS 

0,013 

0,001 

0,156 - NS 

0,001 

0,001 

β - γ 

γ – δ 

β – δ 

0,003 

0,001 

0,001 

0,007 

0,270 -  NS 

0,001 

0,006 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

 

 Επεξηγήσεις συντομογραφιών: Ao Vmax  Μέγιστη ταχύτητα αορτής   

LVOT ET  Χρόνος εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

LVOT AT  Χρόνος επιτάχυνσης της ροής της αριστερής κοιλίας 

VTI - LVOT Ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της ροής της αριστερής κοιλίας 
  ΜΤ  Μέση τιμή 

   SD  Τυπική απόκλιση 

           D.Z.Ps.
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Πίνακας 6. Στατιστική ανάλυση και απεικόνιση των μεταβολών που υφίστανται οι δείκτες που προέρχονται από τους συστολικούς χρόνους και 

την πρώτη παράγωγο του κορυφοκαρδιογραφήματος στην ομάδα ελέγχου Ε (α) και στην ομάδα των ασθενών σε βηματοδοτική συχνότητα 750 

msec με τρία διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα: 100 msec (β), 150 msec (γ) και 200 msec (δ).  
 

Α/α PEP (msec) LVET (msec)  PEP / LVET ef/ZN  a/b  

 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 Ε 100 150 200 

1 78 82 102 123 259 246 240 235 0,30 0,33 0,42 0,52 0,495 0,487 0,643 0,811 0,174 0,192 0,135 0,121 

2 86 77 98 103 311 261 249 253 0,28 0,29 0,39 0,41 0,468 0,417 0,402 0,712 0,177 0,184 0,149 0,135 

3 85 88 99 122 269 255 248 243 0,32 0,34 0,39 0,50 0,546 0,568 0,598 0,801 0,197 0,225 0,185 0,095 

4 89 66 68 91 280 267 266 264 0,29 0,25 0,25 0,34 0,583 0,412 0,440 0,603 0,203 0,206 0,199 0,116 

5 74 87 102 117 265 273 270 265 0,28 0,32 0,37 0,44 0,482 0,543 0,656 0,643 0,181 0,199 0,198 0,132 

6 79 62 89 108 265 296 291 287 0,30 0,21 0,31 0,38 0,522 0,378 0,493 0,742 0,176 0,170 0,148 0,118 

7 92 61 65 78 279 250 255 249 0,33 0,24 0,25 0,31 0,616 0,425 0,491 0,499 0,220 0,188 0,172 0,120 

8 90 69 70 112 317 267 259 250 0,28 0,26 0,27 0,44 0,497 0,451 0,566 0,669 0,200 0,179 0,129 0,112 

9 93 61 72 88 329 225 220 218 0,28 0,27 0,33 0,40 0,490 0,481 0,595 0,708 0,190 0,199 0,131 0,103 

10 90 60 62 91 284 255 254 249 0,32 0,23 0,24 0,36 0,562 0,489 0,551 0,732 0,188 0,189 0,130 0,098 

11 86 61 70 88 278 271 269 256 0,31 0,22 0,26 0,34 0,548 0,448 0,571 0,601 0,191 0,173 0,155 0,108 

12 71 69 96 124 241 285 278 271 0,28 0,24 0,34 0,46 0,425 0,454 0,585 0,759 0,190 0,182 0,167 0,103 

13 94 86 104 113 310 248 233 233 0,29 0,35 0,45 0,48 0,431 0,591 0,63 0,761 0,207 0,199 0,181 0,127 

14 73 93 112 125 239 265 261 254 0,31 0,35 0,43 0,49 0,464 0,588 0,692 0,787 0,189 0,181 0,198 0,152 

15 78 89 100 114 269 251 229 231 0,29 0,35 0,44 0,49 0,429 0,423 0,603 0,786 0,210 0,208 0,189 0,133 

 

ΜΤ 83,87 74,07 87,27 106,47 279,67 261,00 254,80 250,53 0,30 0,28 0,34 0,42 0,504 0,477 0,568 0,708 0,193 0,192 0,164 0,119 

SD 7,74 12,33 17,23 15,56 26,71 17,15 19,11 17,39 0,02 0,05 0,07 0,06 0,058 0,07 0,08 0,09 0,013 0,015 0,026 0,016 

 

Wilcoxon.test (p=) α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ α β γ δ 

α – β 

α – γ 

α – δ 

0,061  - NS 

0,629 – NS 

0,004 

0,088 - NS 

0,047 

0,011 

0,424 - NS 

0,053 - NS 

0,001 

0,281 - NS 

0,053 - NS 

0,001 

0,733 - NS 

0,002 

0,001 

β - γ 

γ – δ 

β – δ 

0,001 

0,001 

0,001 

0,003 

0,004 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

0,001 

 

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: PEP     Χρόνος προεξώθησης της αριστερής κοιλίας 

LVET     Χρόνος εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

PEP/LVET    Αιμοδυναμικό πηλίκο 

ef/ZN      Δείκτης ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

a/b    Δείκτης a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

ΜΤ     Μέση τιμή 

   SD   Τυπική απόκλιση 
 

           D.Z.Ps.
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Πίνακας 7. Απεικόνιση  των σημαντικότερων γραμμικών συσχετίσεων (Kendall's 

tau-b bivariate non-parametric correlations) ανά ζεύγη των δεικτών που 

μελετήθηκαν τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα των ασθενών σε 

βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με τρία διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα: 

100 msec (β), 150 msec (γ) και 200 msec (δ). 
  

Δείκτες Ομάδα ελέγχου (r, p) 100 msec (r, p) 150 msec (r, p) 200 msec (r, p) 

PEP/LVET – ef/ZN 0,462 – 0,022 0,456 - 0,019 0,529 – 0,006 NS 

PEP/LVET – a/b NS NS NS NS 

PEP/LVET – VTI LVOT NS 0,602 – 0,002 0,394 – 0,042 NS 

PEP/LVET – EF  -0,750 – 0,000 -0,532 – 0,007 -0,689 – 0,000 -0,577 – 0,003 

PEP/LVET – FS -0,732 – 0,000 -0,517 – 0,009 -0,689 – 0,000 -0,630 – 0,002 

PEP/LVET – MV E/A ratio NS NS NS NS 

 

ef/ZN – a/b  NS NS NS NS 

ef/ZN –  PEP/LVET  0,462 – 0,022 0,456 - 0,019 0,529 – 0,006 NS 

ef/ZN – VTI LVOT NS NS NS NS 

ef/ZN – MV E/A ratio -0,437 – 0,025 -0,886 – 0,000 -0,411 – 0,023 -0,729 – 0,000 

ef/ZN – EF -0,473 – 0,016 NS -0,452 – 0,020 NS 

ef/ZN – FS -0,486 – 0,014 NS -0,452 – 0,020 NS 

 

a/b – PEP/LVET NS NS NS NS 

a/b – ef/ZN NS NS NS NS 

a/b – VTI LVOT 0,651 – 0,001 0,560 – 0,004 0,804 – 0,000 0,383 – 0,047 

a/b – MV E/A ratio NS NS NS NS 

a/b – EF NS NS NS  NS 

a/b – FS NS NS NS NS 

 

VTI LVOT –  PEP/LVET NS 0,602 – 0,002 0,394 – 0,042 NS 

VTI LVOT – ef/ZN NS NS NS NS 

VTI LVOT – a/b 0,651 – 0,001 0,560 – 0,004 0,804 – 0,000 0,383 – 0,047 

VTI LVOT – MV E/A ratio NS NS NS NS 

VTI LVOT – EF NS NS NS -0,593 – 0,002 

VTI LVOT – FS NS NS NS -0,552 – 0,005 

 

MV E/A ratio - PEP/LVET NS NS NS NS 

MV E/A ratio - ef/ZN -0,437 – 0,025 -0,886 – 0,000 -0,411 – 0,023 -0,729 – 0,000 

MV E/A ratio - a/b  NS NS NS NS 

MV E/A ratio - VTI LVOT NS NS NS NS 

MV E/A ratio - EF NS NS NS NS 

MV E/A ratio - FS NS NS NS NS 

 

Ao Vmax – LVOT ET -0,440 – 0,023 -0,663 – 0,001 -0,604 – 0,002 NS 

Ao Vmax – LVET -0,433 – 0,026 -0,515 – 0,008 -0,598 –0,002 NS 

Ao Vmax - a/b 0,373 – 0,050 0,734 – 0,000 0,404 – 0,041 NS 

 

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: 

FS  M-Mode κλάσμα βράχυνσης της αριστερής κοιλίας 

EF  M-Mode κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

LV ESd  M-Mode τελοσυστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας 

MV A   Μέγιστη ταχύτητα του κύματος Α της Doppler διαμιτροειδικής ροής  

MV Ε/Α ratio Ε/Α σχέση της Doppler διαμιτροειδικής ροής 

Ao Vmax  Μέγιστη ταχύτητα της Doppler αορτικής ροής   

VTI LVOT Ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

PEP  Μηχανογραφικός χρόνος προεξώθησης της αριστερής κοιλίας 

LVET  Μηχανογραφικός χρόνος εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

PEP/LVET Μηχανογραφικό αιμοδυναμικό πηλίκο 

ef/ZN  Μηχανογραφικός δείκτης ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

a/b  Μηχανογραφικός δείκτης a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

 

 

 

 

 

 

           D.Z.Ps.
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
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Σχήμα 1. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

ηχωκαρδιογραφικής συστολικής διαμέτρου της αορτής, όπως καταγράφηκαν: α) πριν 

την εμφύτευση βηματοδότη, β) 7 μέρες μετά από αυτή, γ) 6 μήνες μετά από αυτή, δ) 

στην ομάδα ελέγχου, και ε) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec.  

  

α: πριν , β: 7 μέρες μετά και γ: 6 μήνες μετά τη βηματοδότηση,

δ: ομάδα ελέγχ ου, ε βηματοδότηση στα 100 msec

Ομάδες μετρήσεων

εδγβα

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο
ς 

α
ο
ρ
τή

ς 
(c

m
) 

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

95% CI

Μέση τιμή

 
 

Σχήμα 2. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

ηχωκαρδιογραφικής τελοσυστολικής διαμέτρου του αριστερού κόλπου, όπως 

καταγράφηκαν: α) πριν την εμφύτευση βηματοδότη, β) 7 μέρες μετά από αυτή, γ) 6 

μήνες μετά από αυτή, δ) στην ομάδα ελέγχου και ε) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης 

με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec 
 

α: πριν , β: 7 μέρες μετά και γ: 6 μήνες μετά τη βηματοδότηση,

δ: ομάδα ελέγχ ου, ε: βηματοδότηση στα 100 msec

Ομάδες μετρήσεων

εδγβα

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο
ς 

α
ρ
ισ

τε
ρ
ο
ύ
 κ

ό
λ
π

ο
υ
 (

c
m

) 

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

95% CI

Μέση τιμή

 

           D.Z.Ps.
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Σχήμα 3. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

ηχωκαρδιογραφικού κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, όπως 

καταγράφηκαν: α) πριν την εμφύτευση βηματοδότη, β) 7 μέρες μετά από αυτή, γ) 6 

μήνες μετά από αυτή, δ) στην ομάδα ελέγχου, ε) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, στ) 150 msec και ζ) 200 msec αντίστοιχα.   

 

α: πριν , β: 7 μέρες μετά και γ: 6 μήνες μετά τη βηματοδότηση,

δ: ομάδα ελέγχ ου, ε: 100 msec, στ: 150 msec, ζ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

ζστεδγβα

Κ
λ
ά
σ

μ
α
 ε

ξώ
θ
η
σ

η
ς 

τη
ς 

α
ρ
ισ

τε
ρ
ή
ς 

κ
ο

ιλ
ία

ς

,70

,68

,66

,64

,62

,60

,58

,56

,54

95% CI

Μέση τιμή

 
 

Σχήμα 4. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του λόγου 

των κυμάτων Ε/Α της Doppler διαμιτροειδικής ροής, όπως καταγράφηκαν: α) 7 μέρες 

μετά την εμφύτευση βηματοδότη, β) 6 μήνες μετά από αυτή, γ) στην ομάδα ελέγχου, 

δ) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, ε) 150 

msec και στ) 200 msec αντίστοιχα.   

 

α: 7 μέρες και β: 6 μήνες μετά τη βηματοδότηση,

γ: ομάδα ελέγχου, δ: 100 msec, ε: 150 msec, στ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

στεδγβα

Λ
ό
γ
ο
ς 

Ε
/Α

 τ
η
ς 

δ
ια

μ
ιτ

ρ
ο
ει

δ
ικ

ή
ς 

ρ
ο
ή
ς

1,6

1,4

1,2

1,0

,8

,6

95% CI

Μέση τιμή

 
 

           D.Z.Ps.
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Σχήμα 5. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του Doppler 

ολοκληρώματος χρόνου-ταχύτητας της ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής 

κοιλίας, όπως καταγράφηκαν: α) 7 μέρες μετά την εμφύτευση βηματοδότη, β) 6 

μήνες μετά από αυτή, γ) στην ομάδα ελέγχου, δ) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, ε) 150 msec και στ) 200 msec αντίστοιχα.   

 

α:  7 μέρες και  β:  6 μήνες μετά τη βηματοδότηση,

γ: ομάδα ελέγχου, δ: 100 msec, ε: 150 msec, στ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

στεδγβα

Ο
λ
ο

κ
λ
ή
ρ
ω

μ
α
 χ

ρ
ό
ν
ο
υ
-τ

α
χ
ύ
τη

τα
ς 

τη
ς 

α
ο
ρ
τι

κ
ή
ς 

ρ
ο
ή
ς 22

20

18

16

14

12

95% CI

Μέση τιμή

 
 

Σχήμα 6. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) των 

δημογραφικών στοιχείων της ηλικίας (έτη), του βάρους (Kg), του ύψους (cm) και της 

αρτηριακής πίεσης (mmHg), όπως καταγράφηκαν στην ομάδα των ασθενών (Α) κατά 

τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec και στην ομάδα 

ελέγχου (Ε). 

 

Ε: ομάδα ελέγχου, Α: ασθενείς, ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση,

ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση

Δ
ημ

ογ
ρα

φ
ικ

ά 
σ

το
ιχ

εί
α 

ασ
θε

νώ
ν 

κα
ι υ

γι
ώ

ν 
εθ

ελ
ον

τώ
ν

Ηλικία - Ε

Ηλικία - Α

Βάρος - Ε

Βάρος - Α

Ύψος - Ε

Ύψος - Α

ΣΑΠ - Ε

ΣΑΠ - Α

ΔΑΠ - Ε

ΔΑΠ - Α

200180160140120100806040

95% CI

Μέση τιμή

 
 

           D.Z.Ps.
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Σχήμα 7. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

ηχωκαρδιογραφικής τελοσυστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας, όπως 

καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

δγβα

Τ
ελ

οσ
υσ

το
λι

κή
 δ

ιά
με

τρ
ος

 α
ρι

σ
τε

ρή
ς 

κο
ιλ

ία
ς 

(c
m

)

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

95% CI

Μέση τιμή

 
 

Σχήμα 8. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

ηχωκαρδιογραφικής τελοδιαστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας, όπως 

καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

δγβα

Τ
ελ

οδ
ια

σ
το

λι
κή

 δ
ιά

με
τρ

ος
 α

ρι
σ

τε
ρή

ς 
κο

ιλ
ία

ς 
(c

m
)

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

95% CI

Μέση τιμή

 
 

 

 

 

           D.Z.Ps.
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Σχήμα 9. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

ηχωκαρδιογραφικού κλάσματος βράχυνσης της αριστερής κοιλίας, όπως 

καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων

δγβα

Κ
λά

σ
μα

 β
ρά

χυ
νσ

ης
 τ

ης
 α

ρι
σ

τε
ρή

ς 
κ

οι
λί

ας
 (

%
)

40

38

36

34

32

30

28

95% CI

Μέση τιμή

 
 

 

Σχήμα 10. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

κύματος Ε της Doppler διαμιτροειδικής ροής, όπως καταγράφηκαν: α) στην ομάδα 

ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, 

γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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Σχήμα 11. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

κύματος Α της Doppler διαμιτροειδικής ροής, όπως καταγράφηκαν: α) στην ομάδα 

ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, 

γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων
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Σχήμα 12. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

συνολικού χρόνου της Doppler διαμιτροειδικής ροής, όπως καταγράφηκαν: α) στην 

ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 

msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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Σχήμα 13. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

χρόνου επιβράδυνσης του κύματος Ε της Doppler διαμιτροειδικής ροής, όπως 

καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec και γ) 150 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100msec, γ: 150msec
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Σχήμα 14. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

μέγιστης ταχύτητας της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας, 

όπως καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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           D.Z.Ps.
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Σχήμα 15. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

Doppler χρόνου εξώθησης της αριστερής κοιλίας, όπως καταγράφηκαν: α) στην 

ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 

msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων
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Μέση τιμή

 
 

Σχήμα 16. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

χρόνου επιτάχυνσης της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας, 

όπως καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων
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           D.Z.Ps.



 

 

105 

 

Σχήμα 17. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

μηχανογραφικής προεξωθητικής περιόδου της αριστερής κοιλίας, όπως 

καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων
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Σχήμα 18. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) της 

μηχανογραφικής περιόδου εξώθησης της αριστερής κοιλίας, όπως καταγράφηκαν: α) 

στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec

Ομάδες μετρήσεων
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           D.Z.Ps.
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Σχήμα 19. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του 

αιμοδυναμικού πηλίκου, όπως καταγράφηκαν: α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη 

διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 

200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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Σχήμα 20. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του δείκτη 

ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφοκαρδιογραφήματος, όπως καταγράφηκαν: 

α) στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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Σχήμα 21. Κατανομή των μέσων τιμών (CI: διάστημα εμπιστοσύνης 95%) του δείκτη 

a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφοκαρδιογραφήματος, όπως καταγράφηκαν: α) 

στην ομάδα ελέγχου, β) κατά τη διάρκεια βηματοδότησης με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec, γ) 150 msec και δ) 200 msec αντίστοιχα. 

 

α: ομάδα ελέγχ ου, β: 100 msec, γ: 150 msec, δ: 200 msec
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Σχήμα 22. Γραμμική συσχέτιση του αιμοδυναμικού πηλίκου με το δείκτη ef/ZN της 

πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος, τόσο στην ομάδα ελέγχου (r=0,462 – 

p=0,002) όσο και στην ομάδα των ασθενών σε κολποκοιλιακή βηματοδότηση με 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (r=0,529 – p=0,006).    

 

Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στην  ομάδα ελέγχου
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Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στα 150 msec

,7,6,5,4,3

Α
ιμ

ο
δ
υ
ν
α
μ
ικ

ό
 π

η
λ
ίκ

ο
 σ

τα
 1

5
0
 m

s
e
c

,5

,4

,3

,2

 
 

 

 

           D.Z.Ps.



 

 

109 

 

Σχήμα 23. Γραμμική συσχέτιση του αιμοδυναμικού πηλίκου με το κλάσμα εξώθησης 

της αριστερής κοιλίας, τόσο στην ομάδα ελέγχου (r=-0,750 – p=0,000) όσο και στην 

ομάδα των ασθενών σε κολποκοιλιακή βηματοδότηση με κολποκοιλιακό διάστημα 

200 msec (r=-0,577 – p=0,003).    

 

Κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας στην  ομάδα ελέγχου
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Κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας στα 200 msec
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Σχήμα 24. Γραμμική συσχέτιση του λόγου ταχυτήτων Ε προς Α της διαμιτροειδικής 

ροής με το δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος, τόσο στην 

ομάδα ελέγχου (r=-0,437 – p=0,025) όσο και στην ομάδα των ασθενών σε 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση με κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (r=-0,729 – 

p=0,000).   

 

Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στην  ομάδα ελέγχου
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Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στα 200 msec
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Σχήμα 25. Γραμμική συσχέτιση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας με 

το δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος, τόσο στην ομάδα 

ελέγχου (r=-0,473– p=0,016) όσο και στην ομάδα των ασθενών σε κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση με κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (r=-0,452 – p=0,020).   

 

Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στην  ομάδα ελέγχου
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Δείκ της ef /ZN της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στα 200 msec
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Σχήμα 26. Γραμμική συσχέτιση του ολοκληρώματος χρόνου-ταχύτητας της αορτικής 

ροής με το δείκτη a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος, τόσο στην 

ομάδα ελέγχου (r=0,651 – p=0,001) όσο και στην ομάδα των ασθενών σε 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση με κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (r=0,383 – 

p=0,047). 
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Δείκ της a/b της 1ης παραγώγου του κορυφογραφήματος στα 200 msec
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
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Εικόνα 1: Μονοδιάστατη ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αορτής και του 

αριστερού κόλπου με ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του 

φωνοκαρδιογραφήματος και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 

750 msec με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec (α/α ασθενούς 5). 

 

 

 

Εικόνα 2: Μονοδιάστατη ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αριστερής κοιλίας με 

ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος 

και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (α/α ασθενούς 5). 

 

           D.Z.Ps.

           D.Z.Ps.
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Εικόνα 3: Μονοδιάστατη ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αριστερής κοιλίας με 

ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος 

και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (α/α ασθενούς 5). 

 

 

 

Εικόνα 4: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της διαμιτροειδικής ροής με 

ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος 

και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec (α/α ασθενούς 11). 

 

           D.Z.Ps.

           D.Z.Ps.
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Εικόνα 5: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της διαμιτροειδικής ροής με 

ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος 

και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (α/α ασθενούς 11). 

 

 

 

Εικόνα 6: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της διαμιτροειδικής ροής με 

ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος 

και του καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (α/α ασθενούς 11). 

 

           D.Z.Ps.

           D.Z.Ps.
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Εικόνα 7: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αορτικής ροής με ταυτόχρονη 

καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος και του 

καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec (α/α ασθενούς 14). 

 

 

 

Εικόνα 8: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αορτικής ροής με ταυτόχρονη 

καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος και του 

καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με κολποκοιλιακό 

διάστημα 150 msec (α/α ασθενούς 14). 
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Εικόνα 9: Doppler ηχωκαρδιογραφική καταγραφή της αορτικής ροής με ταυτόχρονη 

καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του φωνοκαρδιογραφήματος και του 

καρωτιδογραφήματος σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με κολποκοιλιακό 

διάστημα 200 msec (α/α ασθενούς 14). 
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Εικόνα 10: Ταυτόχρονη καταγραφή της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

(dA/dt) και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος  σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec (α/α ασθενούς 6). 
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Εικόνα 11: Ταυτόχρονη καταγραφή της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

(dA/dt) και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος  σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec (α/α ασθενούς 6). 
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Εικόνα 12: Ταυτόχρονη καταγραφή της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

(dA/dt) και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος  σε βηματοδοτική συχνότητα 750 msec με 

κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec (α/α ασθενούς 6). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Επίδραση της κολποκοιλιακής βηματοδότησης στη λειτουργικότητα της 

αριστερής κοιλίας κατά το πρώτο σκέλος της μελέτης 

 

Η εισαγωγή της βηματοδότησης συνοδεύτηκε εξαρχής με τη διερεύνηση των 

παραγόντων που βελτιώνουν ή επιδεινώνουν αντίστοιχα την αιμοδυναμική 

συμπεριφορά της καρδιάς (Chardack και συν. 1960, Samet και συν. 1963, Sowton 

1964). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αφενός έγινε κατανοητή η επίδραση των 

βηματοδοτών στην καρδιακή λειτουργία και αφετέρου προέκυψαν, αλλά και 

προκύπτουν, οι βελτιώσεις στη λειτουργία των βηματοδοτών.  

Από τα αποτελέσματα του πρώτου σκέλους της παρούσας μελέτης προκύπτει 

ότι όλοι οι ασθενείς είχαν καρδιακή λειτουργία μέσα σε φυσιολογικά όρια πριν την 

εμφύτευση του κολποκοιλιακού βηματοδότη (Πίνακας 1). Μετά τη βηματοδότηση, 

αυτοί παρουσίασαν βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, όπως προκύπτει από τους 

υπερηχογραφικούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν (Πίνακας 1). Αναλυτικότερα, το 

κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας έξι μήνες μετά τη βηματοδότηση 

παρουσίασε σημαντική αύξηση συγκριτικά με το κλάσμα εξώθησης πριν και αμέσως 

μετά τη βηματοδότηση (p=0,005 και p=0,044 αντίστοιχα) (Πίνακας 1, Σχήμα 3). Ο 

λόγος των κυμάτων Ε προς Α της διαμιτροειδικής ροής και το ολοκλήρωμα χρόνου 

ταχύτητας της ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας παρουσίασαν επίσης 

σημαντική αύξηση (p=0,044 και p=0,005 αντίστοιχα) στους έξι μήνες μετά τη 

βηματοδότηση (Πίνακας 1, Σχήματα 4 και 5). Αντίθετα οι διαστάσεις του αριστερού 

κόλπου έξι μήνες μετά τη βηματοδότηση παρουσίασαν σημαντική μείωση  

συγκριτικά με την κατάσταση πριν και αμέσως μετά τη βηματοδότηση (p=0,002 και 

p=0,002 αντίστοιχα) (Πίνακας 1, Σχήμα 2).  

Η βηματοδότηση επηρεάζει κυρίως την καρδιακή συχνότητα και το 

προφορτίο. Η τεχνητή βηματοδότηση με διαφορετικές συχνότητες δεν επηρεάζει 

σημαντικά την καρδιακή παροχή όταν η ενδογενής καρδιακή συχνότητα είναι σε 

φυσιολογικά πλαίσια. Αντίθετα σε περιπτώσεις σημαντικής βραδυκαρδίας, η 

καρδιακή παροχή αυξάνει σημαντικά με τη βηματοδότηση (Sowton 1964, Sowton και 

συν. 1973, Judge και συν. 1964). Η σημαντική συμβολή της κολπικής συστολής 

(προφορτίο) στον όγκο παλμού κατά την κοιλιακή βηματοδότηση εμφανίστηκε να 
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ποικίλλει σημαντικά σε διάφορες μελέτες. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε 

διάφορους παράγοντες, οι βασικότεροι των οποίων είναι η ενδοτικότητα των κοιλιών, 

η λειτουργική ικανότητα του μυοκαρδίου, η καρδιακή συχνότητα και το 

ηλεκτροκαρδιογραφικό P-R διάστημα (Samet και συν. 1965, Davidson και συν. 1972, 

Greenberg και συν. 1979). Η επίδραση στο μεταφορτίο είναι έμμεση και σχετίζεται 

με τις μεταβολές του όγκου παλμού. Η επίδραση στη συσταλτικότητα είναι επίσης 

έμμεση και εξαρτάται από τη συχνότητα (Bowditch effect) (Samet και συν. 1966, 

Obel 1981).  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του πρώτου σκέλους της μελέτης δεν 

βρέθηκε καμία ένδειξη που να στοιχειοθετεί την εμφάνιση συνδρόμου του 

βηματοδότη σε κάποιον από τους ασθενείς.  

Η διατήρηση της κολποκοιλιακής αλληλουχίας κατά τη βηματοδότηση 

βρέθηκε να παίζει μικρό ρόλο σε καρδιακή ανεπάρκεια με διάταση της αριστερής 

κοιλίας ενώ αντίθετα η κολπική συστολή φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία σε 

καρδιοπάθειες όπου αναπτύσσεται συγκεντρική υπερτροφία καθώς και στο οξύ 

έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ευεργετική δράση αυτής σε καταστάσεις  με 

φυσιολογική ή ελάχιστα αυξημένη την τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας, 

φυσιολογικό ή ελάχιστα αυξημένο τον τελοδιαστολικό όγκο και μειωμένη 

ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας, αποδόθηκε στο ότι η κολπική συμβολή στον 

όγκο παλμού είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η ενδοτικότητα (Benchimol 

και συν. 1965a, Davidson και συν. 1972, Rahimtoola και συν. 1975, Greenberg και 

συν. 1979). Παρόλα αυτά, η συνεχής εξέλιξη των βηματοδοτικών προγραμμάτων και 

η κατανόηση των χρονικών συσχετίσεων στην κολποκοιλιακή αλληλουχία έχει σαν 

αποτέλεσμα, η συγχρονισμένη κολποκοιλιακή βηματοδότηση και  ιδιαίτερα η 

αμφικοιλιακή να αποτελούν θεραπευτική επιλογή της σοβαρής καρδιακής 

ανεπάρκειας (Daubert και συν. 1988, 1999, Furman 2002) .  

 Οι αρνητικές αιμοδυναμικές συνέπειες της κορυφαίας δεξιάς κοιλιακής 

βηματοδότησης που περιγράφονται στο σύνδρομο του βηματοδότη αποδόθηκαν στην 

κατάργηση της φυσιολογικής κολποκοιλιακής αλληλουχίας και στην παλίνδρομη 

κοιλιοκολπική αγωγή (Ausubel και Furman 1985, Ellenbogen και συν. 1990, 1993, 

Shuller και Brandt 1991, Furman 1994) γνωρίζοντας ήδη ότι η συμβολή της 

κατάλληλης χρονικής σχέσης μεταξύ κολπικής και κοιλιακής συστολής ήταν 

σημαντική στη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας (Benchimol και συν. 1965a).   
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Επίδραση του κολποκοιλιακού διαστήματος στη λειτουργικότητα της αριστερής 

κοιλίας 

 

Είναι πια ευρέως αποδεκτό ότι η συγχρονισμένη κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση προσφέρει σημαντικά αιμοδυναμικά πλεονεκτήματα έναντι της 

ασύγχρονης κοιλιακής βηματοδότησης επειδή, αφενός διατηρεί την κολποκοιλιακή 

αλληλουχία και αφετέρου προσαρμόζει τη συχνότητα βηματοδότησης ανάλογα με τις 

κυκλοφορικές ανάγκες χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τη συχνότητα του φλεβοκόμβου 

(Daubert και συν. 1988, Ritter και συν. 1989, Lau και συν. 1990, Shuller και Brandt 

1991, Ellenbogen και συν. 1993). Διαπιστώθηκε όμως ότι η διατήρηση του 

κολποκοιλιακού συγχρονισμού δεν ήταν αρκετή στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση, 

ιδιαίτερα στην καρδιακή ανεπάρκεια, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Η βελτίωση αυτή διασαφηνίστηκε 

ότι εξαρτάται σημαντικά από τον ακριβή χρονισμό της κολπικής και της κοιλιακής 

ενεργοποίησης κυρίως στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες (Wish και συν. 1988, 

Daubert και συν. 1988, 1990, Barold και Zipes 1992, Wang και συν. 1995).  

Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας των ασθενών κατά το εισαγωγικό 

πρώτο σκέλος της παρούσας μελέτης, εκφράστηκε με φυσιολογικούς δείκτες  

αντίθετα με τις περισσότερες αντίστοιχες εργασίες, που ασχολήθηκαν κυρίως με την 

καρδιακή ανεπάρκεια και είχαν σαφώς επηρεασμένη τη συστολική ή τη διαστολική 

λειτουργία. Ενώ αναφέρεται ότι η εφαρμογή βραχέος κολποκοιλιακού διαστήματος 

είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική αιμοδυναμική βελτίωση (Auricchio και συν. 1993, 

Hochleiter και συν. 1993, Guardigli και συν. 1994), εντούτοις υπάρχουν αναφορές 

στις οποίες δεν διαπιστώθηκε βελτίωση (Haskell και French 1989, Ronaszeki και συν. 

1990, Gold και συν. 1995, Linde και συν. 1995, Innes και συν. 1994, Shinebane και 

συν. 1997). Οι αποκλίσεις αυτές πιθανότατα οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στο 

μέγεθος και τη σύσταση του υλικού των εργασιών αυτών αλλά και σε διαφορές στη 

μεθοδολογία (Γκουζούμας 2000). Σύμφωνα με τα παραπάνω, υποστηρίζεται ότι ο 

καθορισμός του ιδανικού κολποκοιλιακού χρονισμού ίσως θα έπρεπε να 

εξατομικεύεται για κάθε ασθενή (Nishimura και συν. 1995). 

 Βέβαια, ο τρόπος χρονισμού του ιδανικού ή του αποτελεσματικότερου 

κολποκοιλιακού διαστήματος ανευρίσκεται στις βιβλιογραφικές αναφορές από 

αρκετό καιρό πριν. Πράγματι η επιμήκυνση αλλά και η υπέρμετρη βράχυνση του 

χρονικού διαστήματος ανάμεσα στην κολπική και την κοιλιακή συστολή, 

           D.Z.Ps.



 

 

125 

 

συνοδεύονται αφενός από ελάττωση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής 

κοιλίας και της αορτικής ροής και αφετέρου από αύξηση της πίεσης του αριστερού 

κόλπου και ήπιου κύματος μιτροειδικής ανεπάρκειας (Mitchell και συν. 1966).  

 

Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά την κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση στο δεύτερο σκέλος της μελέτης 

 

Με τη χρήση των ηχωκαρδιογραφικών κυρίως μεθόδων καθορίζεται ο 

καλύτερος συγχρονισμός της κολπικής με την κοιλιακή συστολή και εντοπίζεται η 

πιθανή διαστολική ανεπάρκεια της μιτροειδούς. Οι παράμετροι αυτές θεωρούνται ως 

οι κυριότερες  για την ανεύρεση του ιδανικού κολποκοιλιακού διαστήματος, ιδιαίτερα 

στην καρδιακή ανεπάρκεια. Διάφορες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές έχουν εφαρμοσθεί 

προκειμένου να καθορίσουν με αντικειμενικό τρόπο το ιδανικό κολποκοιλιακό 

διάστημα αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει καθορισθεί μία γρήγορη, αποτελεσματική και 

οικονομική μέθοδος για τον καθορισμό του (Wish και συν. 1988, Wang και συν. 

1995, Nishimura και συν. 1995, Shinbane και συν. 1997).  

Επίσης, ο βαθμός επίδρασης της κολποκοιλιακής χρονικής υστέρησης στη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης 

(Videen και συν. 1986, Mehta και συν. 1989, Ovsyshcher και συν. 1993, Γκουζούμας 

2000, Toda και συν. 2001).   

Η αποτελεσματική και πλήρης εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας 

προϋποθέτει τον έλεγχο όλων των φάσεων του καρδιακού κύκλου. Οι ακριβείς 

μετρήσεις των πιέσεων και των όγκων της αριστερής κοιλίας είναι απαραίτητες για 

την εκτίμηση αυτών των φάσεων αλλά απαιτούν καρδιακό καθετηριασμό.  

Ο ιδανικός δείκτης για την εκτίμηση της συσταλτότητας θα πρέπει να είναι 

ευαίσθητος στην ινότροπη κατάσταση της καρδιάς και ταυτόχρονα να μην 

επηρεάζεται από τις διάφορες καταστάσεις φόρτισης, την καρδιακή συχνότητα και τις 

διαστάσεις των κοιλοτήτων ή των τοιχωμάτων της καρδιάς. Οι δείκτες 

συσταλτότητας είναι δυνατό να προέρχονται από τις διάφορες συνιστώσες της 

συστολικής φάσης, όπως είναι η ισοογκοτική συστολή, η σχέση της τελοσυστολικής 

πίεσης με τον τελοσυστολικό όγκο, η φάση εξώθησης και οι δείκτες των συσχετίσεων 

της τελοσυστολικής τάσης. Οι αιμοδυναμικοί δείκτες που θεωρούνται πλησιέστεροι 

στο ιδανικό, είναι το έργο όγκου παλμού (preload recruitable stroke work) που είναι 

δείκτης της φάσης εξώθησης, η σχέση dP/dt του τελοδιαστολικού όγκου (dP/dt-end-
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diastolic volume) που είναι δείκτης της ισοογκοτικής συστολικής φάσης και η 

τελοσυστολική ελαστικότητα (end-systolic elastance) που είναι δείκτης 

προερχόμενος από τις συσχετίσεις πίεσης και όγκου της τελοσυστολικής φάσης 

(Schertel 1998).  

Η ενεργητική χάλαση εκτιμάται συνήθως με την σταθερά χρόνου (t, tau) του 

ρυθμού μείωσης της πίεσης στην αριστερή κοιλία κατά την ισοογκοτική φάση της 

χάλασης. Οι περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη tau είναι ίδιοι με 

αυτούς που επηρεάζουν τη συσταλτότητα. Η σχέση της πίεσης με τον όγκο (dP/dV) 

στην τελοδιαστολή αντανακλά τις παθητικές ιδιότητες της αριστερής κοιλίας και 

είναι δυνατό να αποτελέσει δείκτη της διαστολικής κοιλοτικής ακαμψίας (Schertel 

1998).   

Η πλήρης εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας είτε με αιματηρές μεθόδους 

είτε με ατραυματικές, προϋποθέτει την κατανόηση των δεικτών που 

χρησιμοποιούνται στις διάφορες φάσεις του καρδιακού κύκλου και των 

αλληλεπιδράσεών τους.  Κατά συνέπεια, η πληρέστερη εκτίμηση των φάσεων της 

καρδιακής λειτουργίας με τις αναίμακτες ηχωγραφικές και μηχανογραφικές μεθόδους 

προϋποθέτει τη χρήση δεικτών που θα έχουν, όσο αυτό  είναι δυνατό, τις ίδιες 

ιδιότητες  με αντίστοιχους αιμοδυναμικούς. 

Αν και από την αντικειμενική μελέτη της λειτουργικής κατάστασης της 

καρδιάς με διάφορες μεθόδους έχουν προέλθει πολλοί δείκτες, εντούτοις δεν υπάρχει 

μεμονωμένος δείκτης που να εκφράζει απόλυτα τη λειτουργικότητά της. Μεταβολές 

στη λειτουργικότητα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τους διάφορους δείκτες, και για το 

λόγο αυτό ο προσδιορισμός πολλών δεικτών με διάφορες τεχνικές είναι απαραίτητος 

για την ακριβέστερη εκτίμηση της λειτουργικής απόδοσης της καρδιάς. 

Στην παρούσα μελέτη η ολοκληρωμένη ηχωγραφική εκτίμηση της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας επιτεύχθηκε με την εφαρμογή διαφόρων 

αναπαραγώγιμων και αξιόπιστων δεικτών που προέρχονται από τα ηχωγραφήματα 

της αριστερής κοιλίας, της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας (Zoneraich και 

συν. 1977,  Mattheos και συν. 1982, Feigenbaum 1986b, Kuecherer και συν. 1991, 

Braunwald 1992b, Gardin και συν. 2000). Επίσης η μηχανογραφική εκτίμηση της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας επιτεύχθηκε με την χρησιμοποίηση 

διαφόρων δεικτών που προέρχονται από τους συστολικούς χρόνους και την πρώτη 

παράγωγο του κορυφογραφήματος (Λευκός 1972, Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 

1978, Kolev 1980, Mattheos και συν. 1982, Μπουντώνας 1987).   
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Ηχωγραφική εκτίμηση στο δεύτερο σκέλος ης μελέτης 

 

Ο αριστερός κόλπος και η αορτή 

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι διαστάσεις της αορτικής ρίζας και του 

αριστερού κόλπου δεν διέφεραν σημαντικά στην ομάδα των ασθενών συγκριτικά με 

την ομάδα ελέγχου (Πίνακας 3, Σχήματα 1 και 2). Κατά τη σύντομη διάρκεια των 

τριών διαφορετικών τύπων της κολποκοιλιακής βηματοδότησης δεν εμφανίστηκαν 

επίσης μεταβολές στις διαστάσεις της αορτικής ρίζας και του αριστερού κόλπου 

(Πίνακας 3, Σχήματα 1 και 2, Εικόνα 1).  

Οι άλλες μελέτες που αναφέρονται στην επίδραση της καρδιακής 

βηματοδότησης στις διαστάσεις της αορτής και του αριστερού κόλπου εμφανίζουν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα.   

Ειδικότερα έχει αναφερθεί ασήμαντη μεταβολή της αορτικής διαμέτρου που 

συνδυάζεται όμως με σημαντική μόνιμη ελάττωση της διαμέτρου του αριστερού 

κόλπου αμέσως μετά την έναρξη κολποκοιλιακής βηματοδότησης που αποδίδεται σε 

μεταβολές της τοιχωματικής τάσης και της πίεσης του αριστερού κόλπου (Marek και 

συν. 1999, Γκουζούμας 2000).  

Αύξηση των διαστάσεων του αριστερού κόλπου αναφέρεται σε αρκετές 

μελέτες. Σε πειραματική εργασία εμφανίζεται αύξηση των κολπικών διαστάσεων 

κατά τη σταδιακή επιμήκυνση του κολποκοιλιακού διαστήματος στην κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση (Naito και συν. 1980), όπως επίσης μόνιμη αύξηση της διαστολικής 

διαμέτρου και άμεση μείωση του κλάσματος βράχυνσης του αριστερού κόλπου 

αναφέρεται σε δεξιά κορυφαία κοιλιακή βηματοδότηση συγκριτικά με την προ 

βηματοδότησης κατάσταση (Paxinos και συν. 1998). Σε άλλη πειραματική εργασία 

αναφέρεται επίσης ταχεία αύξηση των διαστάσεων του αριστερού και του δεξιού 

κόλπου σε σταδιακή αύξηση της συχνότητας κολπικής βηματοδότησης έως 300 b/min 

(Riddervold και συν. 1991). 

Από την άλλη πλευρά όμως αναφέρεται ότι η συχνοεξαρτώμενη 

βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας επί εξάμηνο δεν επηρέασε τις 

διαστάσεις του αριστερού κόλπου (Faerestrand και Ohm 1987). Επίσης σε άλλη 

εργασία που ασχολήθηκε με τις μεταβολές των διαστάσεων των καρδιακών 

κοιλοτήτων και των λειτουργικών δεικτών της αριστερής κοιλίας πριν και κατά τη 

διάρκεια προσωρινής, διαφόρων τύπων, κολποκοιλιακής βηματοδότησης δεν 

επισημαίνονται διαφορές στις διαστάσεις του αριστερού κόλπου (Faerestrand και 
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συν. 1987). Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η αναφορά της μόνιμης αύξησης των 

διαστάσεων του αριστερού κόλπου σε δεξιά κορυφαία κοιλιακή βηματοδότηση, ενώ 

αντίθετα η κολποκοιλιακή βηματοδότηση τις αφήνει ανεπηρέαστες (Sakadamis και 

συν. 1988).    

Στην παρούσα μελέτη το υπεύθυνο αίτιο για την απουσία μεταβολών στις 

διαστάσεις της αορτής και του αριστερού κόλπου είναι κατά πάσα πιθανότητα η 

σχετική αδράνεια του μυοκαρδίου των, ήδη μονίμως βηματοδοτούμενων, καρδιακών 

κοιλοτήτων να ανταποκριθεί άμεσα σε σύντομης διάρκειας ερεθίσματα που τείνουν 

να μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους. Σε αυτού του είδους τα ερεθίσματα ανήκουν οι 

αλλαγές στη διάρκεια του κολποκοιλιακού διαστήματος. 

 

Οι διαστάσεις,  το κλάσμα εξώθησης και το κλάσμα βράχυνσης της  αριστερής 

κοιλίας 

Οι διαστάσεις της αριστερής κοιλίας στην ομάδα των ασθενών μας αν και 

είναι σημαντικά μεγαλύτερες και στους τρεις διαφορετικούς τύπους κολποκοιλιακής 

βηματοδότησης από ότι στην ομάδα ελέγχου, εντούτοις βρίσκονται εντός του 

φάσματος φυσιολογικών τιμών σύμφωνα με άλλες αναφορές (Feigenbaum 1986a,  

Τόλης 1994α) (Πίνακας 3, Σχήματα 7 και 8). Επιπλέον, το κλάσμα εξώθησης και το 

κλάσμα βράχυνσης της αριστερής κοιλίας στην ομάδα των ασθενών παρουσιάζουν 

σημαντική αρνητική απόκλιση  από την ομάδα ελέγχου κατά τη βηματοδότηση μόνο 

στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec, ευρισκόμενα όμως σε όλες τις περιπτώσεις 

εντός φυσιολογικών ορίων, σύμφωνα  με άλλες αναφορές (Feigenbaum 1986b,  

Τόλης 1994α)  (Πίνακας 3, Σχήματα 3 και 9).  

Είναι σημαντική η αναφορά ότι η παρουσία πλήρους κολποκοιλιακού 

αποκλεισμού επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες της αριστερής κοιλίας. Ειδικότερα 

αυξάνονται ο όγκος, η μάζα και τα κλάσματα εξώθησης και βράχυνσης της αριστερής 

κοιλίας ενώ η  γεωμετρία της παραμένει φυσιολογική (Sholler και Walsh 1989, 

Kertesz και συν. 1997). 

Στην παρούσα μελέτη, κατά τη σύντομη διάρκεια των τριών διαφορετικών 

τύπων της κολποκοιλιακής βηματοδότησης με σταδιακά αυξανόμενο κολποκοιλιακό 

διάστημα εμφανίστηκε αφενός στατιστικά σημαντική μείωση της τελοδιαστολικής 

διαμέτρου και αφετέρου στατιστικά σημαντική αύξηση της τελοσυστολικής 

διαμέτρου της αριστερής κοιλίας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση στατιστικά 

σημαντικής μείωσης του κλάσματος εξώθησης και του κλάσματος βράχυνσης της 
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αριστερής κοιλίας (Πίνακας 3, Εικόνες 2 και 3). Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν 

για σταδιακή επιδείνωση της συστολικής καρδιακής λειτουργίας, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσω των δεικτών αυτών, καθώς αυξάνεται η διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος ανάμεσα στην κολπική και κοιλιακή βηματοδότηση υποδεικνύοντας ότι 

το διάστημα των 100 msec έχει την ευνοϊκότερη επίδραση στους δείκτες της 

συστολικής καρδιακής λειτουργίας.   

Οι περισσότερες μελέτες που ασχολήθηκαν με τις μεταβολές αυτών των 

δεικτών συμφωνούν με αυτή την επιδείνωση της καρδιακής απόδοσης, αλλά 

εμφανίζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με τις μεταβολές των διαμέτρων 

της αριστερής κοιλίας κατά τη βηματοδότηση.   

Ειδικότερα, ενώ έχουν αναφερθεί σημαντική μόνιμη ελάττωση της 

τελοδιαστολικής διαμέτρου, σημαντική προσωρινή ελάττωση της τελοσυστολικής 

διαμέτρου και ασήμαντη ελάττωση του κλάσματος βράχυνσης (Γκουζούμας 2000) 

αναφέρθηκαν επίσης σημαντική μόνιμη ελάττωση της τελοδιαστολικής διαμέτρου, 

ασήμαντη μόνιμη αύξηση της τελοσυστολικής διαμέτρου και σημαντική μόνιμη 

αύξηση του κλάσματος εξώθησης (Marek και συν. 1999) αμέσως μετά την έναρξη 

κολποκοιλιακής βηματοδότησης.  

Σε πειραματική εργασία διαπιστώθηκε μείωση των διαστάσεων της αριστερής 

κοιλίας που συνοδευόταν από τη σταδιακή επιδείνωση της καρδιακής παροχής κατά 

τη σταδιακή αύξηση του κολποκοιλιακού διαστήματος στην κολποκοιλιακή 

βηματοδότηση χωρίς να επισημαίνεται μιτροειδική ανεπάρκεια (Naito και συν. 1980). 

Αναφέρεται επίσης σημαντική αύξηση της τελοσυστολικής διαμέτρου με 

ταυτόχρονη ασήμαντη μείωση της τελοδιαστολικής διαμέτρου με αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας σε δεξιά 

κορυφαία κοιλιακή βηματοδότηση συγκριτικά με την προ βηματοδότησης κατάσταση 

(Paxinos και συν. 1998). 

Από την άλλη πλευρά όμως αναφέρεται ότι η συχνοεξαρτώμενη δεξιά 

κορυφαία βηματοδότηση επί εξάμηνο αφενός δεν μετέβαλε την  τελοσυστολική 

διάμετρο της αριστερής κοιλίας και αφετέρου οδήγησε σε σημαντική μείωση της 

τελοδιαστολικής διαμέτρου, του όγκου παλμού και του κλάσματος βράχυνσης της 

αριστερής κοιλίας (Faerestrand και Ohm 1987).  

Μελέτη που ασχολήθηκε με την αιμοδυναμική συμπεριφορά τριών 

εναλλασσόμενων τύπων βηματοδότησης (κολποκοιλιακή, κοιλιοκολπική και 

κορυφαία δεξιά κοιλιακή) αποδίδει την επιδείνωση του καρδιακού δείκτη που 
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παρουσιάζεται στους δύο τελευταίους τύπους βηματοδότησης στη σημαντική μείωση 

των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας, της πλήρωσης της αριστερής κοιλίας και στις 

διαταραχές συσταλτικότητας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (Daubert και συν. 

1984).    

Αναφέρεται επίσης σταδιακή σημαντική μείωση των διαστάσεων της 

αριστερής κοιλίας και της ταχύτητας αορτικής ροής κατά τη σύντομη δεξιά κορυφαία 

κοιλιακή βηματοδότηση με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα (Benchimol και συν. 

1977).  

Υποστηρίζεται ότι η κίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε περιπτώσεις 

βηματοδότησης από το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας ή από την κυρίως κοιλότητα 

αυτής διαφοροποιείται από την αναμενόμενη τυπική μορφολογία αποκλεισμού του 

αριστερού σκέλους, που εμφανίζεται σε περιπτώσεις βηματοδότησης από την κορυφή 

της δεξιάς κοιλίας.  Υποστηρίζεται επίσης ότι οι αλλαγές στις διαστάσεις της 

αριστερής κοιλίας εξαρτώνται από τη βηματοδοτική συχνότητα και όχι από τη θέση 

βηματοδότησης στην κοιλότητα της δεξιάς κοιλίας. Ειδικότερα αναφέρεται 

σημαντική μείωση της τελοδιαστολικής διαμέτρου συγκριτικά με τη φλεβοκομβική 

συχνότητα πριν από τη βηματοδότηση ενώ η τελοσυστολική διάμετρος εμφανίζει 

σημαντική μείωση στις υψηλές βηματοδοτικές συχνότητες (Gomes και συν. 1977).  

Αναφέρεται ότι οι μεταβολές της καρδιακής συχνότητας ίσως παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μεταβολή των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας και γι’ αυτό το 

λόγο δεν επιδρούν παράγοντες που ίσως θα επηρέαζαν τις διαστάσεις της σε 

περιπτώσεις κοιλιακής βηματοδότησης με σταθερή συχνότητα, όπως είναι η 

νιτρογλυκερίνη (Kamei και συν. 1984). 

Έχει αναφερθεί επίσης ότι η κολποκοιλιακή βηματοδότηση με διαφορετικά, 

σταδιακά αυξανόμενα κολποκοιλιακά διαστήματα στην ηρεμία δεν μειώνει 

σημαντικά την συστολική απόδοση της καρδιάς όπως αυτή εκφράζεται από τον όγκο 

παλμού της αριστερής κοιλίας, παρότι σταδιακά ελαττώνει την τελοδιαστολική και 

αυξάνει την τελοσυστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας (Occhetta και συν. 1990). 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι διαστάσεις των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων 

έχουν χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστικοί δείκτες της αιμοδυναμικής βελτίωσης των 

ασθενών με την κολποκοιλιακή βηματοδότηση (Labovitz και συν. 1985, Lascault και 

συν. 1989). 

Παρά τις παρατηρούμενες αντιφάσεις αναφορικά με τη μεταβολή των 

διαστάσεων της αριστερής κοιλίας κατά τη διάρκεια των διάφορων τύπων 
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βηματοδότησης, είναι εμφανής η ομοφωνία αναφορικά με την ελάττωση, σημαντική 

ή και ασήμαντη, των συστολικών δεικτών που προέρχονται από το συσχετισμό αυτών 

των διαμέτρων της αριστερής κοιλίας. Υπάρχει όμως σημαντική έλλειψη μελετών 

που χρησιμοποιούν τα  κλάσματα εξώθησης και βράχυνσης της αριστερής κοιλίας 

σαν δείκτες παρακολούθησης των μεταβολών που υφίσταται η καρδιακή λειτουργία 

κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση με διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα. 

Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην ύπαρξη ανώμαλης κινητικότητας του 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος που αποτελεί σοβαρή αιτία εσφαλμένων μετρήσεων. 

Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνεται η ικανότητα των συστολικών 

κλασμάτων της αριστερής κοιλίας να εντοπίζουν αφενός τις μεταβολές της 

συστολικής καρδιακής λειτουργίας που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

κολποκοιλιακής βηματοδότησης με διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα και 

αφετέρου το αποτελεσματικότερο κολποκοιλιακό διάστημα. Θα πρέπει να τονιστεί 

επίσης ότι δεν υπήρξε μεταβολή στον τρόπο προσδιορισμού των κλασμάτων αυτών, 

επειδή και στις τρεις περιπτώσεις βηματοδότησης δεν άλλαξε η κινητικότητα του 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Η επιδείνωση αυτών των δεικτών όσο αυξάνεται σε 

διάρκεια το κολποκοιλιακό διάστημα, είναι πιθανό να οφείλεται στη μείωση του 

τελοδιαστολικού όγκου της αριστερής κοιλίας και συνεπώς στη μείωση του 

προφορτίου καθώς και στην προς τα δεξιά στροφή της σχέσης τελοσυστολικής πίεσης 

και όγκου και συνεπώς στην ελάττωση της λειτουργίας της καρδιάς ως αντλίας (Park 

και συν. 1985). 

 

Η ηχωγραφική Doppler διαμιτροειδική ροή στο δεύτερο σκέλος της μελέτης 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι η βηματοδότηση 

με βραχύτερο κολποκοιλιακό διάστημα βελτιώνει τη διαστολική λειτουργία της 

αριστερής κοιλίας όπως αυτή εκτιμάται με τους δείκτες που προέρχονται από τη 

διαμιτροειδική ροή σε αντίθεση με τα επιμηκέστερα διαστήματα που την 

επιδεινώνουν.   

Αυτό προκύπτει από το ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

της μέγιστης ταχύτητας του κύματος Ε, της μέγιστης ταχύτητας του κύματος Α, του 

λόγου των ταχυτήτων Ε/Α, του συνολικού χρόνου διαμιτροειδικής ροής και του 

χρόνου επιβράδυνσης του κύματος Ε της διαμιτροειδικής ροής στην ομάδα των 

ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec 
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συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις τιμές των παραμέτρων αυτών ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και στην 

ομάδα των ασθενών όταν εφαρμόστηκε βηματοδότηση με 150 msec και 200 msec.  

Εξαίρεση αποτέλεσε  ο χρόνος επιβράδυνσης του κύματος Ε που δεν μεταβλήθηκε 

σημαντικά στο κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου 

(Πίνακας 4, Σχήματα 4 και 10-13).   

Ειδικότερα η κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε 150 msec και 200 msec 

συγκριτικά με τη βηματοδότηση σε 100 msec και την ομάδα ελέγχου προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική αύξηση της ταχύτητας του κύματος Α και μείωση της 

ταχύτητας του κύματος Ε που είχαν σαν αποτέλεσμα την ακόμα σημαντικότερη 

μείωση του λόγου Ε/Α  καθώς και τη σημαντική μείωση του χρόνου διαμιτροειδικής 

ροής και επιβράδυνσης του κύματος Ε (Πίνακας 4, Σχήματα 4 και 10-13, Εικόνες 4, 5 

και 6). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων μελετών στις 

οποίες υποστηρίζεται ότι τα βραχύτερα κολποκοιλιακά διαστήματα κατά την 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε γενικές γραμμές βελτιώνουν τη διαστολική 

λειτουργία της αριστερής κοιλίας όπως αυτή εκφράζεται από τις μεταβολές στις 

ταχύτητες των κυμάτων Ε και Α καθώς και του λόγου αυτών (Pearson και συν. 1988, 

Rossi και συν. 1997, Panou και συν. 1999, Γκουζούμας 2000).  

Επίσης σε αρκετές μελέτες αναφέρεται ότι η κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε 

βραχύτερα κολποκοιλιακά διαστήματα συνδυάζεται με αύξηση του χρόνου 

διαμιτροειδικής ροής που αποτελεί δείκτη καλύτερης διαστολικής λειτουργίας της 

αριστερής κοιλίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με αυτές τις 

αναφορές (Pearson και συν. 1988, Ronaszeki και συν. 1990, Brecker και συν. 1992, 

Douchet και συν. 1998, Liebold και συν. 1998, Ritter και συν. 1999, Γκουζούμας 

2000)  

Ωστόσο οι εργασίες που αναφέρονται στις μεταβολές του χρόνου 

επιβράδυνσης του κύματος Ε κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση με διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα δεν είναι αρκετές ενώ τα αποτελέσματά τους είναι 

αντικρουόμενα. Έχει αναφερθεί, όπως και στην παρούσα μελέτη, απουσία μεταβολών 

του δείκτη αυτού κατά την κολποκοιλιακή βηματοδότηση με σταδιακά αυξανόμενα 

κολποκοιλιακά διαστήματα  (Pearson και συν. 1988, Γκουζούμας 2000) αλλά και 

σημαντική σταδιακή αύξηση (Meisner και συν. 1985, Iwase και συν. 1986, Postaci 

και συν. 1996).   
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Απουσία μιτροειδικής ανεπάρκειας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση με σταδιακά αυξανόμενα κολποκοιλιακά διαστήματα 

επισημαίνεται σε πολλές μελέτες και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

συμφωνούν με τα ευρήματα αυτά (Naito και συν. 1980, Meisner και συν. 1985, 

Faerestrand και Ohm 1985). Εντούτοις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διαστολικής 

μιτροειδικής ανεπάρκειας ακόμα και με ελάχιστη παράταση  του κολποκοιλιακού 

διαστήματος συγκριτικά με το ιδανικό (Ishikawa και συν. 1999).   

Είναι γνωστό ότι στην κοιλιακή βηματοδότηση από τη δεξιά κορυφαία θέση 

επικρατεί η εικόνα του πλήρους αποκλεισμού του αριστερού σκέλους η οποία 

προκαλεί την εικόνα παρατεταμένης χάλασης στη Doppler διαμιτροειδική ροή λόγω 

έλλειψης συγχρονισμού ανάμεσα στη διέγερση και χάλαση της αριστερής κοιλίας. Ο 

τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα από τα εξής ευρήματα: 1) 

παρατεταμένο χρόνο επιβράδυνσης του κύματος Ε, 2) μείωση της ταχύτητας ροής της 

πρώιμης διαστολικής πλήρωσης Ε, 3) φυσιολογική ή αυξημένη ταχύτητα ροής στην 

κολπική πλήρωση, 4) μείωση του λόγου των μέγιστων ταχυτήτων των κυμάτων Ε και 

Α και 5) παρατεταμένο χρόνο ισοογκωτικής χάλασης (Gomes και συν. 1977, 

Feigenbaum 1986b, Τόλης 1994α). Στην παρούσα μελέτη, τα ευρήματα από τη 

διαμιτροειδική ροή συμφωνούν με την εικόνα αυτή του αριστερού σκελικού 

αποκλεισμού. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν η συμπεριφορά του χρόνου επιβράδυνσης του 

κύματος Ε που ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητος και ο συνολικός χρόνος ροής που 

μειώθηκε σημαντικά (Πίνακας 4, Σχήματα 4 και 10-13).  

Από την άλλη πλευρά, σε καταστάσεις μειωμένης ενδοτικότητας με αύξηση 

της κοιλοτικής ακαμψίας της αριστερής κοιλίας, στην υπερηχογραφική Doppler 

καταγραφή της διαμιτροειδικής ροής επικρατεί η περιοριστικού τύπου μορφολογία. 

Αυτή χαρακτηρίζεται από: 1) το χαρακτηριστικό εύρημα του μειωμένου χρόνου 

επιβράδυνσης του κύματος Ε, 2) μειωμένο ή φυσιολογικό χρόνο διαμιτροειδικής 

ροής, 3) φυσιολογική ή αυξημένη ταχύτητα ροής της πρώιμης διαστολικής πλήρωσης 

Ε, 4) φυσιολογική ή μειωμένη ταχύτητα ροής στην κολπική πλήρωση και 5) βραχύ 

χρόνο ισοογκωτικής χάλασης (Feigenbaum 1986b, Τόλης 1994α).  

Κατά συνέπεια είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια της κολποκοιλιακής 

βηματοδότησης με διαρκώς αυξανόμενα κολποκοιλιακά διαστήματα, να εμφανίζεται 

μικτή διαταραχή της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με σταδιακή εμφάνιση 

της παθολογικής καμπύλης πλήρωσης λόγω μειωμένης ενδοτικότητας (αυξημένη 

κοιλοτική ακαμψία, μορφολογία περιοριστικού τύπου). Δηλαδή κατά την σταδιακή 
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αύξηση του κολποκοιλιακού διαστήματος από 100 msec σε 200 msec, με συνέπεια 

την τεχνητή δημιουργία κολποκοιλιακού αποκλεισμού 1
ου

 βαθμού και τη μεγαλύτερη 

συνάφεια της κολπικής συστολής Α προς την φάση ταχείας πλήρωσης Ε, εμφανίζεται 

επιδείνωση των δεικτών της μέγιστης ταχύτητας ροής Ε, της μέγιστης ταχύτητας ροής 

Α και της σχέσης των κυμάτων Ε προς Α και ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί 

παράταση του χρόνου διαμιτροειδικής ροής και του χρόνου επιβράδυνσης, εντούτοις 

στη θέση τους εμφανίζεται «φυσιολογικοποίηση» έως και μείωση αυτών.  

Με δεδομένο ότι ως ιδανικό ηχωγραφικό κολποκοιλιακό διάστημα θεωρείται 

αυτό που επιτρέπει τη μέγιστη διάρκεια της διαμιτροειδικής ροής  χωρίς διαχωρισμό 

του κύματος Α, η επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας πιθανό να οφείλεται: α) σε 

περιπτώσεις βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα μεγαλύτερο του 

ενδεικνυόμενου, στη μείωση της πλήρωσης της αριστερής κοιλίας από την διακοπή 

της διαμιτροειδικής ροής εξαιτίας της πρόωρης σύγκλισης της μιτροειδούς και β) σε 

περιπτώσεις βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα μικρότερο του 

ενδεικνυόμενου, στη μείωση της πλήρωσης της αριστερής κοιλίας λόγω απότομης 

διακοπής της ενεργητικής κένωσης του αριστερού κόλπου εξαιτίας της έναρξης της 

κοιλιακής συστολής  (Meisner και συν. 1985, Ronaszeki και συν. 1990, Ritter και 

συν. 1999).  

 

Η ηχωγραφική Doppler εκτίμηση του χώρου εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

στο δεύτερο σκέλος ης μελέτης 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι η βηματοδότηση με 

βραχύτερο κολποκοιλιακό διάστημα βελτιώνει τη συστολική λειτουργία της 

αριστερής κοιλίας όπως αυτή εκτιμάται με τους δείκτες που προέρχονται από τη ροή 

στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας σε αντίθεση με τα επιμηκέστερα 

διαστήματα που την επιδεινώνουν.   

Αυτό προκύπτει από το ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

της μέγιστης ταχύτητας της αορτικής ροής και του χρόνου εξώθησης της αριστερής 

κοιλίας στην ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με 

κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec και 150 msec συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές των παραμέτρων 

αυτών ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα των ασθενών όταν εφαρμόστηκε 

βηματοδότηση με 200 msec (Πίνακας 5, Σχήματα 5 και 14-16).   
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Αυτό επίσης προκύπτει από την απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς του 

ολοκληρώματος χρόνου-ταχύτητας και του χρόνου επιτάχυνσης της αορτικής ροής 

στην ομάδα των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με κολποκοιλιακό 

διάστημα 100 msec συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές των παραμέτρων αυτών ανάμεσα στην 

ομάδα ελέγχου και στην ομάδα των ασθενών όταν εφαρμόστηκε βηματοδότηση με 

150 msec και 200 msec (Πίνακας 5, Σχήματα 5 και 14-16).   

 Ειδικότερα η κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε 150 msec και 200 msec 

συγκριτικά με τη βηματοδότηση σε 100 msec και την ομάδα ελέγχου προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική μείωση της ταχύτητας ροής και του χρόνου εξώθησης της 

αορτικής ροής, που είχαν σαν αποτέλεσμα την ακόμα σημαντικότερη μείωση του 

ολοκληρώματος χρόνου-ταχύτητας της αορτικής ροής, ενώ αντίθετα ο χρόνος 

επιτάχυνσης της αορτικής ροής εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση (Πίνακας 5, 

Σχήματα 14-16, Εικόνες 7, 8 και 9).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν το 

ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της αορτικής ροής, που αντανακλά τις μεταβολές του 

όγκου παλμού της αριστερής κοιλίας, συμφωνούν με τα ευρήματα αρκετών μελετών 

(Forfang και συν. 1986, Rey και συν. 1990, Sancho-Tello και συν. 1990, Sheppard 

και συν. 1993, Iliev και συν. 2000, Γκουζούμας 2000).  

Αυτή η καλύτερη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας κατά την 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε κολποκοιλιακό διάστημα κοντά στα 100 msec 

οφείλεται πιθανώς στη βελτίωση του όγκου παλμού σε συνδυασμό με την ευρύτερη 

περίοδο εξώθησης (Sheppard και συν. 1993).  

Έχει αναφερθεί επίσης ότι βραχέα κολποκοιλιακά διαστήματα περί τα 75 

msec δεν επηρεάζουν σημαντικά την καρδιακή παροχή κατά τη διάρκεια άσκησης, 

ενώ αντίθετα ή καρδιακή παροχή μετά από άσκηση μειώνεται σημαντικά με 

κολποκοιλιακά διαστήματα περί τα 150 msec (Lau και συν. 1990).  

 

Οι δείκτες των εξωτερικών μηχανογραφημάτων στο δεύτερο σκέλος της μελέτης 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η βηματοδότηση με 

βραχύτερο κολποκοιλιακό διάστημα, βελτιώνει τη συστολική λειτουργία της 

αριστερής κοιλίας όπως αυτή εκτιμάται με τους δείκτες που προέρχονται από τα 
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εξωτερικά μηχανογραφήματα, σε αντίθεση με τα επιμηκέστερα διαστήματα που την 

επιδεινώνουν.   

Αυτό προκύπτει από το ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

της προεξωθητικής περιόδου, της περιόδου εξώθησης, του αιμοδυναμικού πηλίκου 

και του δείκτη ef/ZN της πρώτου παραγώγου του κορυφογραφήματος στην ομάδα 

των ασθενών κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 

msec και 150 msec συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές των παραμέτρων αυτών ανάμεσα στην 

ομάδα ελέγχου και στην ομάδα των ασθενών, όταν εφαρμόστηκε βηματοδότηση με 

200 msec (Πίνακας 6, Σχήματα 17-21).   

Αυτό επίσης προκύπτει από την απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς του 

δείκτη a/b της πρώτου παραγώγου του κορυφογραφήματος στην ομάδα των ασθενών 

κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης με κολποκοιλιακό διάστημα 100 msec 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις τιμές του δείκτη αυτού ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα 

των ασθενών όταν εφαρμόστηκε βηματοδότηση σε 150 msec και 200 msec (Πίνακας 

6, Σχήματα 17-21).   

Ειδικότερα η κολποκοιλιακή βηματοδότηση σε 150 msec και 200 msec 

συγκριτικά με τη βηματοδότηση σε 100 msec και την ομάδα ελέγχου προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική μείωση της περιόδου εξώθησης και τη στατιστικά σημαντική 

αύξηση της προεξωθητικής περιόδου, που είχαν σαν αποτέλεσμα την ακόμα 

σημαντικότερη αύξηση του αιμοδυναμικού πηλίκου. Οι ίδιες συνθήκες 

βηματοδότησης προκάλεσαν στατιστικά σημαντική αύξηση  του δείκτη ef/ZΝ και 

στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη a/b της πρώτου παραγώγου του 

κορυφογραφήματος (Πίνακας 6, Σχήματα 17-21, Εικόνες 10, 11 και 12). 

Η έλλειψη αντίστοιχων μελετών με την παρούσα δημιουργεί δυσκολίες 

αναφορικά με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών και γι’ αυτό το λόγο η έμμεση 

αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη. Έχει αναφερθεί ότι, 

χρησιμοποιώντας συνδυασμό M-mode ηχωγραφικών δεικτών, συστολικών χρόνων 

και συμβατικού κορυφογραφήματος, έγινε εμφανής η υπεροχή της κοιλιακής 

βηματοδότησης με κολπική αίσθηση έναντι της κοιλιακής (von Bibra και συν. 1984). 

Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η σταδιακή αύξηση του κολποκοιλιακού διαστήματος από 

150 msec σε 250 msec προκαλεί πρόωρη σύγκλειση της μιτροειδούς βαλβίδας και 

κατά συνέπεια πρόωρη έναρξη της κοιλιακής συστολής με αντίστοιχη μείωση του 
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χρόνου κοιλιακής πλήρωσης (διαμιτροειδικής ροής) όπως ακριβώς συνέβη και στην 

παρούσα μελέτη (von Bibra και συν. 1984, 1986).  

Σε μελέτη εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας με τους δείκτες των 

συστολικών χρόνων κατά τη διάρκεια κοιλιακής και κολποκοιλιακής βηματοδότησης 

έχει αναφερθεί σαφής υπεροχή της δεύτερης (Paisana και συν. 1989, Faria και συν. 

1991). Έχει επίσης αναφερθεί ότι μετατροπή της κολποκοιλιακής βηματοδότησης σε 

κοιλιακή, μειώνει σημαντικά την περίοδο εξώθησης, αυξάνει την προεξωθητική 

περίοδο της αριστερής κοιλίας και αυξάνει επίσης σημαντικά το αιμοδυναμικό 

πηλίκο από 0,428 σε 0,574, τα οποία αποτελούν σημεία σοβαρής καρδιακής 

δυσλειτουργίας. Οι μετρήσεις αυτές αναφέρεται ότι επανήλθαν στα αρχικά τους 

επίπεδα όταν εφαρμόστηκε ξανά η κολποκοιλιακή βηματοδότηση (Whiting και συν. 

1983).   

Οι δείκτες ef/ZN και a/b δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα σε μελέτες που 

ασχολήθηκαν με τις μεταβολές της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τη 

διάρκεια των διάφορων τύπων βηματοδότησης και ιδιαίτερα της κολποκοιλιακής και 

συνεπώς δεν είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με 

τα ευρήματα άλλων μελετών.   

 

Η γραμμική συσχέτιση όλων των δεικτών του δεύτερου σκέλους της μελέτης και 

η σημασία των ευρημάτων 

 

 Στην ομάδα ελέγχου, όπως φαίνεται στον πίνακα 7 και στο σχήμα 26, 

διαπιστώθηκε ισχυρή γραμμική θετική συσχέτιση του ολοκληρώματος χρόνου-

ταχύτητας της αορτικής ροής μόνο με το δείκτη a/b της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος ενώ με το αιμοδυναμικό πηλίκο, με το κλάσμα εξώθησης και 

βράχυνσης της αριστερής κοιλίας και το δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος δεν παρουσιάσθηκε καμιά συσχέτιση. Στην ομάδα των ασθενών, 

αν και παρέμεινε η σημαντική θετική συσχέτιση του ολοκληρώματος χρόνου-

ταχύτητας της αορτικής ροής με το δείκτη a/b της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος, εμφανίστηκε επιπλέον σημαντική θετική συσχέτιση του 

ολοκληρώματος με το αιμοδυναμικό πηλίκο στα κολποκοιλιακά διαστήματα 100 

msec και 150 msec και με το κλάσμα βράχυνσης και εξώθησης της αριστερής κοιλίας 

στο κολποκοιλιακό διάστημα 200 msec .  
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  Παρά την έλλειψη συγκριτικών μελετών είναι εμφανές ότι το ολοκλήρωμα 

χρόνου-ταχύτητας της αορτικής ροής δεν επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες 

που επηρεάζουν αυτούς τους δείκτες, ιδιαίτερα στα ευρύτερα κολποκοιλιακά 

διαστήματα, όπως συμπεραίνεται από τις αποκλίσεις που εμφανίζει στις διάφορες 

συσχετίσεις του και παρά το γεγονός ότι αντανακλά αλλαγές του όγκου παλμού 

(Forfang και συν. 1986, Galderisi και συν. 1995, Vaccari και συν. 2002). 

Σημαντική αρνητική συσχέτιση του δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος με το κλάσμα εξώθησης και βράχυνσης της αριστερής κοιλίας 

παρουσιάσθηκε τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα των ασθενών κατά τη 

διάρκεια της κολποκοιλιακής βηματοδότησης σε κολποκοιλιακό διάστημα 150 msec 

(Πίνακας 7, Σχήμα 25). Αντίθετα ο δείκτης a/b της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος δεν παρουσίασε σημαντική συσχέτιση με το κλάσμα εξώθησης 

και βράχυνσης της αριστερής κοιλίας τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα 

των ασθενών (Πίνακας 7). Αντίστοιχες συγκριτικές μελέτες απουσιάζουν από τη 

βιβλιογραφία. 

Σημαντική συσχέτιση του αιμοδυναμικού πηλίκου με το υπερηχογραφικό 

κλάσμα εξώθησης και βράχυνσης της αριστερής κοιλίας διαπιστώθηκε τόσο στην 

ομάδα ελέγχου όσο και στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση με τα σταδιακά 

αυξανόμενα κολποκοιλιακά διαστήματα στην ομάδα των ασθενών (Πίνακας 6, Σχήμα 

23). Η καλή συσχέτιση του αιμοδυναμικού πηλίκου με τα κλάσματα εξώθησης και 

βράχυνσης της αριστερής κοιλίας έχει ήδη αναφερθεί σε πολλές εργασίες και πιθανώς 

οφείλεται στο ότι εκφράζει τη συσταλτότητα του μυοκαρδίου όταν οι συνθήκες 

προφόρτισης και μεταφόρτισης είναι εντός φυσιολογικών ορίων (Lewis 1983, 

Garrard και συν. 1970, Ahmed και συν. 1972, Σακαντάμης 1978). Η παρούσα μελέτη 

επιβεβαιώνει επίσης τη στενή αυτή συσχέτιση τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε 

παθολογικές καταστάσεις (Benchimol και συν. 1965a, Perry 1970, McConahay και 

συν. 1972, Lewis 1983).  

Βέβαια είναι σημαντική η αναφορά ότι η λειτουργική απάντηση του 

μυοκαρδίου στα διάφορα ερεθίσματα που εκφράζεται με το αιμοδυναμικό πηλίκο 

είναι δυνατό να διαφέρει από το ηχωγραφικό κλάσμα εξώθησης που εκφράζει την 

απόδοση της καρδιάς ως αντλίας (Boudonas και συν. 1993). 

Είναι ενδιαφέρουσα η σημαντική θετική συσχέτιση που εμφανίσθηκε 

ανάμεσα στο αιμοδυναμικό πηλίκο και το δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα των ασθενών 
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κατά τη διάρκεια της κολποκοιλιακής βηματοδότησης με διαφορετικό κολποκοιλιακό 

διάστημα (Πίνακας 7, Σχήμα 22). Αντίθετα ο δείκτης a/b δεν φάνηκε να συνδέεται με 

το αιμοδυναμικό πηλίκο τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα των ασθενών 

(Πίνακας 7). Παρά την επίσης σημαντική έλλειψη συγκριτικών μελετών, έχει 

αναφερθεί σημαντική συσχέτιση του αιμοδυναμικού πηλίκου προς το  δείκτη ef/ZN 

σε υγιείς, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές για τη συσχέτισή του με το δείκτη 

a/b (Παπαδόπουλος 1978,  Σακαντάμης 1978).   

Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η συσχέτιση που παρουσιάσθηκε ανάμεσα στο 

πηλίκο των μέγιστων ταχυτήτων των κυμάτων Ε και Α της διαμιτροειδικής ροής μόνο 

με το δείκτη ef/ZN από τους δύο δείκτες της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα των ασθενών στα 

κολποκοιλιακά διαστήματα 100 msec, 150 msec και 200 msec (Πίνακας 7, Σχήμα 

24). Αντίστοιχες συγκριτικές μελέτες απουσιάζουν δυστυχώς από τη βιβλιογραφία. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποκάλυψαν το «μικτό» χαρακτήρα 

του δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος που διαθέτει 

συστολικές και διαστολικές ιδιότητες, όπως αυτό προκύπτει από τη γραμμική 

συσχέτιση των διάφορων δεικτών της καρδιακής λειτουργίας. Παρά την έλλειψη 

αντίστοιχων μελετών, φαρμακευτικές δοκιμασίες έχουν επισημάνει αυτές τις 

ιδιότητες όπως διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση της καρδιακής συχνότητας, 

της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, της προφόρτισης και της μεταφόρτισης της 

αριστερής κοιλίας (Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Σακαντάμης και συν. 

1979). Η ιδιαιτερότητα του δείκτη ef/ZN βασίζεται στο γεγονός ότι εκφράζει τη 

μεταβολή της ταχύτητας στη φάση της ταχείας πλήρωσης προς εκείνη που 

εμφανίζεται στις φάσεις της εξώθησης και πρωτοδιαστολής. Όσο ο τελοσυστολικός 

όγκος παραμένει μεγαλύτερος και επομένως το κλάσμα εξώθησης χαμηλότερο, τόσο 

η πρωτοδιαστολική πτώση της κυματομορφής όσο και η ταχεία πλήρωση γίνονται 

ταχύτερες, εν αντιθέσει με τα όσα συμβαίνουν σε καταστάσεις αυξημένης 

συσταλτικότητας και επομένως και αυξημένου κλάσματος εξώθησης. Συνεπώς ο 

δείκτης ef/ZN επηρεάζεται αντίστροφα από τη συσταλτότητα του μυοκαρδίου, 

εφόσον η ελάττωσή της αυξάνει το κύμα «f» και μειώνει το κύμα «b» και κατά 

συνέπεια αποτελεί δείκτη του υπολειπόμενου όγκου αίματος σε σχέση με τη 

διατασιμότητα και τη συσταλτότητα του μυοκαρδίου (Παπαδόπουλος και συν. 1977α, 

Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Μπουντώνας 1987).  
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Αντίθετα ο δείκτης a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος 

εμφανίστηκε στην παρούσα μελέτη, ότι διαθέτει συστολικές κυρίως ιδιότητες παρά το 

γεγονός ότι οι δύο συνιστώσες του ανήκουν χρονικά η μία στη διαστολή και η άλλη 

στη συστολή. Όπως υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές ο δείκτης αυτός 

εκφράζει το μέγεθος του κολπικού κύματος σε σχέση με το ύψος του μεγαλύτερου 

κοιλιακού συστολικού κύματος που καθορίζεται από την ταχύτητα ανάπτυξης της 

πίεσης, και κατά συνέπεια από την ίδια την πίεση, στην αριστερή κοιλία κατά τη 

φάση της κολπικής συστολής (Bancroft και Eddleman 1967, Παπαδόπουλος και συν. 

1977α, Παπαδόπουλος 1978, Σακαντάμης 1978, Σακαντάμης και συν. 1979). 

Παράγοντες που αυξάνουν την τελοδιαστολική πίεση όπως είναι η ελάττωση της 

διατασιμότητας και η υπερτροφία του μυοκαρδίου των κοιλιών οδηγούν σε αύξηση 

του κύματος «a» (Voigt και Friesinger 1970, Gibson και συν. 1974, Παπαδόπουλος 

και συν. 1977α, Σακαντάμης 1978). Είναι γεγονός ότι η εμφάνιση παθολογικού 

κολπικού κύματος «a» ερμηνεύεται σαν αντανάκλαση διάχυτης προσβολής του 

μυοκαρδίου (Παπαδόπουλος και συν. 1977α). Ανάλογες μεταβολές αναφέρονται ότι 

συμβαίνουν και στο κύμα Α του συμβατικού κορυφογραφήματος (Παπαδόπουλος και 

Λευκός 1975). Εκ παραλλήλου η σημαντική επιμήκυνση της προεξωθητικής 

περιόδου έχει σαν αποτέλεσμα την μικρή έως ελάχιστη αύξηση της ταχύτητας ανόδου 

της ενδοκοιλιακής πίεσης με συνέπεια το μέγεθος του κύματος «b» να παραμείνει 

σταθερό ή ακόμα και να μειωθεί (Σακαντάμης 1978). Οι δύο αυτοί μηχανισμοί 

φαίνεται ότι είναι υπεύθυνοι για την αύξηση του πηλίκου a/b σε διάφορες 

καταστάσεις με αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας και της 

πίεσης του αριστερού κόλπου, όπως είναι η μετατροπή της κολποκοιλιακής 

βηματοδότησης σε κοιλιακή ή σε κολποκοιλιακή βηματοδότηση με παρουσία 

ανάδρομης κοιλιοκολπικής αγωγής.  

Από την άλλη πλευρά η τελοδιαστολική πίεση ελαττώνεται τόσο, όσο 

ελαττώνεται η προφόρτιση ή ο υπολειπόμενος όγκος στην αριστερή κοιλία ή  όσο 

αυξάνεται η ένταση συστολής του κοιλιακού μυοκαρδίου. Κατά συνέπεια, 

παράγοντες που δημιουργούν ανάλογες συνθήκες ελαττώνουν το ύψος του κύματος 

«a» και συντελούν στην ελάττωση της σχέσης a/b, ακόμη και αν το μέγεθος του 

κύματος «b» παραμένει σταθερό λόγω επιμήκυνσης της προεξωθητικής περιόδου που 

έχει σαν αποτέλεσμα την μικρή έως ελάχιστη αύξηση της ταχύτητας ανόδου της 

ενδοκοιλιακής πίεσης, με συνέπεια το μέγεθος του κύματος «b» να παραμείνει 

σταθερό ή ακόμα και να μειωθεί (Σακαντάμης 1978). Επιπλέον οι ίδιοι παράγοντες 
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είναι δυνατόν να αυξήσουν και το μέγεθος του προεξωθητικού κύματος «b» και κατά 

συνέπεια την περαιτέρω ελάττωση του πηλίκου a/b (Σακαντάμης 1978). Οι δύο αυτοί 

μηχανισμοί φαίνεται ότι είναι υπεύθυνοι της σταδιακής σημαντικής μείωσης του 

πηλίκου a/b κατά τη διάρκεια της κολποκοιλιακής βηματοδότησης με διαφορετικά 

κολποκοιλιακά διαστήματα. 

Αναφορικά με τις ιδιότητες των δεικτών της πρώτης παραγώγου του 

κορυφογραφήματος έχει αναφερθεί η ικανότητά τους να διακρίνουν καταστάσεις που 

παρουσιάζουν μείωση του όγκου παλμού, όπως είναι η μείωση της συσταλτικότητας 

του μυοκαρδίου και η μείωση της προφόρτισης. Η ικανότητα αυτή οφείλεται στη 

δυνατότητά τους να εκφράζουν τον εντελώς διάφορο βαθμό διάτασης της αριστερής 

κοιλίας. Αντίθετα με τη χρήση των συστολικών φάσεων του καρδιακού κύκλου 

τέτοια διάκριση δεν είναι δυνατή και σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει το ερώτημα 

αν η αύξηση του αιμοδυναμικού πηλίκου εκφράζει αρνητική ινότροπη επίδραση ή 

μείωση του κλάσματος εξώθησης από μείωση της προφόρτισης και συνεπώς 

ασθενέστερο αποτέλεσμα του φαινόμενου που περιγράφει ο νόμος του Starling 

(Παπαδόπουλος 1978). 

Τελικά στην παρούσα μελέτη, ο συνδυασμός διαστολικών και συστολικών 

δεικτών που προέρχονται από την M-Mode ηχωκαρδιογραφία, τη Doppler 

ηχωκαρδιογραφία και τα εξωτερικά μηχανοκαρδιογραφήματα αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός στην διαπίστωση των διαταραχών που παρουσιάζονται στη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας κατά τη διάρκεια της κολποκοιλιακής  

βηματοδότησης.  

Η χρήση όμως των συστολικών χρόνων και των δεικτών της πρώτης 

παραγώγου του κορυφογραφήματος στην εκτίμηση της καρδιακής λειτουργικότητας 

έχει περιοριστεί σημαντικά στις μέρες μας. Η απουσία σημαντικών προσπαθειών  

βελτίωσης των τεχνικών παραγωγής και καταγραφής τους ή των δυνατών 

συνδυασμών τους με άλλες αναίμακτες μεθόδους έχει επισημανθεί σε αρκετές 

μελέτες (Denys και συν. 1983, Brandt και συν. 1984, Aubert και Kestellot 1986, 

Ronaszeki και συν. 1990).  

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε συνδυασμό με προηγούμενες 

μελέτες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο ώστε να επεκταθεί η 

εφαρμογή των μηχανογραφικών δεικτών και των παραγώγων τους σε μελέτες 

εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας.  
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Περιορισμοί της μελέτης 

 

Όπως σχεδόν όλες οι μελέτες, παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό τους, έτσι και 

η παρούσα εμπεριέχει εγγενείς περιορισμούς.  

Αναφορικά με την κολποκοιλιακή βηματοδότηση, η βηματοδοτική συχνότητα 

που εφαρμόσθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν σταθερή στις 80 b/min (750 msec) μη 

καλύπτοντας  μεγάλο φάσμα συχνοτήτων και συνεπώς, το αναζητούμενο ιδανικό 

κολποκοιλιακό διάστημα αφορά μόνο αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα. Επιπλέον, ο 

προγραμματισμός και η εφαρμογή των διαφορετικών κολποκοιλιακών διαστημάτων 

αφορά τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και επομένως δεν είναι ίδιο για τις αριστερές 

καρδιακές κοιλότητες καθώς εξαρτάται από το χρόνο διακολπικής αγωγής ενώ 

διαστήματα μικρότερα των 100 msec και μεγαλύτερα των 200 msec δεν αποτέλεσαν 

αντικείμενο αυτής της μελέτης. Επίσης, τα διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα 

που διαδοχικά εφαρμόστηκαν στην διπλοεστιακή βηματοδότηση, διέφεραν κατά + 50 

msec και κατά συνέπεια έκαστο διάστημα κάλυπτε ένα εύρος τιμών με προσέγγιση + 

25 msec.  

Αναφορικά με τις ηχωκαρδιογραφικές και μηχανογραφικές εκτιμήσεις είναι 

γνωστή η υποκειμενικότητα που διέπει τις μετρήσεις και για αυτό το λόγο οι 

εκτιμήσεις έγιναν από τρεις ανεξάρτητους παρατηρητές (Pye και συν. 1991, Gardin 

και συν. 2002). Επιπλέον είναι γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συστολική ή τη διαστολική λειτουργία της καρδιάς δεν είναι δυνατό να 

αποκλειστούν, όπως είναι οι διακυμάνσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος και 

της προφόρτισης. Είναι επίσης γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της διαστολής 

μεταβάλλεται η περίμετρος του δακτυλίου των κολποκοιλιακών βαλβίδων, 

παρουσιάζοντας αύξηση, πάνω από το 10% της αρχικής περιμέτρου, κατά το τέλος 

της διαστολής (Tei και συν. 1982, Ormiston και συν. 1989). 

Η ανατομική και λειτουργική σύζευξη των δύο κοιλιών, αριστερής και δεξιάς, 

έχει σαν αποτέλεσμα την αλληλεπίδρασή τους τόσο κατά τη συστολή όσο και κατά 

τη διαστολή (Taylor και συν. 1967, Bemis και συν. 1974, Louie και συν. 1992). Το 

αποτέλεσμα της φυσικής μηχανικής αλληλεπίδρασης των κοιλιών  είναι η διαστολική 

αλληλεπίδραση τους η οποία οφείλεται στη φόρτιση όγκου και είναι παρούσα σε 

κάθε χρονική στιγμή και κάθε καρδιακό κύκλο. Σε φυσιολογικές συνθήκες η 

διαστολική αλληλεπίδραση των κοιλιών είναι αμελητέα και επηρεάζεται από αλλαγές 

στη θέση σώματος ή στην αναπνοή (Feneley και συν. 1989, Atherton και συν. 1997) 
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ενώ είναι σημαντική στην καρδιακή ανεπάρκεια (Atherton και συν. 1997, Jardin και 

συν. 1987). Το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και η ανατομική θέση του αποτελεί τον 

κύριο μηχανισμό της διαστολικής κοιλιακής αλληλεπίδρασης (Santamore και 

Dell’Italia 1998). 

Ο μικρός αριθμός ασθενών της μελέτης αποτελεί σαφή περιορισμό αναφορικά 

με τη γενίκευση των συμπερασμάτων, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της αναζήτησης 

ασθενών με κολποκοιλιακό σύστημα βηματοδότησης και καλή λειτουργική 

κατάσταση μυοκαρδίου.   

Η λειτουργική κατάσταση της καρδιάς κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της 

κολποκοιλιακής βηματοδότησης με σταθερή συχνότητα 80 σφ/min στα τρία 

διαφορετικά κολποκοιλιακά διαστήματα θα μπορούσε να συγκριθεί με την 

κατάσταση που επικρατούσε πριν από την έναρξη της συνδυασμένης 

ηχωκαρδιογραφικής και μηχανογραφικής μελέτης. Εμπόδιο για τη σύγκριση αυτή 

αποτέλεσε η ανομοιομορφία της καρδιακής συχνότητας, του κολποκοιλιακού 

διαστήματος και του τύπου βηματοδότησης που επικρατούσε πριν το δεύτερο κύριο 

σκέλος της μελέτης και η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα την απουσία ενιαίου μέτρου 

σύγκρισης για όλους τους ασθενείς. Αυτό τον περιορισμό υποκατέστησε η μελέτη της 

ομάδας ελέγχου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

  

 Ο σημαντικός ρόλος της φυσιολογικής κολποκοιλιακής αλληλουχίας στην 

καρδιακή βηματοδότηση διαπιστώθηκε όταν το σύνδρομο του βηματοδότη 

αποδόθηκε κυρίως στην κατάργησή της κατά την απλή σταθερής συχνότητας 

κοιλιακή βηματοδότηση. Η εξέλιξη της καρδιακής βηματοδότησης οδήγησε 

καταρχάς στα κοιλιακά βηματοδοτικά συστήματα ανταποκρινόμενης συχνότητας και 

στη συνέχεια στα κολποκοιλιακά βηματοδοτικά συστήματα που διατηρούν τη 

διαδοχική συγχρονισμένη κολποκοιλιακή αλληλουχία και προσαρμόζουν τη 

συχνότητα βηματοδότησης ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του σώματος. Το 

αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ανάδειξη της αξίας του ιδανικού κολποκοιλιακού 

χρονισμού στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση.  

 Η ηχωκαρδιογραφία παρέχει σημαντικούς δείκτες που εκτιμούν τη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και βοηθούν σημαντικά στην εκτίμησή της σε 

διάφορες παθολογικές ή μη καταστάσεις. Παρόμοια, στην αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμοι 

διάφοροι δείκτες που προέρχονται από τα εξωτερικά μηχανογραφήματα. Το 

κολποκοιλιακό διάστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την λειτουργική 

απόδοση της αριστερής κοιλίας κατά τη διεστιακή βηματοδότηση. Οι παραπάνω 

δείκτες βοηθούν σημαντικά στον καθορισμό του ιδανικού κολποκοιλιακού 

διαστήματος ώστε η λειτουργική απόδοση της αριστερής κοιλίας να είναι η δυνατόν 

καλύτερη.  

 Στο πρώτο σκέλος της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η συγχρονισμένη 

κολποκοιλιακή βηματοδότηση προκάλεσε βελτίωση της διαστολικής και συστολικής 

λειτουργίας της αριστερής κοιλίας η οποία διαρκούσε τουλάχιστον έξι μήνες μετά 

από την έναρξή της. Η βελτίωση αυτή εκτιμήθηκε μέσω των διαστάσεων του 

αριστερού κόλπου και της αορτής, του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, 

του λόγου των κυμάτων Ε/Α της διαμιτροειδικής Doppler ροής και του 

ολοκληρώματος χρόνου-ταχύτητας της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας.  

 Το στόχο του δεύτερου σκέλους αυτής της μελέτης αποτέλεσε η εκτίμηση των 

μεταβολών στη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια της κολποκοιλιακής βηματοδότησης με διαφορετικά κολποκοιλιακά 
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διαστήματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν δείκτες που 

προέρχονται τόσο από το ηχωκαρδιογράφημα, όσο και από τα εξωτερικά 

μηχανογραφήματα. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η σταδιακή αύξηση του 

κολποκοιλιακού διαστήματος από 100 msec σε 200 msec συνοδεύτηκε από 

επιδείνωση τόσο της διαστολικής, όσο και της συστολικής λειτουργίας της αριστερής 

κοιλίας. Ειδικότερα:  

α) επιδείνωση μενονωμένα της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας 

διαπιστώθηκε με τους ηχωγραφικούς δείκτες της Doppler διαμιτροειδικής ροής,  

β) επιδείνωση μεμονωμένα της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας 

διαπιστώθηκε με το M-Mode ηχωγραφικό κλάσμα εξώθησης και βράχυνσης της 

αριστερής κοιλίας, με τους δείκτες της Doppler ροής από το χώρο εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας και με τους μηχανογραφικούς συστολικούς χρόνους και    

γ) ταυτόχρονη επιδείνωση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής 

κοιλίας διαπιστώθηκε με τους προερχόμενους από την πρώτη παράγωγο του 

κορυφογραφήματος δείκτες ef/ZN και a/b οι οποίοι εκφράζουν συνδυασμό 

συστολικών και διαστολικών φαινομένων. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν επίσης ότι οι μηχανογραφικοί δείκτες 

που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη για την εκτίμηση της λειτουργικότητας της 

αριστερής κοιλίας είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και ευαίσθητοι όπως αυτό προκύπτει 

από τις ισχυρές συσχετίσεις ανάμεσα: 

α) στο αιμοδυναμικό πηλίκο με το υπερηχογραφικό κλάσμα εξώθησης και με το 

ολοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας της Doppler ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής 

κοιλίας, 

β) στο δείκτη ef/ZN της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος με το κλάσμα 

εξώθησης και βράχυνσης της αριστερής κοιλίας, με το αιμοδυναμικό πηλίκο και με 

το πηλίκο των κυμάτων Ε/Α της διαμιτροειδικής Doppler ροής και 

γ) στο δείκτη a/b της πρώτης παραγώγου του κορυφογραφήματος με το ολοκλήρωμα 

χρόνου-ταχύτητας της ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας.  

Συμπερασματικά, στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνεται η 

ευεργετική επίδραση της συγχρονισμένης κολποκοιλιακής βηματοδότησης στην  

καρδιακή λειτουργία η οποία παραμένει και μετά εξάμηνη παρακολούθηση. Στο 

δεύτερο μέρος της μελέτης αποκαλύπτεται ότι τα συντομότερα κολποκοιλιακά 
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διαστήματα και ιδιαίτερα αυτά που κυμαίνονται γύρω στα 100 msec εξασφαλίζουν 

την καλύτερη απόδοση της αριστερής κοιλίας.  

Επιπλέον, με την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η εξαιρετική διαχρονική 

αξιοπιστία των δεικτών που προέρχονται από τα εξωτερικά μηχανοκαρδιογραφήματα.  

Επίσης αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού μηχανογραφικών και 

υπερηχογραφικών μεθόδων για τον καθορισμό του ιδανικού κολποκοιλιακού 

διαστήματος και την εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας στη 

συγχρονισμένη κολποκοιλιακή βηματοδότηση.  

  Συνεπώς, ευρύ πεδίο έρευνας θα ήταν δυνατό να αποτελέσει ο 

εκσυγχρονισμός των μέσων και των τεχνικών εφαρμογής των εξωτερικών 

μηχανογραφημάτων, ο συνδυασμός τους με υπερηχογραφικές μεθόδους και η 

περαιτέρω επέκταση της χρήσης τους στην εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας.   
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SUMMARY 

 

With the increasing tendency to implant pacemakers not only for life-

threatening bradycardias but also for improving cardiodynamics in patients with 

bradycardia, it soon became apparent that classical ventricular pacing is not truly able 

to optimize circulatory performance.  

Experience has shown that augmentation with ventricular pacing of cardiac 

output takes place only initially but is not maintained on a long-term basis, exercise 

capacity remains markedly reduced, there is only an unsatisfactory influence on the 

degree and course of heart failure and, in an occasional patient, cardiac function may 

even deteriorate as compared to the situation prior to pacing. Because the 

disappointing hemodynamic effect of fixed rate ventricular stimulation was at least 

partly due to the "unphysiological" mode of pacing provided by those systems, which 

fail to restore atrioventricular synchrony and to increase heart rate with changing 

metabolic requirements, so called physiological pacemakers were developed. These 

pacing systems either maintain atrioventricular synchrony and/or reestablish some 

way to adapt the pacing rate.  

The determination of the optimal atrioventricular delay (AV delay) is 

succeeded by the use of echocardiographic indices. Echocardiography has also been 

provided plenty of left ventricular functional capacity indexes under pathological or 

not conditions. Also, the combination of phono- and mechanocardiography has been 

provided a number of significant indices, which can determine the left ventricular 

function in a very effective way.  

The first part of the study has shown that synchronized atrioventricular pacing 

influences favorably and permanently both systolic and diastolic function of the left 

ventricle.  

The evaluation of left ventricular functional alterations during synchronized 

atrioventricular pacing under different atrioventricular delays, using and comparing 

echocardiographic and mechanographic indexes, was the aim of the second part of the 

study.  

 The diastolic transmitral flow echocardiographic Doppler indices, which 

evaluate the function of left ventricle, appear to deteriorate when the AV delay 

increases gradually from 100 msec to 200 msec.   
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The systolic left ventricular outflow tract echocardiographic Doppler indices, 

which evaluate the function of left ventricle, appear to deteriorate when the AV delay 

increases gradually from 100 msec to 200 msec.   

 The mechanographic systolic time intervals appear to deteriorate when the AV 

delay increases gradually from 100 msec to 200 msec.   

 The indices a/b and ef/ZN originating from the first derivatative of 

apexcardiogram, which reflect combination of systolic and diastolic functional events, 

appear to deteriorate when the AV delay increases gradually from 100 msec to 200 

msec.  

 The hemodynamic ratio correlates very well to the echocardiographic ejection 

fraction and the velocity-time integral from the systolic Doppler signal in the left 

ventricular outflow tract.   

 The index ef/ZN originating from the first derivatative of apexcardiogram 

correlates very well to the systolic and diastolic echocardiographic indexes evaluating 

the left ventricular function.   

 The index a/b originating from the first derivatative of apexcardiogram 

correlates very well to the systolic echocardiographic indexes evaluating the left 

ventricular function.   

Conclusively the present study: a) confirms the long-term favorable effect of 

intraventricular pacing on left ventricular function, b) reveals that short 

atrioventricular delays around 100 msec affect more favorable the left ventricular 

function, c) proves the great value of mechanographic indexes and d) demonstrates 

the effectiveness of the combination of mechanographic and echocardiographic 

indexes in the estimation of cardiac function.   

 The reevaluation and reintroduction of these classical non-invasive methods 

in determining the left ventricular functional status under different conditions, such as 

atrioventricular pacing, could be an extensive research field.   

 

 

 

 

 

 

 

           D.Z.Ps.



 

 

149 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Agress CM, Wegner S. Determination of stroke volume from left ventricular isovolumetric 

contraction and ejection times. Jap Heart J 1968; 9:339-346. 

2. Ahmed SS, Levinson GE, Schwartz CJ, Ettinger PO. Systolic time intervals as measures of 

the contractile state of the myocardium in man. Circulation 1972; 46:559-564. 

3. Alpert MA, Curtis JJ, Sanfelippo JF, Flaker GC, Walls JT, Mukerji V, Villarreal D, Katti SK, 

Madigan NP, Morgan RJ. Comparative survival after permanent ventricular and dual chamber 

pacing for patients with chronic high degree atrioventricular block with and without 

preexistent congestive heart failure. J Am Coll Cardiol 1986; 7:925-932. 

4. Alpert MA, Curtis JJ, Sanfelippo JF, Flaker GC, Walls JT, Mukerji V, Villarreal D, Katti SK, 

Madigan NP, Krol RB. Comparative survival following permanent ventricular and dual 

chamber pacing for patients with chronic symptomatic sinus node dysfunction with and 

without congestive heart failure. Amer Heart J 1987; 113:958-965. 

5. Appleton CP, Hatle LK, Popp RL. Relation of transmitral flow velocity patterns to left 

ventricular diastolic function: new insights from a combined hemodynamic and Doppler 

echocardiograpic study. J Am Coll Cardiol 1988a; 12:426-440. 

6. Appleton CP, Hatle LK, Popp RL. Demonstration of restrictive ventricular physiology by 

Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol 1988b; 11:757-768. 

7. Appleton CP, Hatle LK. The natural history of the left ventricular filling abnormalities: 

assessment by two dimensional and Doppler echocardiography. Echocardiography 1992; 

9:437-457. 

8. Appleton CP, Galloway JM, Gonzalez MSEC, Gaballa M, Basnight MA. Estimation of left 

ventricular filling pressures using two-dimensional and Doppler echocardiography in adult 

patients with cardiac disease: additional value of analyzing left atrial size, left atrial ejection 

fraction and the difference in duration of pulmonary venous and mitral flow velocity at atrial 

contraction. J An Coll Cardiol 1993; 22:1972-1982. 

9. Ariel Y, Gaasch WH, Bogen DK, McMahon TA. Load - dependent relaxation with late 

systolic volume steps. Servo-pumps studies in the intact canine heart. Circulation 1987; 

75:1287-1294. 

10. Atherton JJ, Moore TD, Lele SS, Thomsecon HL, Galbraith AJ, Belenkie I, Tyberg JV, 

Frenneaux MP. Diastolic ventricular interaction in chronic heart failure. Lancet 1997; 

349:1720-1724. 

11. Aubert AE, Kesteloot H. New techniques in mechanocardiography. Acta Cardiol 1986; 

41:185-192. 

12. Auricchio A, Sommariva L, Salo RW, Chiariello L. Improvement of cardiac function in 

patients with severe congestive heart failure and coronary disease by dual chamber pacing 

with shortened A-V delay. Pacing Clin Electrophysiol 1993; 16:2034-2043.  

13. Ausubel K, Furman S. The pacemaker syndrome. Ann Intern Med 1985; 103:420-429. 

           D.Z.Ps.



 

 

150 

 

14. Bancroft WH, Eddleman EE. Methods and physical characteristics of the kinetocardiographic 

and apex-cardiographic systemsec for recording low frequency precordial motion. Amer Heart 

J 1967; 73:766-772. 

15. Barold SS, Zipes DP. Cardiac pacemakers and cardiac devices. In Braunwald E (ed): Heart 

disease, WB Sauders  Publ, 1992, 726-755.  

16. Barold SS, Cazeau S, Mugica J, Garrigue S, Clementy J. Permanent multisite cardiac pacing. 

Pacing Clin Electrophysiol 1997; 20:2725-2729.  

17. Bedotto JB, Grayburn PA, Black WH, Raya TE, McBride W, Hsia HH, Eichhorn EJ 

Alterations in left ventricular relaxation during atrioventricular pacing in humans. J Am Coll 

Cardiol 1990; 15:658-664. 

18. Bella JN, Palmieri V, Liu JE, Kitzman DW, Oberman A, Hunt SC, Hopkins PN, Rao DC, 

Arnett DK, Devereux RB; Hypertension Genetic Epidemiology Network Study Group 

Relationship between left ventricular diastolic relaxation and systolic function in 

hypertension: The Hypertension Genetic Epidemiology Network (HyperGEN) Study. 

Hypertension 2001; 38:424-428. 

19. Bemis CE, Serur JR, Borkenhagen D, Sonnenblick EH, Urschel CW.  Influence of right 

ventricular filling pressure on left ventricular pressure and dimension. Circ Res 1974; 34:498-

504. 

20. Benchimol A, Dimond EG. The normal and abnormal apexcardiogram (Its physiologic 

variation and its relation to intracardiac events). Amer J Cardiol 1963; 12:368-374. 

21. Benchimol A, Ellis G, Dimond G: Hemodynamic consequences of atrial and ventricular 

pacing in patients with normal and abnormal hearts. Effect of exercise at a fixed atrial and 

ventricular rate. Am J Med 1965; 39:911-919.   

22. Benchimol A, Desser KB, Raizada V, Sheasby C. Simultaneous left ventricular 

echocardiography and aortic blood velocity during rapid right ventricular pacing in man. Am J 

Med Sci 1977; 273:55-62.  

23. Beyersdorf F, kreuner J, Happ J: Increase in cardiac output with rate responsive pacemaker. 

Ann Thorac Surg 1986; 42:201-209.  

24. Blumberger K, Meiners S. Studies of cardiac dynamics. In Luisada AA (ed): Examination of 

the cardiac patient. New York, The Blakiston Div, McGrow-Hill Co Publ, 1965, 126-154. 

25. Boudonas G, Lefkos N, Efthimiadis A, Styliadis IG, Aroditis K. Alterations of first derivative 

of apexcardiogram indices during induced changes of heart rate. Acta Cardiol 1993; 48:535-

540. 

26. Brandt CM, Amathieu Y, Adda JL, Drui S, Fincker JL. Semi-automatic acquisition and 

processing of mechanocardiogramsec. Ann Cardiol Angeiol (Paris) 1984; 33:163-168. 

27. Brandt CM, Drui S, Fincker JL. Mechanocardiography in evaluation of left ventricular 

function. Relevance of combined study of apex cardiogram and systolic time intervals in 

diagnosis of cardiomyopathies. Adv Cardiol  1985; 32:142-151.  

28. Braunwald E, Sonnenblick EH, Ross J. Mechanismsec of cardiac contraction and relaxation. 

In Braunwald E (ed): Heart Disease. Philadelphia, WB Saunders Publ, 1992a, 351-392. 

           D.Z.Ps.



 

 

151 

 

29. Braunwald E: Assessment of cardiac function. In Braunwald E (ed): Heart disease. 

Philadelphia, WB Sauders  Publ, 1992b, 419-443.  

30. Braunwald E: Pathophysiology of heart failure. In Braunwald E (ed): Heart disease. 

Philadelphia, WB Sauders  Publ, 1992c, 393-418.  

31. Brecker SJ, Xiao HB, Sparrow J, Gibson DG. Effects of dual-chamber pacing with short 

atrioventricular delay in dilated cardiomyopathy.  Lancet 1992; 340:1308-1312.  

32. Brutsaert DL, Rademakers FE, Sys SU. Triple control of relaxation: implications in cardiac 

disease. Circulation 1984; 69:190-196. 

33. Brutsaert DL, Rademakers FE, Sys SU, Gillebert TC, Housmans PR. Analysis of relaxation in 

the evaluation of ventricular function of the heart. Prog Cardiovasc Dis 1985; 28:143-163. 

34. Brutsaert DL. Nonuniformity: Α physiologic modulator of contraction and relaxation of the 

normal heart. J Am Coll Cardiol 1987; 9:341-348.  

35. Brutsaert DL. Relaxation and diastole of the heart. Physiol Rev 1989; 69:1928-1315. 

36. Cazeau S, Ritter P, Bakdach S, Lazarus A, Limousin M, Henao L, Mundler O, Daubert JC, 

Mugica J. Four chamber pacing in dilated cardiomyopathy. Pacing Clin Electrophysiol 1994; 

17:1974-1979. 

37. Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, Walker S, Varma C, Linde C, Garrigue S, Kappenberger 

L, Haywood GA, Santini M, Bailleul C, Daubert JC. Effects of multisite biventricular pacing 

in patients with heart failure and intraventricular conduction delay. N Engl J Med 2001; 

344:873-880. 

38. Chardack WM, Gage AA, Greatbatch W: A transistorized self contained implantable 

pacemaker for the long-term correction of complete heart block. Surgery 1960; 48:643-650. 

39. Choong CY, Hermann HC, Weyman AE, Fifer MA. Preload dependence of Doppler-derived 

indexes of left ventricular diastolic function in humans. J Am Coll Cardiol 1987; 10: 800-808. 

40. Chu PL, Camm AJ: Rate responsive pacing: Technical and Clinical aspects. In Sherif NEI, 

Samet P (eds): Cardiac Pacing and Electrophysiology. WB Sauders Publ, Philadelphia, 1991, 

56-81. 

41. Clementy J, Kobeissi A, Garrigue S, Jais P, Le Metayer P, Haissaguerre M. Validation by 

serial standardized testing of a new rate-responsive pacemaker sensor based on variations in 

myocardial contractility. Europace 2001; 3:124-131. 

42. Comhaire F.  Evaluation of mitral stenosis. Am J Heart 1971; 81:443-452. 

43. Courtois M, Kovacs SJ Jr, Ludbrook PA. Transmitral pressure-flow velocity relation: 

importance of regional pressure gradients in the left ventricle during diastole. Circulation 

1988; 78:661-671. 

44. Crick JC. European multicenter prospective follow-up study of 1,002 implants of a single lead 

VDD pacing system. The European Multicenter Study Group. Pacing Clin Electrophysiol 

1991; 14:1742-1744. 

45. Daubert JC, Roussel A, Langella B, de Place C, Besson C, Gouffault J. Hemodynamics and M 

mode echocardiography of the consequences of ventriculo-atrial conduction in the human. 

Arch Mal Coeur Vaiss 1984; 77:413-425.  

           D.Z.Ps.



 

 

152 

 

46. Daubert JC, Ritter P, Mado P, Drauelles P: Hemodynamic response to cardiac pacing in DDD 

mode. In Barold SS, Mugica J (eds): New Prospectives in Cardiac Pacing, New York, Futura 

Publ Co Mount Kisco, 1988, 134-156. 

47. Daubert JC, Ritter P, Mabo P, Kermanec A, De Place C. Rate modulation of the AV delay in 

DDD pacing. In Santini M, Pistolese M, Alliegro A (eds): Progress in Clinical Pacing. New 

York, Elsevier Science Publ, 1990, 415-430. 

48. Daubert JC, Ritter P, Le Breton H, Gras D, Leclercq C, Lazarus A, Mugica J, Mabo P, Cazeau 

S. Permanent left ventricular pacing with transvenous leads inserted into the coronary veins. 

Pacing Clin Electrophysiol 1998; 21:239-245. 

49. Daubert JC, Cazeau S, Leclercq C. Do we have reasons to be enthusiastic about pacing to treat 

advanced heart failure? Eur J Heart Fail 1999; 1:281-287.  

50. Davidson D, Braak C, Preston T: Permanent ventricular pacing: Effect on long-term survival 

congestive heart failure, and subsequent myocardial infarction and stroke. Ann Intern Med 

1972; 77:345-351. 

51. Delfaut P, Saksena S, Prakash A, Krol RB. Long-term outcome of patients with drug-

refractory atrial flutter and fibrillation after single- and dual-site right atrial pacing for 

arrhythmia prevention. J Am Coll Cardiol 1998; 32:1900-1908. 

52. Denys BG, Aubert AE, Denef B, Van de Werf F, Kesteloot H, De Geest H. Noninvasive 

determination of stiffness of the left ventricle by combined M-mode echo- and 

apexcardiography. An experimental method. Cardiology 1983; 70:263-272. 

53. Denef B, Kesteloot H. Calibration of the apical A-wave: Its clinical value and its relation to 

the forth heart sound. Abstract Book II, 7th European Congress on Cardiology 1976; 264:20-

25. 

54. Douchet MP, Quiring E, Vi-Fane R, Bronner F, Messier M, Pasco A, Chauvin M, Wihlm JM, 

Brechenmacher C. Optimizing the hemodynamic performance of the DDD pacemaker: impact 

of the atrioventricular delay on the pulmonary venous flow pattern. 

Pacing Clin Electrophysiol 1998; 21:2261-2268.  

55. Dougherty AH, Naccarelli GV, Gray EL, Hicks C, Goldstein RA. Congestive heart failure 

with normal systolic function. Amer J Cardiol 1984; 54:778-782. 

56. Duru F, Bloch KE, Weilenmann D, Candinas R.Clinical evaluation of a pacemaker algorithm 

that adjusts the pacing rate during sleep using activity variance. Pacing Clin Electrophysiol 

2000; 23:1509-1515. 

57. Duru F, Cho Y, Wilkoff BL, Cole CR, Adler S, Jensen DN, Strobel U, Radicke D, Candinas 

R. Rate responsive pacing using transthoracic impedance minute ventilation sensors: a 

multicenter study on calibration stability. Pacing Clin Electrophysiol. 2002; 25:1679-1684. 

58. Eisenberg E, Hill JL. Muscle contraction and free energy transduction in biological systemsec. 

Science 1985; 277:999-1012. 

59. Ellenbogen KA, Thames MD, Mohanty PK. New insights into pacemaker syndrome gained 

from hemodynamic, humoral, and vascular responces during ventriculoatrial pacing. Am J 

Cardiol 1990; 65:53-59. 

           D.Z.Ps.



 

 

153 

 

60. Ellenbogen KA, Wood MA, Stambler B: Pacemaker syndrome: Clinical, hemodynamic and 

neurohormonal features. In Barold SS, Mugica J (eds): New Prospectives in Cardiac Pacing. 

New York, Futura Publ Co Mount Kisco, 1993, 102-118. 

61. Ellenbogen KA, Stambler BS, Orav EJ, Sgarbossa EB, Tullo NG, Love CA, Wood MA, 

Goldman L, Lamas GA. Clinical characteristics of patients intolerant to VVIR pacing. Am J 

Cardiol 2000; 86:59-63. 

62. Erlebacher JA, Danner RL, Stelzer PE. Hypotension with ventricular pacing: An atrial 

vasodepressor reflex in human beings. J Am Coll Cardiol 1984; 4:550-555. 

63. Fabiato A. Calcium-induced release of calcium from the cardiac sarcoplasmic reticulum. Am J 

Physiol  1983; 245:C1-C10. 

64. Faerestrand S, Ohm OJ. A time-related study of the hemodynamic benefit of atrioventricular 

synchronous pacing evaluated by Doppler echocardiography. Pacing Clin Electrophysiol 

1985; 8:838-848.  

65. Faerestrand S, Oie B, Ohm OJ. Noninvasive assessment by Doppler and M-mode 

echocardiography of hemodynamic responses to temporary pacing and to ventriculoatrial 

conduction. Pacing Clin Electrophysiol 1987; 10:871-885.  

66. Faerestrand S, Ohm OJ. A time-related study by Doppler and M-mode echocardiography of 

hemodynamics, heart size, and AV valvular function during activity-sensing rate-responsive 

ventricular pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1987; 10:507-518.  

67. Fananapazir L, Srinivas V, Bennet DF. Comparison of resting hemodynamic indices and 

exercise performance during atrial synchronized and asynchronous ventricular pacing. PACE 

1983; 6:202-209. 

68. Faria H, Providencia LA, Andrade C, Paisana F, Monteiro V, Lucete M, Lopes MM. 

Assessment of the left ventricular function in patients with pacemakers VVI and DDD, using 

non-invasive methods (systolic time). Rev Port Cardiol 1991; 10:121-124.  

69. Feigenbaum H. Echocardiographic Evaluation of Cardiac Chambers. In Feigenbaum (ed): 

Echocardiography, Lea & Febiger, Philadelphia-London, 1986a, 126-187. 

70. Feigenbaum H. Hemodynamic Information Derived from Echocardiography. In Feigenbaum 

(ed): Echocardiography, Lea & Febiger, Philadelphia-London, 1986b, 188-229. 

71. Feigenbaum H. Echocardiographic Findings with Altered Electrical Activation. In 

Feigenbaum (ed): Echocardiography, Lea & Febiger, Philadelphia-London, 1986c, 230-248. 

72. Feneley MP, Olsen CO, Glower DD, Rankin JS. Effect of acutely increased right ventricular 

afterload on work output from the left ventricle in conscious dogs. Systolic ventricular 

interaction. Circ Res 1989; 65:135-145. 

73. Forfang K, Otterstad JE, Ihlen H. Optimal atrioventricular delay in physiological pacing 

determined by Doppler echocardiography. Pacing Clin Electrophysiol 1986; 9:17-20.  

74. Forbes MSEC, Sperelakis N. Ultrastructure of mammalian cardiac muscle. In Sperelakis N 

(ed): Physiology and Pathophysiology of the Heart. Boston, Kluwer Academic Publ, 1995, 87-

123. 

           D.Z.Ps.



 

 

154 

 

75. Foster AH, Gold MR, McLaughlin. Acute hemodynamic effects of atrio-biventricular pacing 

in humans. Ann Thorac Surg 1995; 59:294-300. 

76. Frank M, Kinlaw WB. Indirect measurement of isovolumetric contraction time and tension 

period in normal subjects. Amer J Cardiol 1962; 10:800-807. 

77. Friedman BJ, Drinkovic N, Miles H, Shih WJ, Mazzoleni A, DeMaria AN. Assessment of left 

ventricular diastolic function: comparison of Dopper echocardiography and gated blood pool 

scintigraphy. J Amm Coll Cardiol 1986; 1348-1354. 

78. Frye RL, Braunwald E. Studies on Starling’s law of heart. J Clin Invest 1960; 39:1043-1058. 

79. Furman S. Prevalence, circumsectances, mechanismsec, and risk stratification of sudden 

cardiac death in artificial ventricular pacing. Circulation 1992; 85:843-844.  

80. Furman S, Hayes DL, Holmes DR Jr (eds): A practice of cardiac pacing. New York, Futura 

Co Publ, 1993, 195-215. 

81. Furman S. Pacemaker syndrome. Pacing Clin Electrophysiol 1994; 17:1-5.  

82. Furman S. The future of the pacemaker. Pacing Clin Electrophysiol 2002; 25:1-2. 

83. Γκίμπα-Τζιαμπίρη Ο. Η καρδιακή συστολή. Στο Γκίμπα-Τζιαμπίρη Ο (συγ): Η φυσιολογία 

του ανθρώπου. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις  Ζυγός, 1999α, 21-34. 

84. Γκίμπα-Τζιαμπίρη Ο. Η ρύθμιση της λειτουργίας της καρδιάς. Στο Γκίμπα-Τζιαμπίρη Ο 

(συγ): Η φυσιολογία του ανθρώπου. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις  Ζυγός, 1999β, 123-142. 

85. Γκουζούμας Ν. Η επίδραση της κολποκοιλιακής βηματοδότησης στη λειτουργικότητα του 

μυοκαρδίου στον κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

2000. 

86. Gaasch WH, Levine HJ, Quinones MA, Alexander JK. Left ventricular compliance: 

Mechanismsec and clinical implications. Amer J Cardiol 1976; 31:645-653. 

87. Gaash WH. Diagnosis and treatment of heart failure based on left ventricular systolic or 

diastolic dysfunction. J Am Med Assoc 1994; 271:1276-1280. 

88. Gabor G, Porubszky I, Kalman P. Determination of systolic time interval using the apex 

cardiogram and its first derivative. Amer J Cardiol 1972; 30:217-225. 

89. Galderisi M, Fakher A, Petrocelli A, Alfieri A, Garofalo M, de Divitiis O. Atrial filling 

fraction predicts left ventricular systolic function after myocardial infarction: pre-discharge 

echocardiographic evaluation. Cardiologia 1995; 40:763-768.  

90. Garrard CL Jr, Weissler AM, Dodge HT. The relationship of alterations in systolic time 

intervals to ejection fraction in patients with cardiac disease. Circulation 1970; 42:455-462.  

91. Gardin JM, Adamsec DB, Douglas PS, Feigenbaum H, Forst DH, Fraser AG, Grayburn PA, 

Katz AS, Keller AM, Kerber RE, Khandheria BK, Klein AL, Lang RM, Pierard LA, Quinones 

MA, Schnittger I. Recommendations for a standardized report for adult transthoracic 

echocardiography: A report from the American Society of Echocardiography's Nomenclature 

and Standards Committee and Task Force for a Standardized Echocardiography Report. J Am 

Soc Echocardiogr 2002; 15:275-290.  

           D.Z.Ps.



 

 

155 

 

92. Gerber TC, Nishimura RA, Holmes DR Jr, Lloyd MA, Zehr KJ, Tajik AJ, Hayes DL. Left 

ventricular and biventricular pacing in congestive heart failure. Mayo Clin Proc 2001; 76:803-

812.  

93. Garrigue S, Gentilini C, Hofgartner F, Mouton E, Rousseau A, Clementy J.  Performance of a 

rate responsive accelerometer-based pacemaker with autocalibration during standardized 

exercise and recovery. Pacing Clin Electrophysiol 2002; 25:883-887. 

94. Gevers W. The mechanism of myocardial contraction. In Opie L (ed): The Heart. New York, 

Grune and Stratton Publ, 1986, 124-144.  

95. Gibson TC, Madry R, Grossman W, McLaurin LP, Craige E. The A wave of the 

apexcardiogram and left ventricular diastolic stiffness. Circulation 1974; 49:441-448. 

96. Gilligan DM, Morillo CA, Wood MA, Ellenbogen KA. Hemodynamics of pacing: New 

aspects and unresolved issues. In Barold SS, Mugica J (eds): Recent advances in cardiac 

pacing. Goals for the 21st century. New York, Futura Co Publ, 1998, 45-59. 

97. Giudici MC, Thornburg GA, Buck DL, Coyne EP, Walton MC, Paul DL, Sutton J. 

Comparison of right ventricular outflow tract and apical lead permanent pacing on cardiac 

output. Am J Cardiol 1997; 79:209-212. 

98. Gleason WL, Braunwald E. Studies on the first derivative of the ventricular pressure pulse in 

man. J Clin Invest 1962; 412:80-92. 

99. Gleason WL, Braunwald E. Studies on Starling’s law of the heart. VI: Relationships between 

left ventricular end-diastolic volume and stroke volume in man with observations on the 

mechanism of pulsus alterans. Circulation 1962; 15:841-852. 

100. Gold MR, Feliciano Z, Gottlied SS, Fisher ML. Dual-chamber pacing with a short 

atrioventricular delay in congestive heart fauilure: a randomized study. J Am Coll Cardiol 

1995; 26:967-973. 

101. Gold MR, Brockman R, Peters RW, Olsovsky MR, Shorofsky SR. Acute hemodynamic 

effects of right ventricular pacing site and pacing mode in patients with congestive heart 

failure secondary to either ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. 

Am J Cardiol 2000; 85:1106-1109. 

102. Gomes JA, Damato AN, Akhtar M, Dhatt MS, Calon AH, Reddy CP, Moran HE.  

Ventricular septal motion and left ventriclular dimensions during abnormal ventricular activation.  

 Am J Cardiol 1977; 39:641-650. 

103. Gordon AM, Huxley AF, Julian FJ. The variation in isometric tension with sarcomere length 

in vertebrate muscle fibers. J Physiol (London) 1966; 184:174-181. 

104. Greco EM, Guardini S, Ferrario M, Romano S. How to program rate responsive pacemakers. 

Pacing Clin Electrophysiol. 2000; 23:165-173. 

105. Greenberg K, Chatterjee W, Parmley A: The influence of left ventricular filling pressure on 

atrial contribution to cardiac output. Am Heart J 1979; 98:742-749.  

106. Grossman W, McLaurin LP. Diastolic properties of the left ventricle. Ann Intern Med 1976; 

84:316-326. 

           D.Z.Ps.



 

 

156 

 

107. Grossman W: Evaluation of systolic and diastolic function of the myocardium. In Grossman 

W, Baim D (eds): Cardiac Catheterization and Angiography. Lea & Febiger Publ, 

Philadelphia, 1991, 319-339. 

108. Guardigli G, Ansani L, Percoco GF, Toselli T, Spisani P, Braggion G, Antonioli GE. AV 

delay optimization and management of DDD patients with dilated cardiomyopathy. PACE 

1994; 17:1984-1988. 

109. Harbler E, Leathan A. Splitting of heart sounds from ventricular ectopic beats and artificial 

pacing. Brit Heart J 1965; 27:691-701. 

110. Harris LC, Weissler AM, Manske AO, Banford BH, White GD, Hammil WA. Duration of the 

phases of mechanical systole in infants and children. Amer J Cardiol 1964; 14:448. 

111. Harrison MR, Clifton GD, Pennell AT, DeMaria AN. Effects of heart rate on left ventricular 

diastolic transmitral flow velocity patterns assessed by Doppler echocardiography in normal 

subjects. Am J Cardiol 1991; 67:622-627. 

112. Harizi RC, Bianco JA, Alpert JS. Diastolic function of the heart in clinical cardiology. Arch 

Intern Med 1988; 148:99-109. 

113. Harley A, Starmer SF, Creenfield JC Jr. Pressure-flow studies in man. An evaluation of the 

duration of the phases of systole. J Clin Invest 1969; 48:895-909. 

114. Haskell RJ, French WJ. Physiological importance of different atrioventricular intervals to 

improved exercise performance in patients with dual chamber pacemakers. Br Heart J 1989; 

61:46-51.  

115. Herzig JW, Ruegg JC, Solaro RJ. Myocardial excitation-contraction coupling as influenced 

through modulation of the calcium sensitivity of the contractile proteins. Heart Failure 1991; 

6:244-253.  

116.  Hoijer CJ, Brandt J, Willenheimer R, Juul-Moller S, Bostrom PA. Improved cardiac function 

and quality of life following upgrade to dual chamber pacing after long-term ventricular 

stimulation. Eur Heart J 2002; 23:490-497.  

117. Hochleitner M, Hortnagl H, Hortnagl H, Fridrich L, Gschnitzer F. Long-term efficacy of 

physiologic dual-chamber pacing in the treatment of end-stage idiopathic dilated 

cardiomyopathy. Am J Cardiol 1992; 70:1320-1325.  

118. Hunt D, Sloman G, Clark RM, Hoffmann G. Effects of beta-adrenergic blockade on the 

systolic time intervals. Amer J Med Sci 1970; 259:97-103. 

119. Huxley EH. Mechanism of muscular contraction. Sci  Amer 1965; 213:18-27.  

120. Jardin F, Dubourg O, Gueret P, Delorme G, Bourdarias JP. Quantitative two-dimensional 

echocardiography in massive pulmonary embolism: emphasis on ventricular interdependence 

and leftward septal displacement. J Am Coll Cardiol 1987; 10:1201-1216.  

121. Janosic DL, Labovitz AJ. Basic physiology of cardiac pacing. In Ellenbogen KA, Kay GN, 

Wilkoff BL (eds): Clinical Cardiac Pacing. Philadelphia, WB Saunders, 1995, 367-398. 

122. Jezek V. Clinical value of the polyfraphic tracing in the study of the sequence of events during 

cardiac contraction. Cardiologia 1963; 43:298-310. 

           D.Z.Ps.



 

 

157 

 

123. Judge RD, Wilson WS, Siegel JH: Hemodynamic studies in patients with implanted cardiac 

pacemakers. New Engl J Med 1964; 270:1391-1398. 

124. Iliev II, Yamachika S, Muta K, Hayano M, Ishimatsu T, Nakao K, Komiya N, Hirata T, 

Ueyama C, Yano K. Preserving normal ventricular activation versus atrioventricular delay 

optimization during pacing: the role of intrinsic atrioventricular conduction and pacing rate. 

Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23:74-83.  

125. Innes D, Leitch JW, Fletcher PJ. VDD pacing at short atrioventricular intervals does not 

improve cardiac output in patients with dilated heart failure. Pacing Clin Electrophysiol 1994; 

17:959-965.  

126. Ishida Y, Meisner JS, Tsujioka K, Gallo JI, Yoran C, Frater RW, Yellin EL. Left ventricular 

filling dynamics: Influence of left ventricular relaxation and left atrial pressure. Circulation 

1986; 74:187-196. 

127. Ishikawa T, Sumita S, Kimura K, Kikuchi M, Kosuge M, Kuji N, Endo T, Sugano T, 

Sigemasa T, Kobayashi I, Tochikubo O, Usui T. Prediction of optimal atrioventricular delay 

in patients with implanted DDD pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol 1999; 22:1365-1371. 

128. Iwase M, Sotobata I, Yokota M, Takagi S, Jing HX, Kawai N, Hayashi H, Murase M. 

Evaluation by pulsed Doppler echocardiography of the atrial contribution to left ventricular 

filling in patients with DDD pacemakers. Am J Cardiol 1986; 58:104-109.  

129. Kamei K, Aizawa Y, Yazawa Y, Shibata A, Takeuchi Y. Different response of left ventricular 

dimensions to nitroglycerin in patients with artificial pacemaker. A possible significance of 

reflex tachycardia for the reduction of LV cavity after nitroglycerin. Jpn Circ J 1984; 48:1306-

1311. 

130. Kappenberger L, Gloor HO, Babotai I, Steinbrunn W, Turina M. Hemodynamic effects of 

atrial synchronozation in acute and long term ventricular pacing. Pacing Clin Electrophysiol 

1982; 5:639-645. 

131. Karlof I. Hemodynamic effect of atrial triggered versus rate pacing at rest and during exercise 

in complete heart block. Acta Med Scand 1975; 197:195-206. 

132. Katsivas A, Manolis AG, Lazaris E, Vassilopoulos C, Louvros N. Atrial septal pacing to 

synchronize atrial depolarization in patients with delayed interatrial conduction. 

Pacing Clin Electrophysiol 1998; 21:2220-2225. 

133. Katz AM. Influence of altered inotropy and lusitropy in ventricular pressure-volume loops. J 

Am Cool Cardiol 1988; 11:438-447. 

134. Kertesz NJ, Friedman RA, Colan SD, Walsh EP, Gajarski RJ, Gray PS, Shirley R, Geva T. 

Left ventricular mechanics and geometry in patients with congenital complete atrioventricular 

block. Circulation 1997; 96:3430-3435.  

135. Kitzman DW, Sheikh KH, Beere PA, Philips JL, Higginbotham MB. Age-related alterations 

of Doppler left ventricular mass, heart rate, contractility and loading conditions. J Am Coll 

Cardiol 1991; 18:1243-1250. 

           D.Z.Ps.



 

 

158 

 

136. Kolettis TM, Kyriakides ZS, Tsiapras D, Popov T, Paraskevaides IA, Kremastinos DT. 

Improved left ventricular relaxation during short-term right ventricular outflow tract compared 

to apical pacing. Chest. 2000; 117:60-64. 

137. Kolev NS. Evaluation of contractile state of the left ventricle from the peak of the first 

derivative of the apexcardiogram. Am Heart J 1980; 100:600-604.  

138. Kristensson BE, Arnman K, Ryden L. The haemodynamic importance of atrioventricular 

synchrony and rate increase at rest and during exercise. Eur Heart J 1985; 6:773-778. 

139. Kruse I, Arnman K, Conrandson TB, Ryden L. A comparison of acute and long term 

hemodynamic effects of ventricular inhibited and atrial synchronous ventricular pacing 

inhibited and synchronous ventricular pacing. Circulation 1982; 65:846-855. 

140. Kuecherer HF, Kee LL, Modin G, Cheitlin MD, Schiller NB. Echocardiography in serial 

evaluation of left ventricular systolic and diastolic function: importance of image acquisition, 

quantitation, and physiologic variability in clinical and investigational applications. J Am Soc 

Echocardiogr 1991; 4:203-214.  

141. Λευκός Ν. Η επί των φάσεων του καρδιακού κύκλου επίδρασις παραγόντων μεταβαλλόντων 

την συσταλτότητα του μυοκαρδίου, ελεγχομένη δι’ αναιμάκτων μεθόδων. Διατριβή επί 

διδακτορία. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1972. 

142. Λευκός Ν, Παπαδόπουλος ΚΛ, Κάρτσωνας Ν, Σακαντάμης Γ, Κονκουρής Λ. Η επί των 

συστολικών φάσεων του καρδιακού κύκλου επίδρασις παραγόντων με αρνητικήν 

χρονότροπον ενέργειαν και αντίθετον ινότροπον τοιαύτην. Γαληνός 1976α: 18:399.  

143. Λευκός Ν, Παπαδόπουλος ΚΛ, Σακαντάμης Γ, Κάρτσωνας Ν, Κονκουρής Λ. Η επί των 

συστολικών φάσεων του καρδιακού κύκλου επίδρασις παραγόντων με θετικήν χρονότροπον 

ενέργειαν μετά ή άνευ ινοτρόπου τοιαύτης. Γαληνός 1976β: 18:565.  

144. Labovitz AJ, Williams GA, Redd RM, Kennedy HL. Noninvasive assessment of pacemaker 

hemodynamics by Doppler echocardiography: importance of left atrial size. Labovitz AJ, 

Williams GA, Redd RM, Kennedy HL. J Am Coll Cardiol 1985; 6:196-200.  

145. Lamas GA. Pacemaker mode selection and survival: a plea to apply the principles of evidence 

based medicine to cardiac pacing practice. Heart. 1997; 78:218-220. 

146. Lamas GA, Orav EJ, Stambler BS, Ellenbogen KA, Sgarbossa EB, Huang SK, Marinchak 

RA, Estes NA 3rd, Mitchell GF, Lieberman EH, Mangione CM, Goldman L. Quality of life 

and clinical outcomes in elderly patients treated with ventricular pacing as compared with 

dual-chamber pacing. Pacemaker Selection in the Elderly Investigators. N Engl J Med 1998; 

338:1097-1104. 

147. Lascault G, Bigonzi F, Frank R, Abergel E, Klimczak K, Fontaine G, Grosgogeat Y. Non-

invasive study of dual chamber pacing by pulsed Doppler. Prediction of the haemodynamic 

response by echocardiographic measurements. Eur Heart J 1989; 10:525-531.  

148. Lascault G, Pansard Y, Scholl JM, Abraham P, Dupuis JM, Victor J, Copie X, Alonso C, 

Sarrazin E. Dual chamber rate responsive pacing and chronotropic insufficiency. Comparison 

of double and respiratory sensors. Arch Mal Coeur Vaiss 2001; 94 :190-195.  

           D.Z.Ps.



 

 

159 

 

149. Lau CP, Wong CK, Leung WH, Liu WX. Superior cardiac hemodynamics of atrioventricular 

synchrony over rate responsive pacing at submaximal exercise: observations in activity 

sensing DDDR pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol 1990; 13:1832-1837.  

150. Leighton RF, Zaron SJ, Robinson JL. Left ventricular mechanical alternans in man: Effects of 

atrial pacing and isoproterenol. Circulation 1968; Suppl VI:37-38:125-133. 

151. Leatham A. The first and second heart sounds. In Hurst JW, Logue RB (eds): The Heart, 

Arteries and Veins. 2a Ed, New York, McGraw-Hill Publ, 1970. 

152. Leclercq C, Cazeau S, Le Breton H, Ritter P, Mabo P, Gras D, Pavin D, Lazarus A, Daubert 

JC. Acute hemodynamic effects of biventricular DDD pacing in patients with end-stage heart 

failure. J Am Coll Cardiol 1998; 32:1825-1831. 

153. Liebold A, Rodig G, Merk J, Birnbaum DE. Short atrioventricular delay dual-chamber pacing 

early after coronary artery bypass grafting in patients with poor left ventricular function. J 

Cardiothorac Vasc Anesth 1998; 12:284-287.  

154. Lew WYW, Rasmussen CM. Influence of nonuniformity on rate of left ventricular pressure 

fall in dog. Heart Circ Physiol 1989; 25: H222-H229. 

155. Lewis RP: The use of systolic time intervals for evaluation of left ventricular function. In 

Fowler NO (ed): Noninvasive Diagnostic. Methods in Cardiology. Philadelphia, FA Davis Co 

Publ,, 1983. 

156. Linde C, Gadler F, Edner M, Nordlander R, Rosenqvist M, Ryden L. Results of 

atrioventricular synchronous pacing with optimized delay in patients with severe congestive 

heart failure. Am J Cardiol 1995; 75:919-923.  

157. Linde C, Leclercq C, Rex S, Garrigue S, Lavergne T, Cazeau S, McKenna W, Fitzgerald M, 

Deharo JC, Alonso C, Walker S, Braunschweig F, Bailleul C, Daubert JC. Long-term benefits 

of biventricular pacing in congestive heart failure: results from the MUltisite STimulation in 

cardiomyopathy (MUSTIC) study. J Am Coll Cardiol 2002; 40:111-118. 

158. Linde-Edelstam C, Nordlander R, Unden AL, Orth-Gomer K, Ryden L. Quality-of-life in 

patients treated with atrioventricular synchronous pacing compared to rate modulated 

ventricular pacing: a long-term, double-blind, crossover study. Pacing Clin Electrophysiol 

1992a; 15:1467-1476. 

159. Linde-Edelstam C, Nordlander R, Pehrsson SK, Ryden L. A double-blind study of 

submaximal exercise tolerance and variation in paced rate in atrial synchronous compared to 

activity sensor modulated ventricular pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1992b; 15:905-915. 

160. Linde-Edelstam C, Hjemdahl P, Pehrsson SK, Ryden L, Nordlander R. Is DDD pacing 

superior to VVIR? A study on cardiac sympathetic nerve activity and myocardial oxygen 

consumptio at rest and during exercise. Pacing Clin Electrophysiol 1992c; 15:425-434. 

161. Little WC, Gaasch W. Clinical evaluation of left ventricular diastolic performance. Prog 

cardiovasc Dis 1990; 15:362-376. 

162. Little WC, Ohno M, Kitzman DW, Thomas JD, Cheng CP. Determinatiopn of left ventricular 

chamber stiffness from the time for deceleration of early left ventricular filling. Circulation 

1995; 92: 1933-1939.  

           D.Z.Ps.



 

 

160 

 

163. Louie EK, Rich S, Levitsky S, Brundage BH. Doppler echocardiographic demonstration of the 

differential effects of right ventricular pressure and volume overload on left ventricular 

geometry and filling. J Am Coll Cardiol 1992; 19:84-90. 

164. Μπουντώνας Γ. Ο έλεγχος της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου στην πρόπτωση της 

μιτροειδούς βαλβίδας με ατραυματικές τεχνικές. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, 

Α.Π.Θ., 1987. 

165. Marek D, Sovova E, Berkova M, Lukl J, Cihalik C, Kuhn T. Correction of morphology and 

indicators of atrial function using long-term physiologic cardiac pacing in patients with prior 

chronic atrioventricular dissociation or VVI pacing. Vnitr Lek 1999; 45:513-517 (Abstract).  

166. Mason DT, Sonnenblick EH, Ross J Jr. Time to peak dp/dt: A useful measurement for 

evaluating the contractile state of the human heart. Circulation 1965; Suppl 2:1:145 -151. 

167. Mattheos M, Shapiro E, Oldershaw PJ, Sacchetti R, Gibson DG. Non-invasive assessment of 

changes in left ventricular relaxation by combined phono-, echo-, and mechanocardiography. 

Br Heart J 1982; 47:253-260. 

168. McConahay DR, Martin MM, Cheitlin MD. Resting and exercise systolic time intervals. 

Correlations with ventricular performance in patients with coronary artery disease. Circulation 

1972; 45:529-534.  

169. Mehta D, Gilmour S, Ward DE, Camm AJ. Optimal atrioventricular delay at rest and during 

exercise in patients with dual chamber pacemakers: a non-invasive assessment by continuous 

wave Doppler. Br Heart J 1989; 61:161-166.  

170. Meine M, Achtelik M, Hexamer M, Kloppe A, Werner J, Trappe HJ. Assessment of the 

chronotropic response at the anaerobic threshold: an objective measure of chronotropic 

function. Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23:1457-1467. 

171. Meisner JS, McQueen DM, Ishida Y, Vetter HO, Bortolotti U, Strom JA, Frater RW, Peskin 

CS, Yellin EL. Effects of timing of atrial systole on LV filling and mitral valve closure: 

computer and dog studies.  Am J Physiol 1985; 249:604-619.  

172. Mirsky I, Pasternac A, Allison RC. General index for the assessment of cardiac function. 

Amer J Cardiol 1972; 30:483-490. 

173. Mirsky I. Assessment of diastolic function suggested methods and future considerations. 

Circulation 1984; 69:836-843. 

174. Mitchell JH, Wallace AG, Skinner SN Jr. Relationship between end-diastolic pressure and 

mean rate of ejection of left ventricle. Amer J Physiol 1966; 211:83-91. 

175. Miyazaki S, Goto Y, Guth BD, Miura T, Indolfi C, Ross J Jr. Changes of left ventricular 

diastolic function in exercising dogs without and with ischaemia. Circulation 1990; 81:1058-

1066. 

176. Mukharji J, Rehr R, Hastillo A. Comparison of atrial contribution to cardiac hemodynamics in 

patients with normal or severely compromised cardiac function. Clin Cardiol 1990; 13:639-

644. 

177. Nabauer M, Morad M. Ca2+ -induced Ca2+ -release as examined by photolysis of caged Ca2+ in 

single ventricular myocytes. Am J Physiol 1990; 258:89-93. 

           D.Z.Ps.



 

 

161 

 

178. Naito M, Dreifus LS, Mardelli TJ, Chen CC, David D, Michelson EL, Marcy V, Morganroth 

J. Echocardiographic features of atrioventricular and ventriculoatrial conduction. Am J 

Cardiol 1980; 46:625-633.  

179. Nishimura RA, Abel MD, Hatle KL, Tajik AJ. Significance of Doppler indices of diastolic 

filling of the left ventricle: comparison with invasive hemodynamics in a canine model. Amer 

Heart J 1989a; 118:1248-1258. 

180. Nishimura RA, Housmans PR, Hatle KL, Tajik AJ. Assessment of diastolic function of the 

heart: background and current applications of Doppler echocardiography. Part I. Physiologic 

and pathophysiologic features. Mayo Clin Proc 1989b; 64:71-81. 

181. Nishimura RA, Abel MD, Hatle KL, Tajik AJ. Assessment of diastolic function of the heart: 

background and current applications of Doppler echocardiography. Part II. Clinical studies. 

Mayo Clin Proc 1989c; 64:181-204. 

182. Nishimura RA, Hayes Dl, Holmes DR Jr, Tajiik AJ. Mechanism of hemodynamic 

improvement by dual-chamber pacing for severe left ventricular dysfunction: an acute 

Doppler and catheterization hemodynamics study. J Am Coll Cardiol 1995; 25:281-288. 

183. Nordlander R, Pehrsson SK, Astrom H, Karlsson J. Myocardial demands of atrial-triggered 

versus fixed-rate ventricular pacing in patients with complete heart block. Pacing Clin 

Electrophysiol 1987; 10:1154-1159. 

184. Obel WP. Physiological Pacing. In Obel WP (ed): Physiological Pacing. London, Pitman 

Medical Ltd Publ, 1981, 106-146. 

185. Occhetta E, Piccinino C, Francalacci G, Magnani A, Bolognese L, Devecchi P, Rognoni G, 

Rossi P. Lack of influence of atrioventricular delay on stroke volume at rest in patients with 

complete atrioventricular block and dual chamber pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1990; 

13:916-926. 

186. Ohno M, Cheng CP, Little WC. Mechanism of altered patterns of left ventricular filling during 

the development of congestive heart failure. Circulation 1994; 89:2241-2250. 

187. Ormiston JA, Shah PM, Tei C, Wong MW. Size and motion of mitral valve annulus in man. A 

two-dimensional echocardiographic method and findings in normal subjects. Circulation 

1989; 64:113-120. 

188. O’ Rourke MF. The arterial pulse in health and disease. Amer Heart J 1971; 82:687-692. 

189. Ovsyshcher I, Zimlichman R, Katz A, Bondy C, Furman S. Measurements of cardiac output 

by impedance cardiography in pacemaker patients at rest: effects of various atrioventricular 

delays. Am Coll Cardiol 1993; 21:761-767.  

190. Ovsyshcher I, Hayes DL, Furman S. Dual-chamber pacing is superior to ventricular pacing: 

fact or controversy? Circulation. 1998; 97:2368-2370. 

191. Παπαδόπουλος ΛΚ, Λευκός Ν. Η κλινική σημασία του κορυφογραφήματος. Επιστημονική 

Επετηρίδα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1975: ΙΑ΄/Ι:611-619. 

192. Παπαδόπουλος ΚΛ, Λευκός Ν. Η συμβολή του προσδιορισμού των συστολικών περιόδων 

του καρδιακού κύκλου δια την εκτίμησιν της λειτουργικής καταστάσεως της καρδίας. 

Γαληνός 1976: 18:625-634. 

           D.Z.Ps.



 

 

162 

 

193. Παπαδόπουλος ΚΛ, Σακαντάμης Γ, Κονκουρής Λ. Η πρώτη παράγωγος του 

κορυφογραφήματος. Επιστημονική Επετηρίδα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1977α: Ζ΄/Ι:923-931. 

194. Παπαδόπουλος ΚΛ, Λευκός Ν, Κάρτσωνας Ν, Σακαντάμης Γ, Χασάντι Μ, Κονκουρής Λ. Η 

σημασία των μεταβολών του μηχανικού και του αιμοδυναμικού πηλίκου επί των άνευ 

διορθώσεως ως και των διορθωμένων, ως προς την καρδιακή συχνότητα, τιμών επί 

εξωτερικών μηχανογραφημάτων κατόπιν επιδράσεων ινοτρόπων παραγόντων. Επιστημονική 

Επετηρίδα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1977β: ΙΑ΄/ΙΙΙ:787-797. 

195. Παπαδόπουλος ΚΛ. Οι διαφοροποιήσεις της πρώτης παραγώγου του καρωτιδογραφήματος 

και κορυφογραφήματος σε προκλητές αιμοδυναμικές μεταβολές και η μελέτη της επιδράσεως 

αντιαρρυθμικών φαρμάκων στην κυκλοφορία καρδιοπαθών με την χρήση των καμπυλών 

αυτών. Διατριβή επί υφηγεσία. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1978.  

196. Paisana F, Providencia LA, Cristovao J, Faria H, Pego M, Calisto J, Morais J, Andrade C, 

Monteiro V, Gouveia ML. Non-invasive evaluation of left ventricular function (systolic time 

interval) in patients using double-chamber pacemakers programmed on DDD and VVI. Rev 

Port Cardiol 1989; 8:367-370.  

197. Panou FK, Kafkas NV, Michelakakis NA, Matsakas EP, Dounis GB, Kouvousis NM, Perpinia 

AS, Zacharoulis AA. Effect of different AV delays on left ventricular diastolic function and 

ANF levels in DDD paced hypertensive patients during daily activity and exercise. 

 Pacing Clin Electrophysiol 1999; 22:635-642.  

198. Park RC, Little WC, O'Rourke RA. Effect of alteration of left ventricular activation sequence 

on the left ventricular end-systolic pressure-volume relation in closed-chest dogs. Circ Res 

1985; 57:706-717.  

199. Pasipoularides A, Mirsky I, Hess OM, Grimm J, Krayenbuehl HP. Myocardial relaxation and 

passive diastolic properties in man. Circulation 1986; 74:991-1001. 

200. Paxinos G, Katritsis D, Kakouros S, Toutouzas P, Camm AJ. Long-term effect of VVI pacing 

on atrial and ventricular function in patients with sick sinus syndrome. Pacing Clin 

Electrophysiol 1998; 21:728-734.  

201. Pearson AC, Janosik DL, Redd RR, Buckingham TA, Blum RI, Labovitz AJ. Doppler 

echocardiographic assessment of the effect of varying atrioventricular delay and pacemaker 

mode on left ventricular filling. Am Heart J 1988; 115:611-621.  

202. Perry SV. The regulation of contractile activity in muscle. Biochem Soc Trans 1979; 7:593-

617. 

203. Plotnick G. Changes in diastolic function - difficult to measure, harder to interpret. Amer 

Heart J 1989; 118:637-641. 

204. Pollack GH, Krueger JW. Sarcomere dynamics in intact cardiac muscle. Eur J Cardiol 1976; 

4:53-62. 

205. Postaci N, Yesil M, Susam I, Bayata S. The influence of different AV delays on left 

ventricular diastolic functions and on incidence of diastolic mitral regurgitation. Angiology 

1996; 47:895-899.  

           D.Z.Ps.



 

 

163 

 

206. Pritney MR, May CD, Davis MJ. Undesirable mode switching with a dual-chamber rate-

responsive pacemaker. Pacing Clin Electrophysiol 1993; 16:729-737. 

207. Pye M, Pringle S, Cobbe S. Reference values and reproducibility of Doppler 

echocardiography in the assessment of the tricuspic valve and right ventricular diastolic 

function in normal subjects. Am J Cardiol 1991; 67:269-273.  

208. Rahimtoola H, Ehsani A, Sinno Z: Left atrial transport function in myocardial infarction: 

Importance of its booster pump action. Am J Med 1975; 59:686-693. 

209.  Rasmussen K, Glud T. Assessment of left ventricular filling pressure in myocardial infarction 

using the first derivative of the apexcardiogram. Acta Med Scand 1984; 215:161-164.  

210. Rede A. Evaluation of the contractile state of the human heart from the first derivative of the 

apexcardiogram. Circulation 1967; 16:933-940. 

211. Rey JL, Slama MA, Tribouilloy C, Marek A, Lesbre JP, Quiret JC, Bernasconi P. Doppler 

echocardiographic study of hemodynamic changes of double stimulation mode and atrial 

detection in patients with dual chamber pacemaker. Value of hysteresis of the atrioventricular 

delay. Arch Mal Coeur Vaiss 1990; 83:961-966.  

212. Riddervold F, Smiseth OA, Bjornerheim R, Hall C, Risoe C. The relationship between atrial 

pressure, atrial dimensions and atrial natriuretic factor during pacing tachycardia in dogs.  

Acta Anaesthesiol Scand 1991; 35:731-735.  

213. Rios JC, Massumi RA. Correlation between the apex cardiogram and left ventricular pressure. 

Amer J Cardiol 1965; 15:647-653. 

214. Ritter P, Daubert C, Mabo P, Descaves C, Gouffault J. Haemodynamic benefit of a rate-

adapted A-V delay in dual chamber pacing. Eur Heart J 1989; 10:637-646.  

215. Ritter P, Padeletti L, Gillio-Meina L, Gaggini G. Determination of the optimal atrioventricular 

delay in DDD pacing. Comparison between echo and peak endocardial acceleration 

measurements. Europace 1999; 1:126-130.  

216. Rokey R, Kuo LC, Zoghbi WA, Limacher MC, Quinines MA. Determination of parameters of 

left ventricular diastolic filling with pullsed Doppler echocardiography. Circulation 1985; 

71:543-550. 

217. Ronaszeki A, Aubert AE, De Geest H. Laser apexcardiogram in healthy young men: a 

comparative study with the conventional method. Acta Cardiol 1990; 45:203-210. 

218. Ronaszeki A, Denef B, Ector H, Aubert AE, Van de Werf F, De Geest H. Influence of short 

atrioventricular delay on late diastolic transmitral flow and stroke volume. Pacing Clin 

Electrophysiol 1990; 13:1728-173. 

219. Rosenqvist M, Brandt J, Shuller H. Long term pacing in sinus node disease. Effects of 

stimulation node on cardiovascular morbidity and mortality. Am Heart J 1988; 116:16-22. 

220. Rosenqvist M, Isaaz K, Botvinick EH, Dae MW, Cockrell J, Abbott JA, Schiller NB, Griffin 

JC. Relative importance of activation sequence compared to atrioventricular synchrony in left 

ventricular function. Am J Cardiol 1991; 67:148-156.  

           D.Z.Ps.



 

 

164 

 

221. Rossi R, Muia N Jr, Modena MG. Relationship between atrial function, left ventricular 

isovolumic relation time, and early filling in dual chamber-paced patients. J Am Soc 

Echocardiogr 1997; 10:300-309.  

222. Rossvoll O, Hattle LK. Pulmonary venous flow velocities recorded by transthoracic Doppler 

ultrasound: relation to left ventricular diastolic pressures. J Am Coll Cardiol 1993; 21:1687-

1696. 

223. Rushmer RF. Diastolic and systolic function. In Rushmer RF (ed): Cardiovascular dynamics. 

Philadelphia, WB Saunders Publ, 1965, 75-93. 

224. Σακαντάμης Γ, Παπαδόπουλος ΚΛ, Χασσάντι Μ, Κονκουρής Λ. Μεταβολές της πρώτης 

παραγώγου του κορυφογραφήματος  φυσιολογικών ατόμων υπό την επίδραση παράγοντος 

διεγείροντος ή αναστέλλοντος τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς της καρδιάς ως και 

λανατωσίδης C. Ελλ Καρδιολ Επιθ 1979: 22:198-203.  

225. Σακαντάμης Γ. Συγκριτική μελέτη των μεταβολών της πρώτης παραγώγου του 

καρωτιδογραφήματος και του κορυφογραφήματος κατόπιν χορηγήσεως ισοπροτερενόλης και 

αγγειοτενσίνης. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1978.  

226. Σιδερής ΑΔ, Καραμήτσος ΒΚ. Φυσιολογικές σταθερές της πρώτης παραγώγου 

μηχανογραφημάτων. Ελλ Καρδιολ Επιθ 1976: 17:3-9.  

227. Safonov YD. The biohydraulic mechanism producing heart sounds. J Appl Physiol 1968; 

2:938-945. 

228. Sakadamis G, Papadopoulos CL, Giannacoulis J, Pagonis A, Cannonides J, Komninos A, 

Papayannis J. The left atrial size in patients with permanent cardiac pacemakers. Acta 

Cardiologica 1988; 43:425-430. 

229. Saksena S, Delfaut P, Prakash A, Kaushik RR, Krol RB.Multisite electrode pacing for 

prevention of atrial fibrillation.. J Cardiovasc Electrophysiol 1998; 9 (Suppl):S155-S162.  

230. Samet P, Jacobs W, Bernstein WH: Hemodynamic sequelae of idioventricular pacemaking in 

complete heart block. Am J Cardiol 1963; 11:594-599.  

231. Samet P, Bernstein H, Nathan A: Atrial contribution to cardiac output in complete heart block. 

Am J Cardiol 1965; 16:1-7. 

232. Samet P, Castillo C, Bernstein WH: Hemodynamic sequelae of atrial, ventricular and 

sequential atrioventricular pacing in cardiac patients. Am Heart J 1966; 72:725-732. 

233. Sancho-Tello MJ, Salvador A, Olague J. Hemodynamic benefits of AV interval adjustment 

and heart rate increase during exercise in dual-chamber pacing as determined by Doppler. Rev 

Esp Cardiol 1990; 43 Suppl 2:76-83.  

234. Santamore WP, Dell’Italia LJ. Ventricular interdependence: significant left ventricular 

contributions to right ventricular systolic function. Prog Cardiovasc Dis 1998; 40:289-308. 

235. Santini M, Pignalberi C, Ricci R, Calo L. Hybrid therapy of atrial fibrillation. 

Ital Heart J 2002; 3:571-578. 

236. Sarnof SJ, Mittchell JH. Control of function of heart. In Hamilton WF, Dow G (eds): 

Handbook of Physiology. Washington, DC, American Physiology Society Publ, 1962, 187-

210. 

           D.Z.Ps.



 

 

165 

 

237. Schaper J, Meiser E, Stammler G. Ultrastructural morphometric analysis of myocardium from 

dogs, rats, hamsecters, mice and from human hearts. Circ Res 1985; 56:377-396. 

238. Schertel ER. Assessment of left-ventricular function. Thorac Cardiovasc Surg 1998; 46 (Suppl 

2):248-254.  

239. Scott RC. Left bundle branch block - A clinical assessment. Part II. Amer Heart J 1965; 691-

698. 

240. Sedney MI, Weijers E, Vanderwall EE: Short term and long term changes of left ventricular 

volumes during rate adaptive and single rate pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1989; 

12:1863-1870.  

241. Segal N, Samet P: Physiologic aspects of cardiac pacing. In Samet P (ed): Cardiac Pacing. 

New York, Grune & Straton Publ , 1973, 73-113. 

242. Sgarbossa EB, Pinski SL, Maloney JD: Chronic atrial fibrillation and stroke in paced patients 

with sick sinus syndrome. Relevance of clinical characteristics and pacing modalities. 

Circulation 1993; 88:1045-1050. 

243. Sheppard RC, Ren JF, Ross J, McAllister M, Chandrasekaran K, Kutalek SP. Doppler 

echocardiographic assessment of the hemodynamic benefits of rate adaptive AV delay during 

exercise in paced patients with complete heart block. Pacing Clin Electrophysiol 1993; 

16:2157-2167.  

244. Shinbane JS, Chu E, DeMarco T, Sobol Y, Fitzpatrick AP, Lau DM, Klinski C, Schiller NB, 

Griffin JC, Chatterjee K. Evaluation of acute myocardial dual-chamber pacing with a range of 

atrioventricular delays on cardiac performance in refractory heart failure. J Am Coll Cardiol 

1997; 30:1295-1300.  

245. Sholler GF, Walsh EP. Congenital complete heart block in patients without anatomic cardiac 

defects. Amer Heart J 1989; 118:1193-1198. 

246. Shuller H, Brandt J. The pacemaker syndrome. Old and new causes. Clin Cardiol 1991; 

14:336-344.  

247. Sideris AD. The first derivative of cardiac impulse and arterial pulse. Acta Cardiologica 1970, 

25:103-109. 

248. Simmerman HK, Jones LR. Phospholamban: Protein structure, mechanism of action, and role 

in cardiac function. Physiol Rev 1998; 78:921-947. 

249. Solaro RJ, Wolska BM, Westfall M. Regulatory proteins and diastolic relaxation. In Lorell 

BH, Grossman (eds): Diastolic Relaxation of the Heart. Boston, Kluwer Academic Publ, 1994, 

165-195. 

250. Sonnenblick EH, Braunwald E, Williamsec JF Jr, Glick G. Effects of exercise on myocardial 

force-velocity relation in intact unanesthetised man: Relative roles of changes in heart rate, 

sympathetic activity, and ventricular dimensions. J Clin Invest 1965; 44:2051-2062. 

251. Sowton E. Hemodynamic studies in patients with artificial cardiac pacemakers. Br Heart J 

1964; 26:737-743. 

           D.Z.Ps.



 

 

166 

 

252. Sowton E, Thorburn C, Roy P. Hemodynamic changes during cardiac pacing. In Thalen HJ 

(ed): Cardiac Pacing: Proceedings of the 4th International Symposium on Cardiac Pacing. 

Gronigen, Netherlands, Van Gorcum Publ, 1973, 183-195.  

253. Spirito P, Maron BJ, Bonow RO. Noninvasive assessment of left ventricular diastolic 

function: Comparative analysis of Doppler echocardiographic and radionuclide angiographic 

techniques. J Am Coll Cardiol 1986; 7:518-526. 

254. Spirito P, Maron BJ. Influence of aging on Doppler echocardiographic indices of left 

ventricular diastolic function. Br Heart J 1988; 59:672-679. 

255. Spodick HD, Kumar S. Left ventricular ejection period. Measurement by atraumatic 

techniques: Results in normal young men and comparison of methods of calculation. Amer 

Heart J 1968a; 76:70-74. 

256. Spodick HD, Kumar S. Isovolumetric contraction period of the left ventricle. Amer Heart J 

1968b; 76:498-503.  

257. Stabile G, Senatore G, De Simone A, Turco P, Coltorti F, Nocerino P, Vitale DF, Chiariello 

M. Determinants of efficacy of atrial pacing in preventing atrial fibrillation recurrences. J 

Cardiovasc Electrophysiol 1999; 10:2-9. 

258. Stewart WJ, Dicola VC, Hawthorne JW, Gillam LD, Weyman AE. Doppler ultrasound 

measurement of cardiac output in patients with physiologic pacemakers. Am J Cardiol 1984; 

54:308-312. 

259. Sulke N, Chambers J, Dritsas A, Sowton El. A randomized double-blinde crossover 

comparison of four rate-responsive pacing modes. J Am Coll Cardiol 1991; 17:696-706. 

260. Sulke N, Dritsas A, Bostock J, Wells A, Morris R, Sowton E. “Subclinical” pacemaker 

syndrome: A randomized study of symptom-free patients with ventricular demand (VVI) 

pacemakers upgraded to dual-chamber devices. Br Heart J 1992; 67:57-64. 

261. Τόλης ΒΑ. Αριστερή κοιλία. Στο Τόλης ΒΑ (συγ): Κλινική Ηχοκαρδιογραφία. Αθήνα, Εκδ. 

Πασχαλίδη, 1994α, 421-462. 

262. Τόλης ΒΑ. Ηχοφωνοκαρδιογραφικές συσχετίσεις. Στο Τόλης ΒΑ (συγ): Κλινική 

Ηχοκαρδιογραφία. Αθήνα, Εκδ. Πασχαλίδη, 1994β, 101-104. 

263. Τούτουζας Π. Καρδιακή Λειτουργία. Στο Τούτουζας Π (συγ): Καρδιολογία. Αθήνα, Εκδόσεις 

Παρισιάνος, 1987, 124-156. 

264. Τούτουζας Π, Μουντάκη Β. Κλινική εξέταση. Στο Τούτουζας Π, Μπουντούλας Χ (συγ): 

Καρδιακές Παθήσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνος 1991, 567-631. 

265. Tafur E, Cohen LS, Levine H. The normal apexcardiogram: Its temporal relationship to 

electrical, acoustic, and mechanical cardiac events. Circulation 1964; 30:380-388.   

266. Taylor RR, Covell JW, Sonnenblick EH, Roll J. Dependence of ventricular distensibility on 

filling of the opposite ventricle. Am J Physiol 1967; 213:711-718. 

267. Tavel ME, Campbell RW, Feigenbaum H, Steinmetz EF. The apex cardiogram and its 

relatioship to hemodynamic events within the left heart. Brit Heart J 1965; 27:829-836. 

           D.Z.Ps.



 

 

167 

 

268. Tei C, Pilgrim JP, Shah PM, Ormiston JA, Wong MW. The tricuspic valve annulus: Study of 

size motion in normal subjects and in patients with tricuspiv regurgitation. Circulation 1982; 

66:665-671.  

269. Tipit H, Bechimol A. The apexcardiogram. JAMA 1967; 201:139-146. 

270. Toda N, Ishikawa T, Nozawa N, Kobayashi I, Ochiai H, Miyamoto K, Sumita S, Kimura K, 

Umemura S. Doppler index and plasma level of atrial natriuretic hormone are improved by 

optimizing atrioventricular delay in atrioventricular block patients with implanted DDD 

pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol 2001; 24:1660-1663.  

271. Triulzi MO, Castini D, Ormaghi M, Vitolo E. Effects of preload reduction on mitral flow 

velocity pattern in normal subjects. Am J Cardiol 1990; 66:995-1001.  

272. Vaccari M, Crepaz R, Fortini M, Gamberini MR, Scarcia S, Pitscheider W, Bosi G. Left 

ventricular remodeling, systolic function, and diastolic function in young adults with beta-

thalassemia intermedia: a Doppler echocardiography study. Chest 2002; 121:506-512.  

273. Vaz MT, Fonseca MC, Simoes L, Vasconcelos I, Maciel MJ, Cunha C, Abreu-Lima C, 

Ramalhao C, Cerqueira-Gomes M. Systolic time intervals and calibrated apexcardiogram in 

normal children (100 cases). Influence of age, sex and heart rate. Acta Cardiol 1988; 43:391-

394.  

274. Vetter WR, Sullivan Rw, Hyatt KH. Assessment of quantitative apex cardiography. Amer J 

Cardiol 1972; 29:667-674. 

275. Videen JS, Huang SK, Bazgan ID, Mechling E, Patton DD. Hemodynamic comparison of 

ventricular pacing, atrioventricular sequential pacing, and atrial synchronous ventricular 

pacing using radionuclide ventriculography. Am J Cardiol 1986; 57:1305-1308.  

276. Voigt GC, Friesinger GC. The use of apex-cardiography in the assessment of left ventricular 

diastolic pressure. Circulation 1970; 41:1015-1020.  

277. von Bibra H, Ebner U, Busch U, Klein G, Alt E, Wirtzfeld A. Echocardiographic study for 

optimizing therapy with physiologic heart pacemakers--the relevance of mitral valve motion. 

Z Kardiol 1984; 73:460-465.  

278. von Bibra H, Wirtzfeld A, Hall R, Ulm K, Blomer H. Mitral valve closure and left ventricular 

filling time in patients with VDD pacemakers. Assessment of the onset of left ventricular 

systole and the end of diastole. Br Heart J 1986; 55:355-363. 

279. Wang K, Xiao HB, Fujimoto S, Gibson DG. Atrial electrometrical sequence in normal 

subjects and patients with DDD pacemakers. Br Heart J 1995; 74:403-407. 

280. Warber KD, Potter JD. Contractile proteins and phosphorylation. In Fozzard HA (ed): The 

Heart and Cardiovascular System. New York, Raven Press Publ, 1986, 79-102. 

281. Weber KT, Syn Y, Tyagi SC, Cleutjens JPM. Collagen network of the myocardium: Function, 

structural remodeling and regulatory mechanismsec. J Mol Cell Cardiol 1994; 26:279-292. 

282. Weissler AM, Harris LC, White GD. Left ventricular ejection time index in man. J Appl 

Physiol 1963; 18:919-926. 

283. Weissler AM, Harris WS, Schoenfeld CD. Systolic time intervals in heart failure in man. 

Circulation 1968; 37:149-155. 

           D.Z.Ps.



 

 

168 

 

284. Weissler AM, Harris WS, Schoenfeld CD. Bedside technics for the evaluation of ventricular 

function in man. Amer J Cardiol 1969; 23:577-578. 

285. Whiting RB, Madigan NP, Heinemann FM, Curtis JJ, Reid J. Atrioventricular sequential 

pacing: comparison with ventricular pacing using systolic time intervals. Pacing Clin 

Electrophysiol 1983; 6:242-246.  

286. Willemsec JL, De Geest H, Kesteloot H. On the value of apex cardiography for timing 

intracardiac events. Am J Cardiol 1971; 28:59-66. 

287. Willemsec JL, Kyle MC, Pillsbury HC. First derivative of the apex cardiogram and systolic 

time intervals in evaluation of myocardial contractility in man. Am J Cardiol 1975; 36:75-83.* 

288. Wirtzfeld A, Schmidt G, Himmler FC, Stangl K. Physiologic pacing: Present status and future 

developments. Pacing Clin Electrophysiol 1987; 10:41-57. 

289. Wish M, Gottdiener JS, Cohen AI, Fletcher RD. M-mode echocardiogramsec for 

determination of optimal left atrial timing in patients with dual chamber pacemakers. J Am 

Coll Cardiol 1988; 11:317-322. 

290. Wolska BM, Keller RS, Evans CC, Palmiter KA, Phillips RM, Muthuchamy M, 

Oehlenschlager J, Wieczorek DF, de Tombe PP, Solaro RJ. Correlation between myofilament 

response to Ca2+ and altered dynamics of contraction and relaxation in transgenic cardiac cells 

that express beta-tropomyosin. Clin Res 1999; 84:745-751. 

291. Zile MR, Blaustein AS, Shimizu G. Right ventricular pacing reduces the rate of left 

ventricular relaxation and filling. J Am Coll Cardiol 1987; 10:702-709. 

292. Zoneraich S, Zoneraich O, Rhee JJ. Echocardiographic evaluation of septal motion in patients 

with artificial pacemakers: vectrocardiographic correlations. Am Heart J 1977; 93:596-603. 

293. Zugide FT, Jr, Nanda NC, Barold SS, Akiyamma T. Usefulness of Doppler echocardiography 

in cardiac pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1983; 6:1350-1357. 

           D.Z.Ps.


