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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάσθηκε και ολοκληρώθηκε στην 

Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Είναι 

αποτέλεσµα συνεργασίας και συµπαράστασης πολλών µελών της κλινικής, 

που σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της και 

τους ευχαριστώ θερµά. 

 Ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου και την ευγνωµοσύνη 

µου στον ∆ιευθυντή της Κλινικής, Καθηγητή κ. Π.Ε. Βάρδα, όχι µόνο για την 

καθοδήγηση του κατά την εκτέλεση της µελέτης αυτής και γενικότερα για την 

συµπαράσταση του στην καριέρα µου, αλλά κυρίως γιατί µε το ανήσυχο 

ακαδηµαϊκό του πνεύµα µου ενέπνευσε την αγάπη για την επιστηµονική 

έρευνα.  

 Ευχαριστώ θερµά τον αξιόλογο ερευνητή, συνάδελφο και φίλο κ. Γ. 

Κοχιαδάκη του οποίου η συµβολή σε όλα τα στάδια αυτής της διατριβής ήταν 

ιδιαίτερα καθοριστική.  

Ακόµη ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο κ. Ελ. Καλλέργη για την 

πολύτιµη βοήθεια του καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της 

Καρδιολογικής Κλινικής για την συµπαράσταση του στο έργο µου.  

 Επιθυµώ ακόµα να ευχαριστήσω όλους τους ασθενείς που 

συµµετείχαν στη µελέτη αυτή, καθώς υπήρξαν πάντοτε πρόθυµοι και 

ευγενικοί στη συνεργασία µας. 

 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου γιατί αγόγγυστα 

και µε πολύ αγάπη στάθηκαν και στέκονται δίπλα µου, στηρίζοντας αµέριστα 

τις επιλογές µου.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή και Αντικείµενα της Μελέτης. 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

Καρδιακή ανεπάρκεια-γενικές αρχές παθοφυσιολογίας και θεραπευτικής 
 
- Ο ρόλος του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος στην παθοφυσιολογία της 
καρδιακής ανεπάρκειας 
- Φαρµακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
∆ακτυλίτιδα 
 
- Μηχανισµοί δράσης- αναστολή της αντλίας νατρίου και ινότροπη δράση 
- Ρύθµιση της δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 
- Ηλεκτροφυσιολογικές δράσεις 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
Ανασκόπηση µελετών που αφορούν την θεραπεία µε δακτυλίτιδα 
ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια 
 
- ∆ακτυλίτιδα έναντι placebo στην θεραπεία ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια    
και φλεβοκοµβικό ρυθµό 

 
  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Η λειτουργία των τασεοϋποδοχέων στην καρδιακή ανεπάρκεια 
 
- Αρτηριακά και καρδιοπνευµονικά αντανακλαστικά τασεοϋποδοχέων 
- Η λειτουργία των τασεοϋποδοχέων στην καρδιακή ανεπάρκεια–πειραµατικά 
µοντέλα 
- Η λειτουργία των τασεοϋποδοχέων στην καρδιακή ανεπάρκεια – µελέτες 
στους ανθρώπους 
- Η νευροορµονική διέγερση στην καρδιακή ανεπάρκεια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
Μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας 
 
- Μέθοδοι ανάλυσης 
- Ανάλυση της ΜΚΣ στο πεδίο του χρόνου 
- Ανάλυση της ΜΚΣ στο πεδίο των συχνοτήτων 
- Σύγκριση µεταξύ των δύο µεθόδων ανάλυσης 
- Η µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας στην κλινική πράξη 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 
Καρδιοπνευµονική δοκιµασία κόπωσης 
 
- Φυσιολογία της άσκησης 
- Αερόβιες παράµετροι 
- Αναερόβιες παράµετροι 
- Καρδιοπνευµονική δοκιµασίας κοπώσεως 
- Αξιολόγηση της ικανότητας για άσκηση 
- Κλινικές εφαρµογές 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
Επίδραση της µακροχρόνιας θεραπείας µε δακτυλίτιδα στον τόνο του 
αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια 
 
- Εισαγωγή 
- Μέθοδος 
- Αποτελέσµατα 
- Συζήτηση 
- Συµπεράσµατα 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

Επίδραση της µακροχρόνιας θεραπείας µε δακτυλίτιδα στα 
αντανακλαστικά των τασεοϋποδοχέων ασθενών µε καρδιακή 
ανεπάρκεια 
 
- Εισαγωγή 
- Μέθοδος 
- Αποτελέσµατα 
- Συζήτηση 
- Συµπεράσµατα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

Επίδραση της µακροχρόνιας θεραπείας µε δακτυλίτιδα στην ικανότητα 
για άσκηση ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια 
 
- Εισαγωγή 
- Μέθοδος 
- Αποτελέσµατα 
- Συζήτηση 
- Συµπεράσµατα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

Περίληψη και συµπεράσµατα 

          

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Γνωρίζουµε πλέον, πολύ καλά από την τρέχουσα βιβλιογραφία, ότι ένα 

από τα κύρια παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά της καρδιακής ανεπάρκειας 

είναι η διαταραγµένη νευροορµονική διέγερση, πρωτεύοντα ρόλο στην οποία 

κατέχει η αυξηµένη συµπαθητική και η µειωµένη παρασυµπαθητική 

δραστηριότητα. Αυτή η δυσλειτουργία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος 

αρχικά αποτελεί αντιρροπιστικό µηχανισµό, αλλά στη συνέχεια αποδεικνύεται 

επιβλαβής και επηρεάζει δυσµενώς την πρόγνωση των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια. 

Η δακτυλίτιδα είναι το παλαιότερο φάρµακο για την θεραπεία της 

καρδιακής ανεπάρκειας λόγω της θετικής ινότροπης δράσης της. Πέρα όµως 

από τις αιµοδυναµικές της ιδιότητες η δακτυλίτιδα µετά από ενδοφλέβια 

χορήγηση, σύµφωνα µε την πρόσφατη βιβλιογραφία, φαίνεται να αποκαθιστά 

άµεσα τις προαναφερθείσες διαταραχές του αυτονόµου νευρικού συστήµατος. 

Άγνωστο όµως  παραµένει αν το αποτέλεσµα αυτό διατηρείται, και  µετά την 

µακροχρόνια, από του στόµατος, χρήση της δακτυλίτιδας.  

Επίσης παρά την αποδεδειγµένη από πολλές µελέτες, 

αποτελεσµατικότητα της δακτυλίτιδας στη λειτουργικότητα της αριστερής 

κοιλίας σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, αµφιλεγόµενος παραµένει ο 

ρόλος της στη λειτουργική ικανότητα των ασθενών αυτών, δηλαδή στην 

ικανότητα τους για άσκηση. Αιτία η έλλειψη αντικειµενικής µεθόδου 

προσδιορισµού της, καθώς η χρονική διάρκεια της άσκησης που έχει 

χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µελέτες, επηρεάζεται από διάφορους 
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εξωγενείς παράγοντες, όπως το επίπεδο κινητικότητας του ασθενούς και η 

εξοικείωση του µε τη δοκιµασία κόπωσης. 

  

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής προσπαθήσαµε: 

• Να διερευνήσουµε τις επιδράσεις της µακροχρόνιας χορήγησης διγοξίνης 

σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, στη δραστηριότητα του αυτονόµου 

νευρικού συστήµατος, όπως αυτή εκφράζεται µε τις µεταβολές στους 

δείκτες της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας και στην 

συµπεριφορά των τασεοϋποδοχέων κάτω από συνθήκες φόρτισης και 

αποφόρτισης αυτών. 

 

• Να διερευνήσουµε τις επιδράσεις της µακροχρόνιας χορήγησης διγοξίνης 

στην ικανότητα για άσκηση όπως αυτή εκτιµάται µε την βοήθεια της 

καρδιοπνευµονικής δοκιµασίας κόπωσης σε ασθενείς µε καρδιακή 

ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. Η µέθοδος αυτή παρέχει τη 

δυνατότητα προσδιορισµού της κατανάλωσης οξυγόνου (VO2), που 

αποτελεί µια αντικειµενική και αναπαραγώγιµη µη επεµβατική µέθοδο 

ποσοτικοποίησης της ικανότητας για άσκηση και ταυτόχρονα ένα ισχυρό 

ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη θνητότητας των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

  
 Η καρδιακή ανεπάρκεια ή συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα 

σύµπλοκο σύνδροµο του οποίου η επίπτωση στο γενικό πληθυσµό είναι 3-20 

άτοµα στα 1000 και ειδικότερα στους άνω των 65 ετών προσβάλλει 30-130 

άτοµα στα 1000 (Cowie και συν,1997).   

 Οι ασθενείς εµφανίζουν σαφείς ενδείξεις µείζονος καρδιακής 

δυσλειτουργίας, αναπτύσσουν οιδήµατα κάτω άκρων και  τυπικά δύσπνοια ή 

εύκολη κόπωση είτε στην ηρεµία είτε κατά την διάρκεια προσπάθειας (The 

Task Force on Heart Failure of the European Society of Cardiology,1995). 

Επίσης εµφανίζουν αιµοδυναµικές διαταραχές, µειωµένη ικανότητα για 

άσκηση, διαταραχή της ποιότητας ζωής και βραχύτερο προσδόκιµο 

επιβίωσης (Cohn,1988). Η συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια είναι µια 

θανατηφόρος πάθηση µε µέση επιβίωση 1.5 έτη για τους άνδρες και 3.4 έτη 

για τις γυναίκες (Ho και συν,1993). Σε σπάνιες περιπτώσεις η καρδιακή 

ανεπάρκεια έχει γενετική βάση ενώ στις περισσότερες είναι απότοκος 

διαφόρων αιτιών όπως η υπέρταση, οι µυοκαρδιακές λοιµώξεις, η ισχαιµική 

καρδιακή νόσος, οι βαλβιδικές διαταραχές και η κατάχρηση αλκοόλ (Cowie και 

συν, 1997;Daughty και συν, 1997). Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η καρδιακή 

ανεπάρκεια αποτελεί ένα από τα µείζονα καρδιολογικά προβλήµατα της 

εποχής µας, µε ιδιαίτερα αυξηµένη επίπτωση στις αναπτυγµένες χώρες. Αυτό 
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οφείλεται κυρίως στην µεγαλύτερη γήρανση του µέσου πληθυσµού και στην 

σηµαντική αύξηση της επιβίωσης µετά από καρδιαγγειακά συµβάµατα, όπως 

το έµφραγµα του µυοκαρδίου (Daughty και συν.,1997; van Zwieten,1996). 

 Για την αντιρρόπηση της µειωµένης καρδιακής παροχής που 

παρατηρείται στα αρχικά στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας ενεργοποιούνται 

διάφοροι µηχανισµοί, αιµοδυναµικοί και νευροορµονικοί, αρχικά ευεργετικοί 

αλλά στην συνέχεια επιβαρυντικοί για την πρόγνωση της νόσου. Ανάµεσα σε 

αυτούς ξεχωρίζουν η ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, 

του συστήµατος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (Luchner και συν, 

1996; Middlekauff, 1997), και η απελευθέρωση του κολπικού νατριουρητικού 

πεπτιδίου που ανταγωνίζεται τις δράσεις των δύο προαναφερόµενων 

συστηµάτων (Anand, 1997; Middlekauff, 1997). Επιπλέον µεταβάλλονται οι  

αγγειακές αντιστάσεις των µη ασκούµενων µυών (Piepoli και συν.,1996) και 

επιπρόσθετα µειώνεται η ενδοθηλιοεξαρτώµενη χάλαση (Katz, 1997), 

προφανώς ως αποτέλεσµα σχηµατισµού  ενδοθηλίνης-1 (Katz, 1995), και 

αυξηµένης παραγωγής ελευθέρων ριζών (Singh και συν, 1995), που 

καταστρέφουν το ενδοθηλιακό νιτρικό οξείδιο (Μarin & Rodriguez-Martinez, 

1997). Βέβαια όλες αυτές οι µεταβολές οδηγούν σε αύξηση των αγγειακών 

αντιστάσεων και νεφρική δυσλειτουργία (Anand & Chung, 1997) που 

επιβαρύνουν περαιτέρω την πρόγνωση. 

  
Ο ρόλος του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος στην παθοφυσιολογία 

της καρδιακής ανεπάρκειας 

 Η καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από νευροορµονική διέγερση 

κυρίως του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος (Drexler και συν.,1997), που 

έχει παράλληλη πορεία µε την εξέλιξη της νόσου, αυξάνοντας την θνητότητα 
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των ασθενών µε δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Είναι γνωστό ότι οι 

ασθενείς µε υψηλά επίπεδα νοραδρεναλίνης στο πλάσµα, του κυριότερου 

συµπαθητικού νευροδιαβιβαστή, έχουν την χειρότερη πρόγνωση (Francis και 

συν.,1993). Η ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος έχει 

θετική ινότροπη δράση στην καρδιά, αυξάνει τις συστηµατικές αντιστάσεις και 

ενεργοποιεί τους τασεοϋποδοχείς (Clemson και συν.,1994) προκειµένου να 

αποκαταστήσει και να διατηρήσει την καρδιακή παροχή και την αρτηριακή 

πίεση.  

 Όµως η αυξηµένη δραστηριότητα του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος προκαλεί καρδιακή και αγγειακή υπερτροφία και εµπλέκεται στην 

γένεση καρδιακών αρρυθµιών. Η συµπαθητική υπερδραστηριότητα προκαλεί 

επίσης διαταραχές στον µεταβολισµό της γλυκόζης,  αντίσταση στην 

ινσουλίνη, αύξηση των χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεινών και µείωση των 

υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεινών (Johnston,1996). Η εκσεσηµασµένη 

δραστηριότητα του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος οδηγεί σε “βύθιση” 

των β-αδρενεργικών υποδοχέων, γεγονός που δηµιουργεί θεραπευτικό 

πρόβληµα όταν χρησιµοποιούνται παράγοντες που ενεργοποιούν αυτούς 

τους υποδοχείς. Είναι γνωστό ότι η συσταλτικότητα που προκαλείται από  την 

β-αδρενεργική διέγερση είναι µειωµένη στην ανεπαρκούσα καρδιά εξαιτίας 

µεταβολών στο επίπεδο των υποδοχέων, των G-πρωτεινών και της 

αδενυλικής κυκλάσης, περιορίζοντας τις µυοκαρδιακές εφεδρείες και την 

απάντηση στην άσκηση (Bristow,1998). 

 Η παρατεταµένη συµπαθητική διέγερση µπορεί να οδηγήσει σε 

µυοκαρδιακή ισχαιµία (λόγω µεταβολών στην στεφανιαία ροή) και να 

διευκολύνει την εµφάνιση κοιλιακής µαρµαρυγής. Έχει, επίσης, άµεση τοξική 
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δράση στο µυοκάρδιο, αυξάνει το τοιχωµατικό stress, προκαλεί µυοκαρδιακή 

αναδιαµόρφωση (remodeling), ενεργοποιεί το  σύστηµα ρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και αυξάνει την νεφρική επαναπορρόφηση 

νατρίου (Eichorn & Bristow,1996). 

 

Φαρµακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας 

Οι φαρµακευτικές παρεµβάσεις στοχεύοντας κυρίως στις  

αιµοδυναµικές και νευροορµονικές µεταβολές που εµπλέκονται στους 

επιβλαβείς µηχανισµούς της συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, έχουν 

σαν τελικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την παράταση της 

επιβίωσης.   

 Ορισµένα φάρµακα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά ως προς την 

ανακούφιση των συµπτωµάτων, την βελτίωση της ικανότητας για άσκηση και 

εποµένως της ποιότητας ζωής αλλά µπορεί να αποδειχθούν δυσµενή για το 

προσδόκιµο επιβίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν φάρµακα που προκαλούν 

παράταση της επιβίωσης, εµποδίζοντας την πρόοδο του συνδρόµου (Cohn, 

1997; Waagstein και συν, 1975). ∆υστυχώς κανένα από τα µέχρι σήµερα 

χρησιµοποιούµενα φάρµακα δεν προσφέρει το µέγιστο όφελος όσον αφορά 

τους δύο προαναφερόµενους στόχους της θεραπευτικής στρατηγικής, µε 

αποτέλεσµα την ανάγκη πολυφαρµακίας (Massie, 1997). 

 Η συµπτωµατική θεραπεία του συνδρόµου της καρδιακής ανεπάρκειας 

είναι απαραίτητη σε ένα µεγάλο αριθµό ασθενών, ανεξάρτητα όµως από την 

βελτίωση των συµπτωµάτων µε την βέλτιστη διαθέσιµη αγωγή, η νόσος 

εξελίσσεται, η ποιότητα ζωής χειροτερεύει και το προσδόκιµο επιβίωσης 

βραχύνεται (van Zwieten, 1996). Έχει γίνει, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη πλέον 
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η πρώιµη παρέµβαση µε σκοπό να προλάβουµε την εξέλιξη του συνδρόµου 

της καρδιακής ανεπάρκειας, µε την ανάπτυξη θεραπευτικών παραγόντων που 

θα χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.   

 Θεωρητικά, φάρµακα που αυξάνουν την συσταλτικότητα του 

µυοκαρδίου µπορεί να θεωρηθούν χρήσιµα στην αντιµετώπιση της καρδιακής 

ανεπάρκειας. Ανάµεσα στους ινότροπους παράγοντες η διγοξίνη είναι το 

παλαιότερο φάρµακο για την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας αν και το 

θεραπευτικό της εύρος είναι πολύ στενό και οι επιδράσεις της στην θνητότητα 

είναι ακόµα αβέβαιες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

 

∆ΑΚΤΥΛΙΤΙ∆Α 

 
Οι καρδιακές γλυκοσίδες έχουν παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην 

θεραπευτική της καρδιακής ανεπάρκειας αφότου ο William Withering 

περιέγραψε την χρήση τους στην κλασσική του µονογραφία για την 

αποτελεσµατικότητα των φύλλων της Digitalis purpurea το 1785. Εξαιτίας της 

απλής φαρµακοκινητικής της, των εναλλακτικών τρόπων χορήγησης, της 

ευρέως διαθέσιµης τεχνικής για την µέτρηση των επιπέδων της στον ορό, και 

του χαµηλού της κόστους η δακτυλίτιδα αποτελεί την περισσότερο 

συνταγογραφούµενη καρδιακή γλυκοσίδη στο τέλος του 20ου αιώνα. O William 

Withering πρώτος χρησιµοποίησε το κυανέρυθρο φυτό digitalis purpurea το 

οποίο πλέον γνωρίζουµε ότι περιείχε την καρδιακή γλυκοσίδη, διγιτοξίνη. 

Σήµερα η περισσότερο χρησιµοποιούµενη είναι η διγοξίνη που λαµβάνεται 

από τα φύλλα της digitalis lanata.  

Πράγµατι η δακτυλίτιδα χρησιµοποιείται ευρέως για τον έλεγχο της 

κοιλιακής ανταπόκρισης επί κολπικής µαρµαρυγής και στην θεραπευτική της 

καρδιακής ανεπάρκειας. Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια του περασµένου 

αιώνα, αναπτύχθηκε µια φιλολογία  για το κατά πόσο οι κίνδυνοι από την 

χρήση της, αντισταθµίζουν τα οφέλη της, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε καρδιακή 

ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. 
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        ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Αναστολή της αντλίας νατρίου και ινότροπη δράση 

 Από την δεκαετία του 1920 έγινε φανερό ότι τα σκευάσµατα της 

δακτυλίτιδας έχουν θετικό ινότροπο αποτέλεσµα στην καρδιά προκαλώντας 

αύξηση στον ρυθµό ανόδου της ενδοκοιλοτικής πίεσης κατά την ισοογκωτική 

συστολή, υπό σταθερή καρδιακή συχνότητα και αορτική πίεση, τόσο στην 

φυσιολογική όσο και στην ανεπαρκούσα καρδιά. Η χορήγηση των καρδιακών 

γλυκοσιδών µετατοπίζει προς τα πάνω και αριστερά την καµπύλη Frank-

Starling έτσι ώστε µεγαλύτερος όγκος παλµού να εξωθείται για µια δεδοµένη 

πίεση πλήρωσης. Οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να επιµένουν για περίοδο 

εβδοµάδων έως µηνών σε in vivo χορήγηση δακτυλίτιδας χωρίς να 

παρουσιάζονται ενδείξεις ταχυφυλαξίας ή απευαισθητοποίησης. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι η δακτυλίτιδα αυξάνει το ενδοκυττάριο Ca2+ στα καρδιακά 

κύτταρα και αυτή η αύξηση αρκεί για να εξηγήσει τόσο τις ινότροπες όσο και 

τις αρρυθµιογόνες δράσεις του φαρµάκου (Eisner και συν.1991; Kelly και συν, 

1996). 

Η διγοξίνη είναι ένας ισχυρός και υψηλής εκλεκτικότητας αναστολέας 

της Na+K+-ATPάσης. Αυτή η αναστολή της αντλίας νατρίου είναι αναστρέψιµη 

και επιτρέπει στο νάτριο να παραµείνει ενδοκυττάριο, και στην συνέχεια  να 

εξωθηθεί χρησιµοποιώντας την διαδικασία ανταλλαγής νατρίου-ασβεστίου. Το 

αποτέλεσµα είναι υψηλότερα επίπεδα ενδοκυττάριου και µυοκαρδιακού 

ασβεστίου, τα οποία οδηγούν  σε αυξηµένο ινότροπο αποτέλεσµα, δηλαδή 

επιταχύνουν την δύναµη της µυοκαρδιακής σύσπασης µέσω αύξησης της 
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ταχύτητας βράχυνσης του σαρκοµεριδίου µε τελική έκφραση µεγαλύτερο έργο 

παλµού για µια δεδοµένη πίεση πλήρωσης (Schmit και συν, 1992). 

Η ινότροπη δράση της διγοξίνης παρατηρείται τόσο σε υγιείς όσο και 

σε ανεπαρκούσες καρδιές τόσο στο κολπικό όσο και στο κοιλιακό µυοκάρδιο. 

Η εκσεσηµασµένη, όµως, αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου ίσως αποτελεί 

ένα από τους µηχανισµούς που συµβάλλουν στην τοξικότητα της διγοξίνης, 

αφού οδηγεί σε αλληλοδιάδοχη απελευθέρωση και επαναπρόσληψη 

ασβεστίου, προκαλώντας εκπολώσεις που συµβάλλουν στις τοξικές 

ηλεκτροφυσιολογικές δράσεις του φαρµάκου (Eisner και συν,1984). Οι 

καρδιακές γλυκοσίδες έχουν θεωρηθεί ως αµιγώς θετικοί ινότροποι 

παράγοντες οδηγώντας στην υπόθεση ότι η µακροχρόνια χρήση τους µπορεί 

να είναι επιβλαβής σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια όπως έχει αποδειχθεί 

από κάποια απογοητευτικά αποτελέσµατα µεγάλης κλίµακας µελετών µε 

θετικά ινότροπα φάρµακα (Katz και συν, 1986). 

 

Ρύθµιση της δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

Οι Mason και Braunwald παρατήρησαν, περισσότερο από 30 χρόνια 

πριν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση ουαµπαίνης αυξάνει την µέση αρτηριακή 

πίεση, την αγγειακή αντίσταση του αντιβραχίου και τον φλεβικό τόνο σε  

φυσιολογικά άτοµα, εξαιτίας της άµεσης αλλά παροδικής της δράσης στα λεία 

µυϊκά κύτταρα των αγγείων. Αντίθετα οι ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια 

απαντούσαν µε µείωση της καρδιακής συχνότητας και άλλες εκδηλώσεις 

συµβατές µε αυξηµένη ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων.  Οι παρατηρήσεις 

αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία για την µελέτη της δράσης της δακτυλίτιδας 

στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, θεωρώντας ότι η µείωση της νευροορµονικής 
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δραστηριότητας θα µπορούσε να αποδειχθεί ένας σηµαντικός µηχανισµός 

που συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα των καρδιακών γλυκοσιδών στην 

θεραπευτική της καρδιακής ανεπάρκειας.   

Αρκετές µελέτες έχουν εκτιµήσει τις νευροορµονικές και αυτόνοµες 

δράσεις της διγοξίνης. Φαίνεται ότι η διγοξίνη εξασκεί την ινότροπη δράση της 

σε υψηλότερες δόσεις (Gheorghiade και συν, 1995), ενώ σε χαµηλότερες 

δόσεις παρατηρείται µικρότερο ινότροπο αποτέλεσµα και προέχει η 

νευροορµονική δράση της (Packer, 1993). Οι  νευροορµονικές επιδράσεις 

περιλαµβάνουν την αναστολή της απελευθέρωσης ρενίνης από τα νεφρά, 

αφού η διγοξίνη µειώνει την δραστηριότητα της νεφρικής αντλίας νατρίου, που 

οδηγεί σε νατριούρηση και αγγειοδιαστολή (Ribner και συν, 1985).  

Η δακτυλίτιδα επίσης φαίνεται να ρυθµίζει τον τόνο του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος µε ένα τρόπο παρόµοιο µε εκείνο των αιµοδυναµικών 

της επιδράσεων και αυτό διαφέρει µεταξύ υγιών ατόµων και ασθενών µε 

καρδιακή ανεπάρκεια. Στην καρδιακή ανεπάρκεια η διγοξίνη έχει γενικά 

συµπαθοανασταλτικές ιδιότητες που εξαρτώνται από την σοβαρότητα της 

πάθησης και από την χρησιµοποιούµενη δόση (Watanabe, 1985). Υπάρχουν 

κάποιες εξηγήσεις για αυτή την δράση αλλά το γεγονός της παρατηρούµενης 

βελτίωσης ή οµαλοποίησης των διαταραγµένων  µηχανισµών που 

ρυθµίζονται µέσω των τασεοϋποδοχέων φαίνεται να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο 

(Ferguson, 1992). Ωστόσο υπάρχουν και µελέτες που  έχουν διαφορετική 

άποψη για το θέµα (Goldsmith, 1992).  

Ηλεκτροφυσιολογικές δράσεις 

Η διγοξίνη συχνά χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της κοιλιακής 

ανταπόκρισης στην κολπική µαρµαρυγή είτε ως µονοθεραπεία είτε σε 
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συνδυασµό µε αναστολείς των β-αδρενεργικών υποδοχέων ή αποκλειστές 

των διαύλων ασβεστίου. Όµως τα κολπικά και κοιλιακά µυοκαρδιακά κύτταρα 

όπως και οι ίνες του ερεθισµατοπαραγωγού και ερεθισµαταγωγού 

συστήµατος εµφανίζουν διαφορετική απάντηση και ευαισθησία στην διγοξίνη, 

λόγω των άµεσων και έµµεσων - µέσω του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος - 

επιδράσεων του φαρµάκου.  

Σε θεραπευτικές, µη τοξικές συγκεντρώσεις στο πλάσµα ή στον ορό η 

διγοξίνη µειώνει τον αυτοµατισµό και αυξάνει το µέγιστο διαστολικό δυναµικό 

ηρεµίας της µεµβράνης ιδίως στον κολπικό ιστό και στον κολποκοιλιακό 

κόµβο. Οι επιδράσεις αυτές αποδίδονται σε ενίσχυση του παρασυµπαθητικού 

Τόνου και µείωση της συµπαθητικής νευρικής δραστηριότητας. Επίσης 

παρατηρείται παράταση της αποτελεσµατικής ανερέθιστης περιόδου καθώς 

και µείωση της ταχύτητας αγωγής στον κολποκοιλιακό κόµβο. Σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκληθεί φλεβοκοµβική βαρυκαρδία ή παύση 

ή/και διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής (Smith, 1998). 
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Το 1969 οι Starr και Luchi οργάνωσαν την πρώτη τυφλή µελέτη σε 

ηλικιωµένες γυναίκες µε φλεµβοκοµβικό ρυθµό. Ούτε οι ασθενείς ούτε οι 

ερευνητές µπόρεσαν να διακρίνουν διαφορές στα συµπτώµατα µεταξύ της 

περιόδου που ελάµβαναν διγιτοξίνη ή ήταν χωρίς φάρµακο για ένα µήνα. Οι 

Johnson και McDevitt , 1979 συµπέραναν οτι η διγοξίνη µπορεί να διακοπεί 

χωρίς δυσµενείς επιδράσεις σε πολλούς ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και 

φλεβοκοµβικό ρυθµό. Όµως στην µελέτη τους καµία αντικειµενική 

αιµοδυναµική ή λειτουργική παράµετρος δεν εκτιµήθηκε και ενδείξεις για 

αρχικό δακτυλιδισµό δεν περιγράφονται. Επιπρόσθετα ένα 60% είχε 

υποθεραπευτικά επίπεδα διγοξίνης στην πριν την απόσυρση του φαρµάκου 

περίοδο. Από το 40% των ασθενών µε θεραπευτικά επίπεδα το 32% 

επιδεινώθηκε όταν η διγοξίνη διακόπηκε.  

Ο Dall,1970 και οι Krakauer, Petersen, 1976 έδειξαν ότι η θεραπεία µε 

δακτυλίτιδα µπορεί να διακοπεί µε ασφάλεια στο 75% των γηριατρικών 

ασθενών που το ελάµβαναν. Παρόµοια οι Hull και Mackintosh,1977 έδειξαν 

ότι η απόσυρση της διγοξίνης σε ασθενείς µε φλεβοκοµβικό ρυθµό δεν 

µεταβάλλει τα σηµεία ή συµπτώµατα από το καρδιαγγειακό. Οι McHaffie και 

συν, 1978 είχαν παρατηρήσει σε ασθενείς που έλαβαν αρχικά διουρητικά και 

τα σηµεία της συµφόρησης είχαν περιοριστεί, ότι η προσθήκη δακτυλίτιδας 

δεν βελτίωνε περαιτέρω τα συµπτώµατα ή την ικανότητα για άσκηση. Οι 

Fonrose και συν, 1974 διέκοψαν την διγοξίνη σε µια οµάδα ασθενών που την 

ελάµβανε τουλάχιστον για ένα χρόνο: σε ποσοστό 50% απαιτήθηκε η 

επανέναρξη της δακτυλίτιδας εντός 3-21 ηµερών. Οι υπόλοιποι παρέµειναν 

επιτυχώς χωρίς δακτυλίτιδα για περίοδο 4 µηνών. 
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Μόνο τις τελευταίες δύο δεκαετίες οργανώθηκαν τυχαιοποιηµένες 

ελεγχόµενες µε placebo µελέτες  προκειµένου να εξετάσουν την 

αποτελεσµατικότητα της µακροχρόνιας θεραπείας µε δακτυλίτιδα στην 

θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Με την έλευση των ισχυρών 

διουρητικών και το αποδεδειγµένο όφελος των α-ΜΕΑ η αξία της δακτυλίτιδας 

στην πολυφαρµακευτική θεραπευτική  της καρδιακής ανεπάρκειας έπρεπε να 

επανεξεταστεί. 

 

∆ακτυλίτιδα έναντι placebo στην θεραπεία ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό 

Το 1977 οι Dobbs και συν. αξιολόγησαν τον ρόλο της µακροχρόνιας 

θεραπείας µε διγοξίνη σε 46 σταθερούς ασθενείς µε ιστορικό δεξιάς ή 

αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας ποικίλης αιτιολογίας. Όλοι ελάµβαναν 

προηγουµένως θεραπεία µε δακτυλίτιδα. Οι ασθενείς αυτοί τυχαιοποιήθηκαν 

να λάβουν είτε διγοξίνη (τιτλοποιηµένη ώστε η συγκέντρωση της στο πλάσµα 

να είναι 1.0 ng/ml) είτε εικονικό φάρµακο και µετά από 6 εβδοµάδες έγινε 

διασταύρωση στην αντίθετη θεραπεία. Από τους ασθενείς 28 ελάµβαναν και 

διουρητικά ενώ 13 είχαν κολπική µαρµαρυγή, ωστόσο οι 6 από αυτούς είχαν 

βραδεία ανταπόκριση παρά την µη λήψη δακτυλίτιδας. Σε 16 από τους 46 

παρατηρήθηκε επιδείνωση κατά την λήψη του εικονικού φαρµάκου. Οι 8 

βελτιώθηκαν µε την επανέναρξη της διγοξίνης. Στους υπόλοιπους η αύξηση 

των διουρητικών οδήγησε σε κλινική αντιρρόπηση. ∆εν είναι ξεκάθαρο πόσοι 

από αυτούς που επιδεινώθηκαν ήταν σε κολπική µαρµαρυγή. Κατά την 

θεραπεία µε εικονικό φάρµακο οι λειτουργικές δοκιµασίες του πνεύµονα 
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χειροτέρεψαν ακόµα και στους ασθενείς που δεν είχαν κλινική επιδείνωση της 

καρδιακής τους ανεπάρκειας. 

Οι Fleg και συν, 1982 µελέτησαν την επίδραση της δακτυλίτιδας σε µια 

διπλή τυφλή διασταυρούµενη µελέτη 30 ασθενών µε ήπια καρδιακή 

ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. Από τους 30 οι 5 ελάµβαναν νιτρώδη 

και οι 23 διουρητικά. ∆εν παρατηρήθηκε κλινική επιδείνωση στο 3µηνο που οι 

ασθενείς ήταν στην θεραπεία µε placebo. Ωστόσο στην ίδια φάση  υπήρξε µια 

σηµαντική αύξηση της τελοδιαστολικής διαµέτρου της αριστερής κοιλίας και 

µια µείωση της ταχύτητας κλασµατικής βράχυνσης στο ηχωκαρδιογράφηµα. Η 

µέγιστη ικανότητα για άσκηση δεν µεταβλήθηκε ανάµεσα στις δύο φάσεις. 

Υπήρξε δηλ. µια συµφωνία αυτής της µελέτης µε τις άλλες ότι σε ήπια 

καρδιακή ανεπάρκεια η απόσυρση της δακτυλίτιδας δεν συνοδεύεται από 

κλινική επιδείνωση κυρίως όταν διατηρείται η θεραπεία µε διουρητικά. Βέβαια 

ο σχετικά µικρός ρυθµός της ρήξης της αντιρρόπησης που παρατηρείται σε 

τέτοιες ήπιες καρδιακές ανεπάρκειες καθιστά δύσκολη την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για το αν ή όχι η δακτυλίτιδα είναι ευεργετική.  

Σε µια άλλη διασταυρούµενη µελέτη από τους Lee και συν,1982 η 

διγοξίνη συγκρίθηκε µε placebo σε 25 σταθερούς ασθενείς µε τεκµηριωµένο 

ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και φλεβοκοµβικό ρυθµό. Σε 6 από τους 25 

το κλάσµα εξώθησης ήταν >50%, 22 ελάµβαναν και διουρητικά ενώ 8 

ελάµβαναν αγγειοδιασταλτικά. Το στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας που 

αντικειµενικοποιήθηκε µε κλινικά και ακτινολογικά ευρήµατα µειώθηκε στους 

14 (74%) από τους 19 ασθενείς µε συστολική δυσλειτουργία. Το κλάσµα 

εξώθησης δεν άλλαξε ανάµεσα στα δύο σκέλη της θεραπείας. Οι ασθενείς 

που ανταποκρίθηκαν καλύτερα στην δακτυλίτιδα είχαν σοβαρότερη καρδιακή 
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ανεπάρκεια (διάταση της αρ. κοιλίας, χαµηλότερο κλάσµα εξώθησης). Η 

µελέτη αυτή έδειξε ότι η διγοξίνη είναι ευεργετική σε ασθενείς µε συστολική 

δυσλειτουργία.   

Οι Taggart και συν, 1982 µελέτησαν 22 ασθενείς µε καρδιακή 

ανεπάρκεια σταδίου  Ι έως ΙΙ κατά ΝΥΗΑ σε µια διπλή–τυφλή ελεγχόµενη µε 

placebo διασταυρούµενη µελέτη µε δακτυλίτιδα. Όλοι εκτός από έναν ασθενή 

ελάµβαναν διουρητικά. Κατά την διάρκεια της τρίµηνης παρακολούθησης 14 

άτοµα δεν παρουσίασαν κλινική επιδείνωση είτε έπαιρναν διγοξίνη είτε 

placebo. Σε 5 παρατηρήθηκε επιδείνωση υπό placebo και σε δύο ενώ 

έπαιρναν διγοξίνη. Ένας παρουσίασε τοξικό δακτυλιδισµό. Η καρδιακή 

συχνότητα ηρεµίας ήταν σηµαντικά χαµηλότερη µε το φάρµακο. Επιπλέον ο 

χρόνος εξώθησης και τα ακτινολογικά ευρήµατα (καρδιοθωρακικός δείκτης) 

βελτιώθηκαν µε την δακτυλίτιδα έναντι του εικονικού φαρµάκου. Αν και η 

δακτυλίτιδα εξασκεί ένα σταθερό ινότροπο αποτέλεσµα κατά την µακροχρόνια 

θεραπεία το κλινικό όφελος δεν ήταν εµφανές στους περισσότερους ασθενείς 

κατά το τρίµηνο της παρακολούθησης.  

Οι Guyatt και συν, 1988 µελέτησαν 20 ασθενείς µε µέτρια προς σοβαρή 

καρδιακή ανεπάρκεια σε µια διασταυρούµενη µελέτη. Πριν την έναρξη 18 

ελάµβαναν διουρητικά, 17 διγοξίνη και 11 αγγειοδιασταλτικά. Η διγοξίνη 

τιτλοποιήθηκε ώστε η συγκέντρωση στον ορό να είναι 1.5-2.5 ng/ml. Σε 7 

ασθενείς η µελέτη διακόπηκε πρόωρα εξαιτίας επιδείνωσης της καρδιακής 

ανεπάρκειας, και οι 7 ήταν σε placebo. Η λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας 

ηχωκαρδιογραφικά βελτιώθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας µε 

δακτυλίτιδα. Επιπλέον η 6-λεπτη δοκιµασία βάδισης ήταν µεγαλύτερη κατά 

την διάρκεια της θεραπείας µε δακτυλίτιδα συγκρινόµενη µε το placebo. Στην 
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µελέτη αυτή αποδείχτηκε ότι το αυξηµένο µέγεθος της καρδιάς, το µεγαλύτερο 

λειτουργικό στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας (ΙΙΙ-IV κατά ΝΥΗΑ) και η 

διάταση των σφαγιτίδων (>6cm) αλλά όχι και ο τρίτος καρδιακός τόνος 

µπορούν να προβλέψουν την απάντηση στην δακτυλίτιδα.  

Η επίδραση της 6-µηνης θεραπείας µε δακτυλίτιδα σε 300 ασθενείς µε 

ήπια – µέτρια καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσµα εξώθησης > 40%) συγκρίθηκε µε 

placebo και καπτοπρίλη σε µια πολυκεντρική µελέτη (1988). Κατά την 

διάρκεια της 84% ήταν σε διουρητικά. Το κλάσµα εξώθησης αυξήθηκε κατά 

4.4 και 0.9% αντίστοιχα στους ασθενείς µε διγοξίνη και placebo. Απόσυρση 

από την µελέτη εξαιτίας επιδείνωσης συνέβη στο 15% των θεραπευοµένων µε 

placebo και µόνο στο 4.2% των θεραπευοµένων µε διγοξίνη. Περισσότεροι 

ασθενείς στην οµάδα placebo (29%) χρειάστηκαν εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή 

εκτίµηση σε τµήµα επειγόντων εξαιτίας επιδείνωσης της καρδιακής 

ανεπάρκειας σε αντίθεση µε την οµάδα της διγοξίνης (15%). Ωστόσο όταν 

εκτιµήθηκε η βελτίωση του χρόνου άσκησης µη σηµαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν ανάµεσα στις δύο οµάδες. Επτά ασθενείς που έλαβαν 

διγοξίνη πέθαναν σε σχέση µε έξι της οµάδας placebo. Τα συµπεράσµατα 

αυτής της µελέτης είναι ότι ο συνδυασµός διγοξίνης και διουρητικού είναι 

αποτελεσµατικός στο να διατηρεί τους ασθενείς µε µέτρια καρδιακή 

ανεπάρκεια σε µια αντιρροπούµενη κατάσταση. Να σηµειωθεί ότι η µελέτη 

αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο προκατειληµµένη έναντι της δακτυλίτιδας 

καθώς τελικά συµπεριέλαβε άτοµα των οποίων η καρδιακή ανεπάρκεια δεν 

χειροτέρεψε όταν η διγοξίνη αποσύρθηκε κατά την φάση πριν την 

τυχαιοποίηση.   
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Η µελέτη German and Austrian Xamoterol Study Group (1988) 

τυχαιοποίησε 433 ασθενείς µε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας σε διγοξίνη, 

ξαµοτερόλη (ένας µερικός β1-αδρενεργικός αναστολέας) ή placebo  µε 3µηνη 

παρακολούθηση. Περίπου το 50% των ασθενών που έλαβαν µέρος στην 

µελέτη είχαν στηθάγχη ενώ 90% ήταν σε λειτουργικό στάδιο Ι-ΙΙ κατά ΝΥΗΑ. Η 

λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας δεν εκτιµήθηκε. Το µόνο κριτήριο για την 

τεκµηρίωση της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν αναφερόµενο ιστορικό 

δύσπνοιας ή εύκολης κόπωσης στην προσπάθεια. Παρατηρήθηκε µια τάση 

για αύξηση του χρόνου άσκησης µετά το 3µηνο στην οµάδα της διγοξίνης 

(17%) σε σύγκριση µε το placebo (5%). Μείωση κατά τουλάχιστον µια 

κατηγορία κατά ΝΥΗΑ συνέβη στο 24% της διγοξίνης και στο 6% του  

placebo. Σηµεία καρδιακής ανεπα΄ρκειας (υγροί ρόγχοι, περιφερειακό οίδηµα) 

ήταν λιγότερο συχνά στην οµάδα της διγοξίνης. Το σωµατικό βάρος µειώθηκε 

επίσης σηµαντικά στην ίδια οµάδα όπως και ο καρδιοθωρακικός δείκτης. Η 

µελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς αποδεικνύει την ευεργετική 

επίδραση της δακτυλίτιδας ακόµα και σε ασθενείς µε ενεργό ισχαιµική 

καρδιακή νόσο και στάδιο I-II κατα ΝΥΗΑ. 
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Σε µια διασταυρούµενη µελέτη οι Fleg και συν, 1991 εξέτασαν την 

επίδραση της µακροχρόνιας θεραπείας µε διγοξίνη σε σύγκριση µε placebo, 

στην αερόβια ικανότητα και λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας κατά την άσκηση  

10 ασθενών µε ήπια έως µέτρια καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσµα εξώθησης 

<35%) εξαιτίας στεφανιαίας νόσου. Όλοι οι ασθενείς ελάµβαναν διουρητικά 

και οι µισοί ελάµβαναν αγγειοδιασταλτικά. Αν και κανένας από τους 10 
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ασθενείς δεν παρουσίασε διαφοροποίηση στα συµπτώµατα και δεν απαίτησε 

αναπροσαρµογή των δόσεων των διουρητικών ή των αγγειοδιασταλτικών, 

υπήρξε σηµαντική αύξηση του κλάσµατος εξώθησης στο µέγιστο της άσκησης 

παρά το µεγαλύτερο µεταφόρτιο που σηµειώθηκε στους λαµβάνοντες διγοξίνη 

σε σχέση µε το placebo. Αν και η δακτυλίτιδα δεν επηρέασε την αερόβια 

ικανότητα αυτών των ασθενών θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι µε την 

προσθήκη ενός παράγοντα που µειώνει το µεταφόρτιο, η παρατηρούµενη 

αύξηση του κλάσµατος εξώθησης µε την διγοξίνη θα µεταφραζόταν σε αύξηση 

της ικανότητας για άσκηση αφού µάλιστα η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν 

σηµαντικά µεγαλύτερη επί διγοξίνης σε σχέση µε το placebo. 

Σε µια πρόσφατη ανάλυση (Adams και συν.,1998) η επιδείνωση της 

καρδιακής ανεπάρκειας µετά από απόσυρση της διγοξίνης αναλύθηκε από 

δύο παρόµοια σχεδιασµένες µελέτες. Οι µελέτες αυτές ήταν η Prospective 

Randomized Study of Ventricular Function and Efficacy of Digoxin (PROVED, 

Uretsky et al., 1993) και η Randomized Assessment of Digoxin and Inhibitors 

of Angiotensin-Converting Enzyme (RADIANCE, Packer et al.,1993). Οι 

Adams και συν. συµπέραναν ότι η απόσυρση της διγοξίνης προκαλεί µια 

επιδείνωση των συµπτωµάτων σε εκείνους τους ασθενείς µε το χαµηλότερο 

κλάσµα εξώθησης και µεγαλύτερη διάταση της καρδιάς, καθώς και στους µη 

λαµβάνοντες αναστολείς ΜΕΑ ή έχοντες συµπτώµατα συµφόρησης. Η 

διγοξίνη φαίνεται αποτελεσµατική για την θεραπεία των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια και η µελέτη Digitalis Investigation Group (DIG, 1997) αποδεικνύει 

µια τάση για ένα ευεργετικό αποτέλεσµα όσον αφορά τους θανάτους από 

ανεπάρκεια αντλίας. Επιπρόσθετα µια άλλη πρόσφατη µελέτη δείχνει ότι 

χαµηλές δόσεις διγοξίνης είναι προτιµότερες από τις µεσαίες, καθώς οι µέσες 
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δόσεις δεν βελτιώνουν περαιτέρω την αιµοδυναµική ή νευροορµονική 

κατάσταση του ασθενούς αλλά απεναντίας αυξάνουν τον κίνδυνο 

αρρυθµιογένεσης (Slatton και συν.,1997).  

Από τις προαναφερόµενες τυχαιοποιηµένες, ελεγχόµενες µε placebo 

µελέτες µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η µακροχρόνια θεραπεία µε διγοξίνη 

βελτιώνει την λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και είναι αποτελεσµατική 

στην πρόληψη της κλινικής επιδείνωσης ασθενών µε ήπια έως µέτρια 

καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας συστολικής δυσλειτουργίας, που βρίσκονται σε 

φλεβοκοµβικό ρυθµό. Τα παραπάνω προκύπτουν κυρίως από µελέτες που 

συµπεριέλαβαν περισσότερους από 100 ασθενείς και στους οποίους η 

διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν καλά τεκµηριωµένη. 

Αν και η σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας (παρουσία τρίτου 

τόνου, διάταση σφαγιτίδων κλπ) έχει συνδυαστεί µε κλινική απάντηση στην 

δακτυλίτιδα από αρκετούς ερευνητές, άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν 

κλινικά χαρακτηριστικά που θα διακρίνουν εκείνους που θα ανταποκριθούν ή 

όχι στην θεραπεία µε διγοξίνη. Πράγµατι δεν είναι ξεκάθαρο αν κλινικά 

κριτήρια µόνα τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διακρίνουν εκείνους 

που θα απαντήσουν στην θεραπεία, αφού είναι γνωστό ότι η απάντηση 

µπορεί να εκφραστεί µόνο µε συµπτώµατα και σηµεία ή µε την ικανότητα για 

άσκηση ή µε αιµοδυναµικές είτε τέλος µε νευροορµονικές παραµέτρους. Ο 

προσδιορισµός της απάντησης δυσκολεύει ακόµα περισσότερο αν ληφθεί 

υπόψη η πτωχή συσχέτιση µεταξύ κλινικών σηµείων και συµπτωµάτων µε την 

ικανότητα για άσκηση, την λειτουργικότητα της αρ. κοιλίας και τις 

αιµοδυναµικές παραµέτρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΣΕΟΫΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 

Αρτηριακά και καρδιοπνευµονικά αντανακλαστικά τασεοϋποδοχέων 

Τα αρτηριακά αντανακλαστικά των τασεοϋποδοχέων 

συµπεριλαµβάνουν ένα προσαγωγό σκέλος, µια κεντρική νευρική συνιστώσα 

και αυτόνοµες φυγόκεντρες συναπτικές συνιστώσες. Η αισθητική πληροφορία 

των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων προέρχεται από µηχανοευαίσθητες 

απολήξεις στον καρωτιδικό κόλπο και το αορτικό τόξο και οδεύει προς το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω των γλωσσοφαρυγγικών και 

πνευµονογαστρικών νεύρων, αντίστοιχα. Η πρωταρχική προσαγωγός 

σύναψη πραγµατοποιείται στους πυρήνες της µονήρους δεσµίδας απ’ όπου 

υπάρχουν διασυνδέσεις µε περιοχές του προµήκη και άλλων τµηµάτων του 

εγκεφαλικού στελέχους. Αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση ενεργοποιούν τους 

πρωταρχικούς προσαγωγούς νευρώνες και προκαλούν αυξηµένη φυγόκεντρη 

παρασυµπαθητική εκφόρτιση στην καρδιά και µειωµένη συµπαθητική 

εκφόρτιση στην καρδιά και την κυκλοφορία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και 

όταν η αρτηριακή πίεση είναι κανονική, υπάρχει ένας  σταθερός βαθµός 

διέγερσης των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων, έτσι ώστε η απαγωγός 

πνευµονογαστρική δραστηριότητα είναι τονικά διεγερµένη και η συµπαθητική 

δραστηριότητα τονικά αναστελλόµενη. Αυτό προκαλεί µια τονική αναστολή 

στην καρδιά και την κυκλοφορία.       

 28



 Μια δεύτερη σηµαντική οµάδα αισθητικών ινών προέρχεται από 

αισθητικούς υποδοχείς στην καρδιοπνευµονική περιοχή, οδεύει µε τις ίνες του 

πνευµονογαστρικού στους πυρήνες της µονήρους δεσµίδας και ασκεί 

επιδράσεις στην παρασυµπαθητική και συµπαθητική εκποµπή προς την 

καρδιά και την κυκλοφορία όµοια µε εκείνη των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων. 

Αυτοί οι αισθητικοί υποδοχείς εντοπίζονται σε ολόκληρη την καρδιά και τους 

πνεύµονες, αν και πιστεύεται ότι η καρδιά (και ειδικά η αριστερή κοιλία ) είναι 

η κύρια θέση αυτών των απολήξεων. Οι απολήξεις αυτές είναι επίσης τονικά 

ενεργείς και ασκούν µια τονική ανασταλτική επίδραση τόσο στην καρδιά όσο 

και την κυκλοφορία.  
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σκυλιά αναπτύσσουν προοδευτικά επιδεινούµενη κοιλιακή δυσλειτουργία, που 

οδηγεί σε κλινικά σηµεία καρδιακής ανεπάρκειας (δύσπνοια και ασκίτη) σε 

περίπου 4 εβδοµάδες. Η ευαισθησία και των καρωτιδικών και των αορτικών 

τασεοϋποδοχέων µειώνονται τη χρονική στιγµή που αναπτύσσεται καρδιακή 

ανεπάρκεια (Wang και συν,1990; Dibner-Dunlap και συν.1989). Αυτές οι 

αλλαγές σχετίζονται µε αυξηµένο ουδό πίεσης και µειωµένο φάσµα πιέσεων 

πάνω από το οποίο λειτουργούν οι τασεοϋποδοχείς. Οι µόνοι 
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µηχανοϋποδοχείς στην καρδιοπνευµονική περιοχή που έχουν συστηµατικά 

ερευνηθεί στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι οι αποκαλούµενοι κολπικοί τύπου 

Β µηχανοϋποδοχείς των οποίων οι προσαγωγές ίνες είναι εµµύελες και 

εντοπίζονται κυρίως στις συνδέσεις του δεξιού και αριστερού κόλπου µε τις 

πνευµονικές φλέβες και την άνω κοίλη φλέβα. Αυτοί οι υποδοχείς έχουν 

µελετηθεί και στο µοντέλο της καρδιακής ανεπάρκειας υψηλής παροχής 

αποτέλεσµα αρτηριοφλεβικού συριγγίου (Zucker και συν, 1977) και στο 

µοντέλο της χαµηλής παροχής δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας που 

προκαλείται από ρήξη της βαλβίδας σε συνδυασµό µε πνευµονική στένωση 

(Greenberg και συν, 1973). Και στις δύο περιπτώσεις, η ευαισθησία των 

κολπικών µηχανοϋποδοχέων ήταν αξιοσηµείωτα µειωµένη. Η λειτουργία των 

κοιλιακών µηχανοϋποδοχέων δεν έχει συστηµατικά ερευνηθεί σε κανένα 

µοντέλο καρδιακής ανεπάρκειας. Συµπερασµατικά, λοιπόν, οι αρτηριακοί 

τασεοϋποδοχείς και οι κολπικοί µηχανοϋποδοχείς, στα πειραµατόζωα, 

δυσλειτουργούν επί καρδιακής ανεπάρκειας. 

 

Η λειτουργία των τασεοϋποδοχέων στην καρδιακή ανεπάρκεια – 

Μελέτες στους ανθρώπους  

Έλεγχος της καρδιακής συχνότητας  

 Τα αντανακλαστικά των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων ασκούν την 

κύρια επίδραση στον έλεγχο του φλεβοκόµβου στους ανθρώπους, ενώ οι 

µηχανοϋποδοχείς της καρδιοπνευµονικής περιοχής έχουν µία πιο µέτρια 

επίδραση στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Ο έλεγχος της καρδιακής 

συχνότητας από το αντανακλαστικό των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων έχει 

βρεθεί να είναι παθολογικός και στους ανθρώπους µε καρδιακή ανεπάρκεια 
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και σε µία ποικιλία πειραµατικών µοντέλων µε συµφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. Ο Eckberg και συν, 1977 έδειξαν ότι ασθενείς µε συµφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια  ή µέτρια δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας χωρίς 

καρδιακή ανεπάρκεια έχουν µειωµένο έλεγχο καρδιακής συχνότητας από το 

αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων όπως εκτιµάται από τις αποκρίσεις της 

καρδιακής τους συχνότητας στην ενδοφλέβια χορήγηση φαινυλεφρίνης, που 

αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Έδειξαν ακόµα ότι αυτός ο ανώµαλος 

απαγωγός έλεγχος του φλεβοκόµβου από τους αρτηριακούς τασεοϋποδοχείς 

ήταν σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα µειωµένου παρασυµπαθητικού 

ελέγχου. Άλλοι ερευνητές έχουν δείξει ότι ασθενείς µε καρδιακή δυσλειτουργία 

έχουν µειωµένες ταχυκαρδιακές αποκρίσεις στην µείωση της αρτηριακής 

πίεσης (Goldstein και συν, 1975).  Ό έλεγχος της καρδιακής συχνότητας 

από τους καρδιακούς µηχανοϋποδοχείς ελάχιστα µόνο έχει ερευνηθεί στη 

συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι Mukharji και συν. 1987 µελέτησαν τις 

αποκρίσεις της καρδιακής συχνότητας στην ενδοστεφανιαία έγχυση µέσου 

αντίθεσης σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, φυσιολογικούς  µάρτυρες και 

ασθενείς µε συµφορητική µυοκαρδιοπάθεια. Αντανακλαστική βραδυκαρδία και 

υπόταση εµφανίστηκαν στα φυσιολογικά άτοµα µε την ενδοστεφανιαία έγχυση 

του µέσου αντίθεσης. Αυτό είναι πιθανότατα το  αποτέλεσµα της 

ενεργοποίησης των χηµικά ευαίσθητων απολήξεων των ινών C στην αριστερή 

κοιλία σε αντίθεση µε τους µηχανοϋποδοχείς της αριστερής κοιλίας. Ασθενείς 

µε συµφορητική µυοκαρδιοπάθεια δεν έδειξαν καµία ελάττωση στην καρδιακή 

συχνότητα κατά τη διάρκεια της ενδοστεφανιαίας έγχυσης του µέσου 

αντίθεσης υποδηλώνοντας έτσι την πιθανότητα είτε ότι οι χηµειοευαίσθητες 
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απολήξεις στην αριστερή κοιλία είχαν καταστραφεί είτε ότι η λειτουργία τους 

ήταν σηµαντικά επηρεασµένη.  

Έλεγχος της συµπαθητικής νευρικής δραστηριότητας 

Οι Ferguson και συν, 1992 µελέτησαν και το αρτηριακό και το 

καρδιοπνευµονικό αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων για τον έλεγχο της 

συµπαθητικής κυρίως δραστηριότητας σε ασθενείς µε συµφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. Βρήκαν τις µέσω του αρτηριακού αντανακλαστικού αποκρίσεις 

της µυϊκής συµπαθητικής δραστηριότητας µειωµένες κατά τη διάρκεια της 

προκαλούµενης µε νιτροπρωσσικό υπότασης αλλά όχι κατά τη διάρκεια 

αυξήσεων στην αρτηριακή πίεση προκαλούµενων  µε ενδοφλέβια χορήγηση 

φαινυλεφρίνης. Επιπλέον οι προκαλούµενες από το νιτροπρωσσικό αλλαγές 

στην καρδιακή πίεση πλήρωσης ίσως είχαν αποφορτίσει τους 

καρδιοπνευµονικούς υποδοχείς και έτσι αυξανόταν η συµπαθητική 

δραστηριότητα.  

 ∆ύο άλλες µελέτες (Ferguson και συν, 1984; Mohanty και συν, 1989) 

έχουν επίσης δείξει ότι ο αντανακλαστικός έλεγχος της συµπαθητικής 

δραστηριότητας µέσω καρδιοπνευµονικών τασεοϋποδοχέων (όπως 

αντικατοπτρίζεται σε µεταβολές της αντίστασης στα αγγεία του αντιβραχίου) 

είναι ανώµαλος στην καρδιακή ανεπάρκεια. Οι Mohanty και συν, βρήκαν 

µειωµένες αγγειοσυσπαστικές αποκρίσεις στο αντιβράχιο, σε αποφόρτιση των 

καρδιοπνευµονικών υποδοχέων από εφαρµογή αρνητικής πίεσης στο κάτω 

µέρος του σώµατος. Η σχετική συµµετοχή των κολπικών, σε αντίθεση µε τους 

κοιλιακούς ή πνευµονικούς τασεοϋποδοχείς στη έκφραση αυτών των 

ανώµαλων αποκρίσεων δεν έχει καθοριστεί. Επιπρόσθετα µε τις µειωµένες 

αγγειοσυσταλτικές αποκρίσεις, οι ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια έδειξαν 
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άµβλυνση των νευροορµονικών απαντήσεων στην δοκιµασία ανάκλισης 

(tilting test). Ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως αποτυγχάνουν να 

επιδείξουν  φυσιολογική αγγειοσυστολή στο αντιβράχιο και αύξηση των 

κατεχολαµινών της αγγειοτενσίνης και της ρενίνης στο πλάσµα, ως απάντηση 

στην ανάληψη της όρθιας θέσης (Goldsmith και συν, 1983).      

 

Η νευροορµονική διέγερση στην καρδιακή ανεπάρκεια 

Ακόµα και στους ασθενείς χωρίς κλινική ένδειξη καρδιακής 

ανεπάρκειας υπάρχει ήδη ένδειξη νευροορµονικής διέγερσης (Francis και συν 

1990). Επιπρόσθετα καταγραφές της µυϊκής συµπαθητικής δραστηριότητας 

σε ανθρώπους µε καρδιακή ανεπάρκεια έχουν αποδείξει σηµαντικά αυξηµένα 

επίπεδα συµπαθητικής δραστηριότητας (Leimbach και συν 1986).  Αυτή η 

δραστηριότητα αυξάνει όσο το επίπεδο της καρδιακής πίεσης πλήρωσης είναι 

αυξηµένο. Αυτή η σαφής νευροορµονική δραστηριότητα σχετίζεται µε υψηλό 

ποσοστό θνητότητας στους ασθενείς µε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (Cohn 

και συν 1984). Παρόλα αυτά ο ακριβής µηχανισµός για την ανάπτυξη της 

νευροορµονικής διεγερτικής κατάστασης που ξεκινά ακόµα και πριν από την 

ανάπτυξη κλινικής καρδιακής ανεπάρκειας δεν έχει αποδειχθεί πλήρως. Η 

νευροορµονική διέγερση είναι το αποτέλεσµα ανωµαλιών στους αρτηριακούς 

και καρδιοπνευµονικούς τασεοϋποδοχείς εξαιτίας της µειωµένης τονικής 

ανασταλτικής τους επίδρασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

 

METABΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
 Yπό φυσιολογικές συνθήκες, η καρδιακή συχνότητα δεν είναι αυστηρά 

οµαλή ή περιοδική παρά τα όσα µπορεί να υπονοεί ο χρησιµοποιούµενος 

κλινικός όρος «οµαλός φλεβοκοµβικός ρυθµός». Αντιθέτως, σε υγιείς ο 

καρδιακός ρυθµός παρουσιάζει στιγµιαία µεταβλητότητα ακόµα και στην 

ηρεµία, η οποία αντιστοιχεί σε µεταβολές της χρονικής διάρκειας διαδοχικών 

καρδιακών κύκλων σε συνθήκες φλεβοκοµβικού ρυθµού και φαίνεται ότι είναι 

αποτέλεσµα µιας σύνθετης αλληλεπίδρασης µεταξύ των ιδιοτήτων του 

φλεβόκοµβου και της δράσης του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ΑΝΣ). 

Το ισοζύγιο της δράσης των δύο σκελών του ΑΝΣ δηλαδή του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος (ΣΜ) και του παρασυµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος (ΠΣΜ), µπορεί να εκτιµηθεί ποιοτικά µε τη µέτρηση της 

φλεβοκοµβικής συχνότητας σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή και 

αντιπροσωπεύεται µε τη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ). Ο 

όρος ΜΚΣ αναφέρεται στη µέτρηση των µεταβολών της χρονικής διάρκειας 

διαδοχικών καρδιακών κύκλων σε συνθήκες φλεβοκοµβικού ρυθµού και 

αντανακλά το ισοζύγιο της δράσης του νευρογενούς τόνου του αυτόνοµου και 

του αδρενεργικού τόνου χυµικής προέλευσης. Τα τελευταία χρόνια, η ΜΚΣ 

έχει γίνει αντικείµενο µελετών αφού αποτελεί αναίµακτο προγνωστικό δείκτη 

σε ποικιλία καρδιολογικών συνδρόµων. 
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3) SDANN (σε ms): σταθερή απόκλιση της µέσης τιµής των καρδιακών 

κύκλων ΝΝ ανά 5 λεπτά. ∆ηλαδή, στη διάρκεια του 24ώρου, 

υπολογίζεται η σταθερή απόκλιση της µέσης τιµής των διαστηµάτων 

ΝΝ από τα 288 πεντάλεπτα. Ο δείκτης αυτός βασικά προσδιορίζει το 

κατά πόσον διαφέρει η µέση καρδιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια ενός 

εκάστου πενταλέπτου, από τη µέση καρδιακή συχνότητα ολόκληρου 

του 24ώρου και τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ εγρήγορσης και 

ύπνου.  
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4) SD  (σε ms): µέση σταθερή απόκλιση όλων των σταθερών αποκλίσεων 

της µέσης τιµής των καρδιακών κύκλων ΝΝ των πενταλέπτων του 

24ώρου. Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει  το βαθµό των µεταβολών της 

καρδιακής συχνότητας ανά διαστήµατα 5 λεπτών και τείνει να αγνοήσει 

την κιρκάδια µεταβολή αυτής. 

5) pNN50 (σε %): ποσοστό διαστηµάτων ΝΝ, που η διαφορά του µήκους 

κύκλου από το αµέσως προηγούµενο διάστηµα είναι µεγαλύτερη από 

50 ms. Ο δείκτης αυτός εκφράζει την επίδραση των αναπνοών στον 

καρδιακό ρυθµό και κατά συνέπεια τον τόνο του ΠΣΜ. Όσο 

µεγαλύτερος είναι, τόσο µεγαλύτερη είναι η δραστηριότητα του ΠΣΜ 

και το αντίστροφο. Σε υγιή άτοµα θεωρείται ότι η τιµή του είναι πάνω 

από 15%, όταν το  SDNN>100ms.  

6) rMSSD (σε ms): πρόκειται για την τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής 

των τετραγώνων των διαφορών, των κατά συνέχεια καταγραφόµενων 

καρδιακών κύκλων. Η τιµή αυτή εκφράζει τη δραστηριότητα του ΠΣΜ. 

Σύµφωνα µε τους Bigger και συν, (1992) σε φυσιολογικά άτοµα η τιµή 

του ξεπερνάει τα 25 ms ενώ τιµή <17ms εκφράζει µειωµένη ΜΚΣ. 

 

Ανάλυση της ΜΚΣ στο πεδίο των συχνοτήτων 

Η µέθοδος βασίζεται στο ότι ο καρδιακός ρυθµός, που αποτελείται από 

µια χρονοσειρά διαδοχικών γεγονότων, µπορεί να αναλυθεί σ’ έναν αριθµό 

ηµιτονοειδών καµπυλών (αρµονικών), µε διάφορα πλάτη και συχνότητες, 

αφού υποβληθεί µε µαθηµατικό µετασχηµατισµό, σε φασµατική ανάλυση. Οι 

Akselrod και συν περιέγραψαν ότι η δράση των σκελών του ΑΝΣ προκαλεί 

συνεχείς κυκλικές µεταβολές της φλεβοκοµβικής συχνότητας καθ’ όλη τη 
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διάρκεια του 24ώρου. Για τον υπολογισµό της φασµατικής ανάλυσης 

χρησιµοποιήθηκαν: 1) Ο ταχύς µετασχηµατισµός κατά Fourier (fast Fourier 

transformation, FFT) και 2) η ανάλυση µε τη µέθοδο της “αυτοσυσχέτισης” 

(autocorrelation). Χρησιµοποιείται συχνότερα η πρώτη διότι είναι απλούστερη. 

Με την φασµατική ανάλυση η εικόνα που προκύπτει εµφανίζεται είτε ως 

ανάλυση “πλάτους” (amplitude), δηλαδή του εύρους του φάσµατος σε κάθε 

συχνότητα είτε ως δυναµική φασµατική ανάλυση (power spectral analysis), µε 

βάση το τετράγωνο του πλάτους.  

Κατά τον διαχωρισµό των συχνοτήτων των διαστηµάτων RR 

προκύπτουν τρεις διακριτές κορυφές: οι πολύ χαµηλής συχνότητας µεταβολές 

(very low frequency, VLF) κάτω των 0,05 Hz, οι χαµηλής/µέσης συχνότητας  

(low frequency, LF) περί τα 0,15 Hz και οι υψηλής συχνότητας (high 

frequency, HF) περί τα 0,3 Hz.  

Οι συχνότητες αυτές θεωρείται γενικά ότι αντιστοιχούν σε διαφορετικά 

συστήµατα που ρυθµίζουν την καρδιακή συχνότητα  (Ewing και συν, 1991). 

Το ΠΣΜ προκαλεί µεταβολές που έχουν περιοδικότητα σε υψηλές συχνότητες 

(HF: 0,15-0,4 Hz). Η νευρογενής αδρενεργική νεύρωση προκαλεί µεταβολές 

που συµβαίνουν σε χαµηλές συχνότητες (LF: 0,04-0,15 Hz). Αυτές συνδέονται 

κυρίως µε µεταβολές της αρτηριακής πίεσης και των τασεοϋποδοχέων και 

επηρεάζονται και από τα δύο σκέλη του ΑΝΣ. Η αδρενεργική διέγερση 

χυµικής προέλευσης αντιστοιχεί σε κυκλικές µεταβολές σε πολύ χαµηλές 

συχνότητες (VLF: 0,003-0,04 Hz). Οφείλονται στον αγγειοκινητικό τόνο των 

µυών, στο σύστηµα θερµορύθµισης και στο σύστηµα ρενίνης-αγγειοτενσίνης. 

Επίσης υπάρχουν και οι κυκλικές µεταβολές εξαιρετικά χαµηλών συχνοτήτων 

 39



(ULF: ≤ 0,003 Ηz) των οποίων η φυσιολογική σηµασία δεν έχει ξεκαθαρισθεί. 

Οι τιµές όλων των παραπάνω αντιστοιχούν σε ms2. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο αποκλεισµός του ΠΣΜ µε ατροπίνη εξαλείφει 

σχεδόν τις µεταβολές υψηλών συχνοτήτων (ΗF) ενώ µειώνει σηµαντικά τις 

µεταβολές χαµηλών συχνοτήτων (LF). Η προσθήκη προπρανολόλης µειώνει 

ακόµα περισσότερο τις µεταβολές LF, χωρίς όµως να επηρεάζει περαιτέρω τις 

µεταβολές HF. 

Η φασµατική ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για καταγραφές 

µεγάλης αλλά και µικρής διάρκειας. Η ανάλυση µεγάλης διάρκειας αφορά την 

ακολουθία των RR διαστηµάτων όλου του 24ώρου. Εδώ, η φασµατική 

ανάλυση περιγράφει τον µέσο όρο των τιµών της ΜΚΣ. Όµως, οι δείκτες της 

ΜΚΣ παρέχουν πληροφορίες, κυρίως για τις µεταβολές του τόνου του ΑΝΣ, 

παρά για το επίπεδο της δραστηριότητας του ΑΝΣ.  

Τα τρία βασικά στοιχεία του φάσµατος (HF, LF και VLF) δεν είναι 

σταθερά και ποικίλουν ανάλογα µε τον τόνο του αυτόνοµου κάθε χρονική 

στιγµή. Έτσι, µπορεί να περιγραφούν και σε καταγραφές βραχείας διάρκειας 

2-5 λεπτών. To LF και το HF µετρώνται και σε οµαλοποιηµένες τιµές οι οποίες 

εκφράζουν τη σχετική τιµή κάθε στοιχείου σε αναλογία µε τις ολικές 

συχνότητες (TF) µείον τις πολύ χαµηλές (VLF). Κατά αυτό το τρόπο δίνεται 

έµφαση στο ισοζύγιο της συµπεριφοράς των δύο σκελών του ΑΝΣ, χωρίς να 

επηρεάζεται από το TF. Με ανάλογο τρόπο χρησιµοποιείται και ο λόγος 

LF/HF ως δείκτης της ισορροπίας µεταξύ ΣΜ και ΠΣΜ ο οποίος παρέχει 

επιπρόσθετα στοιχεία, ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε χειρισµούς που επιτείνουν 

τη δραστηριότητα του ΣΜ ή του ΠΣΜ. 
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Σύγκριση µεταξύ των δύο µεθόδων ανάλυσης 

Τα αποτελέσµατα των µεθόδων των σταθερών αποκλίσεων και της 

δυναµικής φασµατικής ανάλυσης σχετίζονται αρκετά καλά µεταξύ τους. Οι 

µέθοδοι των σταθερών αποκλίσεων (SD) περικλείουν την επίδραση που 

ασκούν στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας ταυτόχρονα το ΣΜ και το 

ΠΣΜ. Μειονέκτηµα των µεθόδων αυτών είναι ότι δεν µπορούν να διακρίνουν 

µεταξύ των πολύ διαφορετικών τύπων µεταβολής της καρδιακής συχνότητας, 

όπως είναι η αυξανόµενη µεταβολή και η µειούµενη µεταβολή, εφόσον 

εµφανίζουν την ίδια σταθερή απόκλιση, πράγµα που δεν συµβαίνει µε την 

ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων. Επίσης το σήµα παραµορφώνεται 

συχνά από έκτακτες συστολές ή κινήσεις του σώµατος. Πρέπει να σηµειωθεί, 

ιδιαίτερα όταν µελετούµε στεφανιαίους ασθενείς, ότι λόγω της ισχαιµίας είναι 

δυνατό αφενός να προκληθούν βλάβες των συµπαθητικών νευρικών ινών του 

µυοκαρδίου, αφετέρου να ενεργοποιηθούν συµπαθητικά αντανακλαστικά που 

µπορούν να τροποποιήσουν τις µετρήσεις της ΜΚΣ. 

 

Η µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας στην κλινική πράξη 

Η κλινική συσχέτιση της ΜΚΣ έγινε για πρώτη φορά το 1965 όταν οι Hon 

και Lee παρατήρησαν ότι η καταπόνηση του εµβρύου επιφέρει µεταβολές στα 

φλεβοκοµβικά διαστήµατα πριν την µεταβολή της καρδιακής συχνότητας. 

Έκτοτε, έχει εκδηλωθεί µεγάλο ενδιαφέρον για τη σηµασία της, σε 

φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Στην Καρδιολογία, η σηµασία της 

αναγνωρίσθηκε µε την παρατήρηση ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

προγνωστικός δείκτης µετά από οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου, στην εργασία 

που δηµοσιεύθηκε το 1977 από τους Wolf  και συν. Από τότε πολλές µελέτες 
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έχουν δείξει ότι η µείωση της ΜΚΣ σχετίζεται µε πολλές παθολογικές 

καταστάσεις του καρδιαγγειακού ή και άλλων συστηµάτων (τετραπληγία, 

διαβητική νευροπάθεια, σε ψυχιατρικά σύνδροµα κ.λ.π.). 

Σε άτοµα χωρίς οργανική νόσο η συνεχής 24-ωρη ΗΚΓφική καταγραφή 

έδειξε µία πρωϊνή αύξηση των δεικτών του ΣΜ, η οποία µπορεί να 

συσχετίζεται µε τα αυξηµένα καρδιαγγειακά συµβάµατα που λαµβάνουν χώρα 

το πρωί (Furlan και συν, 1990).  

Αλλά εκτός από τις αναίµακτες µεθόδους, οι διαταραχές του αυτόνοµου 

σε ασθενείς µε καρδιακή νόσο µελετήθηκαν και µε την µέτρηση της 

ευαισθησίας των τασεοϋποδοχέων όπου βρέθηκε µείωση της δράσης τους, 

γεγονός που υποδείκνυε ελάττωση της ευαισθησίας του ΠΣΜ (Eckberg και 

συν, 1971). Επιπλέον σήµερα είναι γνωστό ότι οξέα συµβάµατα του 

καρδιαγγειακού παρατηρούνται σε ώρες αυξηµένης συµπαθητικής και 

µειωµένης παρασυµπαθητικής δραστηριότητας. 

Καρδιακή ανεπάρκεια  

Η ΜΚΣ σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια είναι µειωµένη σε σχέση 

µε τα φυσιολογικά άτοµα. Σε δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας 

παρατηρείται ενεργοποίηση του ΣΜ η οποία εκδηλώνεται µε αύξηση της 

καρδιακής συχνότητας και αύξηση των κυκλοφορούντων κατεχολαµινών. 

Φαίνεται ότι η µείωση των δεικτών της ΜΚΣ, συσχετίζεται µε την σοβαρότητα 

της νόσου, ενώ στα τελικά στάδια µειώνεται σηµαντικά και το LF παρόλη την 

ενεργοποίηση του ΣΜ. Οι  Nolan και συν έδειξαν ότι χαµηλές τιµές του SDNN 

προδιαθέτουν σε θάνατο κυρίως λόγω της εξέλιξης της νόσου και όχι λόγω 

αιφνίδιου θανάτου σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια. Οι Bonaduce και συν 

δηµοσίευσαν µια µελέτη σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρώντας 
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ότι ενώ είχαν χαµηλές τιµές στους δείκτες της ΜΚΣ (HF,LF,TF), η µείωση του 

HF συνέβαινε νωρίς και η σηµασία του για την εξέλιξη της νόσου ήταν 

περιορισµένη. Από την άλλη πλευρά το TF και  LF µειώνονταν αργότερα. Στα 

τελικά στάδια το LF ήταν σχεδόν απών. Ο λόγος LF/HF ήταν πολύ ισχυρός 

προγνωστικός δείκτης κατά τους µελετητές.  

Υπέρταση  

Σε ασθενείς µε υπέρταση παρατηρείται αυξηµένη δραστηριότητα του 

ΣΜ. Σε σύγκριση µε νορµοτασικούς το σκέλος του LF είναι αυξηµένο ενώ του 

HF µειωµένο. 

Μεταµόσχευση καρδιάς  

Η ΜΚΣ σε αυτούς τους ασθενείς µετά τη µεταµόσχευση είναι πολύ 

µειωµένη. Η επανεµφάνιση διακριτών φασµατικών στοιχείων στην ανάλυση 

στο πεδίο των συχνοτήτων φαίνεται να σχετίζεται µε την επανανεύρωση της 

καρδιάς. 

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος  

Η τιµή φασµατικής ισχύος στο πεδίο των συχνοτήτων αποτελεί 

προγνωστικό δείκτη για αρρυθµιολογικό θάνατο (Bigger και συν, 1992). 

Μελέτες σε ζώα έδειξαν, ότι διαταραχές του ΑΝΣ µπορεί να οδηγήσουν σε 

δυνητικά θανατηφόρες αρρυθµίες, ενώ σε ασθενείς που έφεραν Holter συνεχή 

ΗΚΓφική καταγραφή παρατηρήθηκε διαταραχή της ΜΚΣ και κατ’ επέκταση 

του αυτόνοµου πριν την έναρξη κοιλιακών ταχυαρρυθµιών. Σε ασθενείς µε 

ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία παρατηρήθηκε ότι η έκτοπη κοιλιακή 

δραστηριότητα αυξανόταν σε περιόδους µειωµένων µεταβολών LF και HF 

ενώ ήταν µειωµένη όταν αυξανόταν είτε το HF είτε οι µεταβολές του LF. 
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Όµως, παρά τη γενική αποδοχή ότι η ΜΚΣ είναι προγνωστικός δείκτης για 

αρρυθµιολογικό θάνατο, ο ρόλος της δεν έχει ακόµα πλήρως ξεκαθαρισθεί. 

Οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου  

Οι Wolf και συν πρώτοι έδειξαν ότι ασθενείς µε οξύ έµφραγµα 

µυοκαρδίου, οι οποίοι δεν εµφάνιζαν την φυσιολογική αναπνευστική αρρυθµία 

είχαν αυξηµένη ενδονοσοκοµειακή θνησιµότητα. Οι Bigger και συν έδειξαν ότι 

η ΜΚΣ µετά από ένα οξύ έµφραγµα, µειώνεται περίπου 25% µε 50% σε 

σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα. Αµέσως µετά το οξύ έµφραγµα αρχίζει να 

αυξάνεται και σταθεροποιείται στο τρίµηνο, παραµένοντας όµως, κάτω από τα 

φυσιολογικά όρια. Σε 715 ασθενείς που µελέτησαν δύο εβδοµάδες µετά το 

έµφραγµα, βρήκαν ότι χαµηλές τιµές της ΜΚΣ σχετίζονται µε αυξηµένο 

κίνδυνο καρδιακού θανάτου τα επόµενα 4 χρόνια. Την µεγαλύτερη 

προγνωστική ισχύ είχαν οι δείκτες των TF, ULF, και VLF, ενώ οι HF και LF 

είχαν µέτρια προγνωστική ισχύ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 

ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

 
Παρότι οι εργοφυσιολόγοι και οι πνευµονολόγοι έχουν χρησιµοποιήσει 

την καρδιοπνευµονική δοκιµασία κοπώσεως για πολλά χρόνια, η εφαρµογή 

της στην καρδιολογία είναι σχετικά πρόσφατη και η χρήση της αφορά κυρίως 

την εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών µε συµφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. 

 

Φυσιολογία της άσκησης 

 Η απαραίτητη ενέργεια για την συστολή των σκελετικών µυών 

προέρχεται από την υδρόλυση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). Η 

τελευταία σχηµατίζεται κυρίως στα µιτοχόνδρια από την ένωση της 

διφωσφορικής αδενοσίνης (ADP) µε ανόργανο φωσφόρο. Οι αντιδράσεις 

αυτές γίνονται µε κατανάλωση οξυγόνου και έχουν ως συνέπεια την 

παραγωγή νερού.  Για την διατήρηση της άσκησης απαιτείται συνεχής 

επανασχηµατισµός του ΑΤΡ µε την κατανάλωση Ο2, το οποίο προέρχεται από 

τον ατµοσφαιρικό αέρα.  Έτσι, ο επανασχηµατισµός του ΑΤΡ αντανακλάται 

στην αύξηση της κατανάλωσης Ο2 (VO2) κατά την άσκηση.  Η µεταφορά του 

ατµοσφαιρικού οξυγόνου στους σκελετικούς µυς γίνεται µε την κυκλοφορία και 

µε ρυθµό ανάλογο µε εκείνον που απαιτείται από την µυϊκή δραστηριότητα.  
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 Ο αριθµός των µορίων του ΑΤΡ που σχηµατίζονται από κάθε µόριο Ο2 

είναι συγκεκριµένος (περίπου 6 µόρια ΑΤΡ/1 µόριο Ο2).  Η ποσότητα επίσης 

του Ο2 που απαιτείται για την επιτέλεση συγκεκριµένου έργου, µε αερόβιες 

συνθήκες, είναι καθορισµένη (περίπου 10 mL/min/W) και ανεξάρτητη από την 

σωµατική ευεξία, την ηλικία ή το γένος του ατόµου.  Έτσι, η αδυναµία του 

κυκλοφορικού συστήµατος να τροφοδοτήσει µε επαρκή ρυθµό Ο2 τους 

σκελετικούς µυς θα οδηγήσει στην επιβράδυνση του ρυθµού 

επανασχηµατισµού του ΑΤΡ στους τελευταίους.   Αυτό αντανακλάται από την 

µειωµένη ροή Ο2 στους αεραγωγούς και την διέγερση της αναερόβιας οδού 

σχηµατισµού ΑΤΡ.  Η τελευταία οδηγεί σε γαλακτική οξέωση και αύξηση της 

παραγωγής CO2 (VCO2) µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται από τον 

αερόβιο µεταβολισµό.  Η αύξηση αυτή του ρυθµού παραγωγής του CO2 

χαρακτηρίζει την έναρξη και το µέγεθος της γαλακτικής οξέωσης. Σε ασθενείς 

µε καρδιακή νόσο και περιορισµένη λειτουργική ικανότητα, η έναρξη της 

γαλακτικής οξέωσης συµβαίνει σε πολύ χαµηλά επίπεδα VO2.  Αυτό 

υποδηλώνει την αδυναµία του κυκλοφορικού να καλύψει τις απαιτήσεις των 

µυών σε Ο2 για τον αερόβιο επανασχηµατισµό του ΑΤΡ (Wasserman και συν, 

1975).  

 

Αερόβιες παράµετροι 

Στην ηρεµία, η εξίσωση του Fick δηλώνει ότι η πρόσληψη του 

οξυγόνου ισούται µε την καρδιακή παροχή επί την αρτηριοφλεβική διαφορά 

οξυγόνου. Αυτό εκφράζεται ως εξής: 

VO2=(SV x HR) x (CaO2 – CVO2) 
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όπου VO2 είναι η πρόσληψη οξυγόνου, SV είναι ο όγκος παλµού, HR είναι η 

καρδιακή συχνότητα, CaO2 είναι η περιεκτικότητα Ο2 στο αρτηριακό αίµα και 

CVO2 είναι η περιεκτικότητα Ο2 στο µικτό φλεβικό αίµα. 

Η πρόσληψη οξυγόνου, διορθώνεται συνήθως ανάλογα µε το σωµατικό 

βάρος και εκφράζεται σε ml/kg/min. Ένα µεταβολικό ισοδύναµο (MET) είναι η 

κατανάλωση οξυγόνου σε καθιστή θέση και ισούται µε 3.5 ml/kg/min. 

Στη µέγιστη άσκηση η εξίσωση του Fick εκφράζεται ως εξής: 

VO2max = (SVmax x HRmax) x (CaO2max – CVO2min) 

Αυτό αντανακλά τη µέγιστη ικανότητα ενός ατόµου να προσλαµβάνει, να 

µεταφέρει και να χρησιµοποιεί οξυγόνο και καθορίζει τη λειτουργική αερόβια 

ικανότητα αυτού του ατόµου. Το VO2max είναι η ιδανική εργαστηριακή 

µέτρηση της καρδιοπνευµονικής υγείας και είναι η πιο σηµαντική παράµετρος 

που µετράται σε µια λειτουργική δοκιµασία κοπώσεως. Παρότι µερικοί 

ερευνητές επιµένουν ότι η µέγιστη τιµή (πλατώ) του VO2 υφίσταται κοντά στη 

µέγιστη άσκηση, αυτό δε συµβαίνει πάντα. Έχει προταθεί η χρησιµοποίηση 

του όρου «peak VO2» για να περιγράψει αυτή την κατάσταση (Brooks, 1985). 

Η µεταβολή της VO2  µε την άσκηση είναι γραµµική µέχρι η VO2 να γίνει 

µέγιστη. Σε πολλά άτοµα υπάρχει πλατώ κοντά στη µέγιστη άσκηση, πέρα 

από το οποίο η VO2 δεν µεταβάλλεται. Η εκγύµναση επιτρέπει σε ένα άτοµο 

να πραγµατοποιεί µεγαλύτερο έργο και υψηλότερο VO2max. 

Η µεταβολή της καρδιακής συχνότητας είναι γραµµική έως τη µέγιστη 

καρδιακή συχνότητα που ισούται µε «220-ηλικία». Σε γυµνασµένα άτοµα, η 

καρδιακή συχνότητα στην ηρεµία και σε κάθε στάδιο της άσκησης είναι 

µικρότερη, αλλά η µέγιστη καρδιακή συχνότητα δεν µεταβάλλεται. 
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Η µεταβολή του όγκου παλµού, εκφράζεται µε καµπύλη, αυξάνεται 

νωρίς στη διάρκεια της άσκησης και µεταβάλλεται λίγο στη συνέχεια. Η 

εκγύµναση αυξάνει τον όγκο παλµού τόσο στην ηρεµία όσο και σε κάθε 

στάδιο της άσκησης. 

Η αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2 διευρύνεται, όσο η περιεκτικότητα σε Ο2 

του µικτού φλεβικού αίµατος ελαττώνεται, αφού η περιεκτικότητα σε Ο2 του 

αρτηριακού αίµατος δεν µεταβάλλεται σε υγιή άτοµα. Μετά από εκγύµναση η 

µέγιστη αρτηριοφλεβική διαφορά O2  αυξάνεται (Mitchell και συν, 1971). 

Η επηρεασµένη λειτουργική αερόβια ικανότητα (π.χ. κακή ανοχή στην 

άσκηση), καθορίζεται ως παθολογικά χαµηλή VO2max. Αυτό µπορεί να 

συµβεί από κάθε παράγοντα που επηρεάζει µία ή περισσότερες από τις 4 

παραµέτρους της εξίσωσης του Fick οι οποίες καθορίζουν τη  VO2max: 

ελάττωση της µέγιστης καρδιακής συχνότητας, του µέγιστου όγκου παλµού, 

ελάττωση της CaO2max ή αύξηση της CVO2min. Για παράδειγµα ,σε ασθενείς 

µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ο σηµαντικότερος παράγοντας που 

ελαττώνει τη VO2max, είναι η ελάττωση στην αύξηση του όγκου παλµού κατά 

τη διάρκεια της άσκησης και λιγότερο η ελάττωση της µέγιστης καρδιακής 

συχνότητας και της µέγιστης αρτηριοφλεβικής διαφοράς Ο2 (Neuberg και συν, 

1988) . 

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν τον όγκο παλµού, είναι τµηµατικές 

τοιχωµατικές ανωµαλίες και βαλβιδικές στενώσεις ή ανεπάρκειες. Αντίθετα, 

νοσήµατα των πνευµόνων, µυοσκελετικές ανωµαλίες και νοσήµατα του 

αιµοποιητικού, έχουν συνήθως σηµαντική επίδραση στη VO2max, 

επηρεάζοντας την αρτηριακή ή τη µικτή φλεβική περιεκτικότητα οξυγόνου. 
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Αναερόβιες παράµετροι 

Παρότι στη βιβλιογραφία υπάρχει σηµαντική διαµάχη για την αξία του 

αναπνευστικού αναερόβιου ουδού (VAT), η καρδιοπνευµονική δοκιµασία 

κόπωσης συµπεριλαµβάνει συχνά τέτοιες µετρήσεις, επειδή είναι κλινικά 

χρήσιµες στην εκτίµηση του επηρεασµού του λειτουργικού σταδίου σε 

ασθενείς µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (Davis, 1985). 

Κατά την αρχική (αερόβια) φάση µιας δοκιµασίας κοπώσεως που 

διαρκεί µέχρις ότου προσεγγισθεί το 50-60% του VO2max, ο εκπνεόµενος 

αερισµός (VE) αυξάνει γραµµικά µε τη VO2 και αντανακλά το CO2 που 

παράγεται µε την αναερόβια διαδικασία στους µύες. Τα επίπεδα του 

γαλακτικού οξέος δεν αλλάζουν ουσιαστικά σε αυτή τη φάση, αφού η 

παραγωγή γαλακτικού οξέος από τους µύες είναι ελάχιστη. 

Στο δεύτερο µισό της άσκησης, αρχίζει ο αναερόβιος µεταβολισµός, 

επειδή η προσφορά οξυγόνου δεν καλύπτει τις αυξηµένες µεταβολικές 

ανάγκες των µυών. Σε αυτό το χρονικό σηµείο, υπάρχει σηµαντική αύξηση της 

παραγωγής γαλακτικού οξέος στους µύες και αυξηµένα επίπεδα γαλακτικού 

οξέος στο περιφερικό αίµα. Η VO2 στην αρχή της συσσώρευσης γαλακτικού 

οξέος στο αίµα, ονοµάζεται γαλακτικός ή αναερόβιος ουδός. 

Στο περιφερικό αίµα σχεδόν όλο το γαλακτικό οξύ ρυθµίζεται από το 

διττανθρακικό νάτριο σύµφωνα µε την αντίδραση: 

Γαλακτικό οξύ + NaHCO3 = γαλακτικό Na + CO2 + H2O 

Η περίσσεια CO2 που παράγεται κατά τη διάρκεια αυτής της αντίδρασης, 

προστίθεται στο CO2  που παράγεται µε την αερόβια διαδικασία, µε 

αποτέλεσµα ο εκπνεόµενος αερισµός να αυξάνεται απότοµα στα τελευταία 
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στάδια της άσκησης. Σε αυτή τη φάση της άσκησης αρχίζει ο ασθενής να 

αισθάνεται δύσπνοια. 

Επειδή οι αλλαγές στον εκπνεόµενο αερισµό στην αρχή του 

αναερόβιου µεταβολισµού είναι καλά καθορισµένες, έχουν βρεθεί διάφορες µη 

επεµβατικές µέθοδοι που ανιχνεύουν αυτή τη «µετάπτωση» (Jennings και 

συν, 1990). Η VO2 στην αρχή αυτής της «µετάπτωσης», ονοµάζεται 

αναπνευστικός ουδός (VAT). Βέβαια η αξία αυτών των µετρήσεων και το 

ερώτηµα αν υπάρχει πραγµατικός ουδός, παραµένουν αµφιλεγόµενα.  

 

Καρδιοπνευµονική δοκιµασίας κοπώσεως 

Η άσκηση είναι ένα φυσιολογικό stress που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κλινικά για την εκτίµηση της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευµόνων.  

Λανθάνουσες διαταραχές των οργάνων αυτών µπορούν να αποκαλυφθούν 

στην διάρκεια που οι µεταβολικές απαιτήσεις των µυών είναι αυξηµένες.  Η 

δηµιουργία συσκευών για την µέτρηση των αναπνεόµενων αερίων και της 

ροής του αέρα έχει επιτρέψει την αναίµακτη εκτίµηση της ανταλλαγής αερίων 

και µάλιστα σε κάθε αναπνοή.  Έτσι, η συνεχής παρακολούθηση της 

πρόσληψης οξυγόνου (VO2), του αερισµού (VE) και του εισπνεόµενου όγκου 

είναι µια απλή διαδικασία.  Ο ασθενής αναπνέει διαµέσου µιας mouthpiece 

ενώ η µύτη είναι κλειστή ή διαµέσου µιας µάσκας προσώπου.  Είναι πολύ 

σηµαντικό πριν την διενέργεια της εξέτασης να βαθµονοµηθεί ο αναλυτής µε 

τη χρήση αερίων γνωστής συγκέντρωσης.  Επίσης, έχει µεγάλη σηµασία η 

εξοικείωση του ασθενούς µε το σύστηµα πριν από την έναρξη των 

µετρήσεων.  Για την διενέργεια της δοκιµασίας κοπώσεως, η οποία συνήθως 

είναι µέγιστη, χρησιµοποιείται κυλιόµενος τάπητας ή εργοµετρικό ποδήλατο, 
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ενώ τα πρωτόκολλα άσκησης διαφέρουν ανάλογα µε το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα και την κατάσταση του ασθενούς.  Η άσκηση στον κυλιόµενο 

τάπητα µιµείται το καθηµερινό περπάτηµα, όµως η µέγιστη κατανάλωση 

οξυγόνου εξαρτάται κατά πολύ από το σωµατικό βάρος, καθώς και τον τρόπο 

που ο ασθενής περπατάει.  Κατά τη δοκιµασία µε ποδήλατο η άσκηση 

διακόπτεται κυρίως από την κόπωση των κάτω άκρων, ακόµη και σε ασθενείς 

µε δύσπνοια προσπαθείας στην καθηµερινή τους δραστηριότητα.   Επί πλέον, 

όταν η δοκιµασία γίνεται µε την χρήση ποδηλάτου η µυϊκή µάζα που 

χρησιµοποιείται είναι µικρότερη από εκείνη που χρησιµοποιείται στον 

κυλιόµενο τάπητα.  Έτσι, η µέγιστη κατανάλωση Ο2 είναι περίπου 10% 

χαµηλότερη κατά την κόπωση µε ποδήλατο, συγκριτικά µε την κόπωση σε 

κυλιόµενο τάπητα.  

Το τροποποιηµένο πρωτόκολλο Naughton συνιστάται για άσκηση σε 

τάπητα σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια. Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο 

είναι σχεδιασµένο να αυξάνει το έργο περίπου 1 MET για κάθε στάδιο 2 

λεπτών. Ασθενείς µε καρδιακή πάθηση, χρειάζονται συνεχή ΗΚΓραφική 

παρακολούθηση και συνεχή µέτρηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια 

της δοκιµασίας. Επειδή η προφορική επικοινωνία δεν είναι δυνατή λόγω της 

συσκευής στόµατος που φέρει ο ασθενής, χρησιµοποιούνται συνήθως 

σήµατα µε τα δάκτυλα(π.χ.1-5 δάκτυλα ανάλογα µε την κόπωση που 

αισθάνεται ή ο αντίχειρας προς τα κάτω για να σταµατήσει η άσκηση). 

Τα συµπτώµατα στη µέγιστη άσκηση που έχουν σαν αποτέλεσµα τον 

τερµατισµό της, περιλαµβάνουν: µυϊκή κόπωση, εξάντληση, σηµαντική 

δύσπνοια και ζάλη. Οι καρδιακές αρρυθµίες δεν αποτελούν συνήθως ένδειξη 
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για σταµάτηµα της δοκιµασίας, εκτός αν εµφανιστούν εµµένουσες 

ταχυαρρυθµίες ή ο εξεταστής κρίνει ότι η περαιτέρω άσκηση αντενδείκνυται. 

Πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κάτω από την πίεση 

ηρεµίας, αποτελεί σηµείο  σοβαρής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας και 

είναι ένδειξη διακοπής της δοκιµασίας. Παρόλα αυτά πολλοί ασθενείς µε 

συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αδυνατούν να αυξήσουν τη ΣΑΠ στη 

διάρκεια της δοκιµασίας, εξαιτίας δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας 

(Wasserman και συν, 1987). 

 

Αξιολόγηση της ικανότητας για άσκηση 

 Για την αξιολόγηση της ικανότητας άσκησης έχουν χρησιµοποιηθεί 

διάφορες παράµετροι µε σχετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.  Η 

διάρκεια της κόπωσης, η µέγιστη κατανάλωση Ο2, ο αναερόβιος ουδός και η 

κατανάλωση Ο2/παλµό αποτελούν τις κυριότερες από αυτές.  

 Η διάρκεια της κόπωσης ή ο ρυθµός έργου στην µέγιστη κόπωση δεν 

παρουσιάζουν επαρκή αναπαραγωγιµότητα καθόσον επηρεάζονται από την 

παρακίνηση του ασθενούς και από τον παρατηρητή.  Η µέγιστη κατανάλωση 

Ο2, αντίθετα, παρουσιάζει υψηλή αναπαραγωγιµότητα και µπορεί να εκτιµηθεί 

στα περισσότερα άτοµα.  Η τελευταία (VO2 max) ορίζεται ως η κατανάλωση 

Ο2 που παραµένει σταθερή ή µεταβάλλεται λιγότερο από 1ml/min/kg για 30 

sec ή περισσότερο παρά την αύξηση του εξωτερικού έργου.  Η VO2 max  

ισούται µε το γινόµενο της µέγιστης καρδιακής παροχής επί την 

αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2.  Επειδή µάλιστα η τελευταία δε διαφέρει 

σηµαντικά σε φυσιολογικά άτοµα, η VO2 max εξαρτάται κυρίως από την 

µέγιστη καρδιακή παροχή.  Αρκετοί ασθενείς, ωστόσο, δεν φτάνουν ποτέ στη 
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µέγιστη κατανάλωση Ο2 γιατί σε ενδιάµεσα στάδια κόπωσης εµφανίζουν 

προβλήµατα, όπως για παράδειγµα ισχαιµία µυοκαρδίου ή ανεπάρκεια 

µιτροειδούς βαλβίδας.  Για τον λόγο αυτό έχει προταθεί ως δείκτης 

αξιολόγησης της ικανότητας για άσκηση ο αναερόβιος ουδός. Ο δείκτης αυτός 

δεν επηρεάζεται από το επίπεδο κινητικότητας του ασθενούς και είναι 

ιδιαίτερα αναπαραγώγιµος. Επιπλέον, δεν απαιτεί µέγιστη προσπάθεια και 

έτσι µπορεί να επιτευχθεί από τους περισσότερους ασθενείς. Ως αναερόβιος 

ουδός στην διάρκεια της άσκησης ορίζεται το σηµείο εκείνο που το γαλακτικό 

οξύ αρχίζει να αυξάνεται στο πλάσµα. Η αύξηση του γαλακτικού οξέος 

οφείλεται στη χρήση αναερόβιου µεταβολισµού επιπλέον του αερόβιου στους 

περιφερικούς µυς, όταν η πρόσληψη Ο2 στους τελευταίους είναι ελλιπής. Η 

εξουδετέρωση γαλακτικού οξέος οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής CO2. 

Εποµένως, η ανάλυση των αναπνεόµενων αερίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να εκτιµηθεί η κατανάλωση Ο2 (VO2), κατά την οποία η παραγωγή CO2 

(VCO2) αυξάνει δυσανάλογα από εκείνη που παρατηρείται στη διάρκεια του 

αερόβιου µεταβολισµού. Η εκτίµηση του αναερόβιου ουδού (ΑΤ) γίνεται µε 

διάφορες µεθόδους: α) Η µέθοδος της καµπύλης V (V-slope method), δηλαδή 

το σηµείο κατά το οποίο ο ρυθµός αύξησης της VCO2 αυξάνει σχετικά µε 

εκείνον της VO2. β) Το σηµείο όπου η καµπύλη της VO2 τέµνει την καµπύλη 

της VCO2. γ) Το σηµείο όπου ο λόγος VE/VO2 αρχίζει να αυξάνει συστηµατικά 

χωρίς παράλληλη αύξηση του λόγου VE/VCO2. Οι µεταβολές του αναερόβιου 

ουδού σε επανειληµµένες δοκιµασίες κοπώσεως µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της εξέλιξης µιας νόσου ή της 

ανταπόκρισης της στην θεραπευτική αγωγή (Beaver και συν, 1986). 
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 Τέλος, άλλη παράµετρος µικρότερης ωστόσο σηµασίας θεωρείται η 

VO2/παλµό. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την ικανότητα της καρδιάς να 

τροφοδοτεί µε O2 τους µυς σε κάθε καρδιακό παλµό. Ισούται µε το πηλίκο της 

VO2 δια της καρδιακής συχνότητας (VO2/HR). 

 

Κλινικές εφαρµογές 

Η καρδιοπνευµονική δοκιµασία κοπώσεως εκτιµά ολοκληρωµένα την 

καρδιοπνευµονική εφεδρεία του ασθενούς, αφού αντιπροσωπεύει όλο το 

σύστηµα µεταφοράς Ο2, ξεκινώντας από τους πνεύµονες και την πνευµονική 

κυκλοφορία, και συµπεριλαµβάνει την καρδιά, την ικανότητα µεταφοράς Ο2 

από το περιφερικό αίµα, την περιφερική κυκλοφορία και τους σκελετικούς 

µύες. Αυτή η αντικειµενική και ολοκληρωµένη εκτίµηση, προσφέρει 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες µεθόδους στην εκτίµηση της σοβαρότητας 

της συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας . 

  Η παραδοσιακή εκτίµηση του λειτουργικού σταδίου κατά NYHA, στην 

ΣΚΑ δεν είναι πάντα ακριβής, διότι βασίζεται περισσότερο στα συµπτώµατα 

του ασθενούς παρά σε αντικειµενικά κριτήρια. 

Τα βασικά αιµοδυναµικά στοιχεία στην ηρεµία, όπως ο καρδιακός 

δείκτης, το κλάσµα εξώθησης, και η πίεση ενσφήνωσης, δεν σχετίζονται πολύ 

καλά µε την ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας που µετριέται στη 

δοκιµασία κοπώσεως (Jennings και συν, 1990). 

Τα συµπτώµατα της δυσανεξίας στην άσκηση επί ΣΚΑ, όπως η 

δύσπνοια στην προσπάθεια, η κόπωση ή και τα δύο, είναι αποτέλεσµα µιας 

σύνθετης αλληλεπίδρασης µηχανισµών που προέρχονται τόσο από τα 

κεντρικά όσο και από τα περιφερικά συστήµατα µεταφοράς Ο2. Αυτά τα 
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συµπτώµατα είναι µη ειδικά και µπορεί να προέρχονται από φαρµακευτικές 

παρενέργειες ή άλλες καταστάσεις που µπορεί να σχετίζονται ή όχι µε την 

υποκείµενη καρδιακή πάθηση. 

Έτσι, η δοκιµασία κοπώσεως είναι χρήσιµη στη διαφορική διαγνωστική 

της δυσανεξίας στην άσκηση και των συµπτωµάτων δύσπνοιας και κόπωσης. 

Η γνώση των παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά τις  

παραµέτρους της εξίσωσης του Fick και προκαλούν χαµηλό VO2max και τα 

αποτελέσµατα της λειτουργικής δοκιµασίας κοπώσεως και άλλων 

επικουρικών δοκιµασιών, οδηγούν συχνά στη σωστή διάγνωση 

Ένα αντικειµενικό σύστηµα βαθµολόγησης που βασίζεται σε τιµές του 

VO2max και του αναερόβιου ουδού, έχει προταθεί σε ασθενείς µε ΣΚΑ. 

Εξαιτίας της στενής συσχέτισης του VO2max και του µέγιστου καρδιακού 

δείκτη, αυτό το σύστηµα βαθµολόγησης δίνει εξαιρετικές µετρήσεις της 

σοβαρότητας της πάθησης (Weber και συν, 1986). 

  

  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 
 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ 
∆ΑΚΤΥΛΙΤΙ∆Α ΣΤΟN ΤΟΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Εισαγωγή  

Η δακτυλίτιδα έχει  χρησιµοποιηθεί ευρέως στην θεραπευτική της 

καρδιακής ανεπάρκειας. Το όφελος από την χρήση της εξετάστηκε σε αρκετές 

διπλές τυφλές και ελεγχόµενες µε placebo µελέτες που έδειξαν ευνοϊκά  

κλινικά αποτελέσµατα στους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και 

φλεβοκοµβικό ρυθµό. Ειδικότερα υπήρξε σηµαντική βελτίωση όσον αφορά 

την λειτουργική ικανότητα των ασθενών αυτών και σηµαντική µείωση των 

εισαγωγών στα νοσοκοµεία για επιδείνωση της καρδιακής τους ανεπάρκειας 

(Guyatt και συν, 1988; German and Austrian Xamoterol Study Group,1988; 

The Captopril–Digoxin Multicenter Research Group, 1988; Di Bianco και συν, 

1989).  

Τα κλινικά οφέλη από την δακτυλίτιδα έχουν παραδοσιακά αποδοθεί 

στις αιµοδυναµικές επιδράσεις του φαρµάκου δηλαδή στην αύξηση της 

καρδιακής παροχής και του κλάσµατος εξώθησης σε συνδυασµό µε την 

µείωση των πιέσεων και όγκων πλήρωσης των καρδιακών κοιλοτήτων 

(Guyatt και συν, 1988; Arnold και συν, 1980). Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν 

τα κλινικά οφέλη σχετίζονται µόνο µε τις αιµοδυναµικές δράσεις του φαρµάκου 

δεδοµένου ότι και άλλοι θετικοί ινότροποι παράγοντες όπως οι β-αδρενεργικοί 

αγωνιστές και οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης προκαλούν παρόµοια ή 
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και µεγαλύτερη αιµοδυναµική βελτίωση αλλά δεν έχουν µακροχρόνιο ευνοϊκό 

κλινικό όφελος στους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Uretsky  και συν, 

1990; Packer και συν, 1991). Αυτό το γεγονός θέτει την υπόνοια ότι το 

µακροχρόνιο όφελος από την χρήση της δακτυλίτιδας δεν οφείλεται µόνο στις 

αιµοδυναµικές της επιδράσεις. 

Είναι γνωστό πια ότι η νευροορµονική δραστηριότητα  αποτελεί ένα 

από τα κύρια παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά της χρόνιας καρδιακής 

ανεπάρκειας και ο βαθµός µιας τέτοιας δραστηριότητας  σχετίζεται στενά µε τη 

σοβαρότητα και την πρόγνωση αυτού του συνδρόµου (Cohn και συν, 1984; 

Packer και συν, 1987). Έχει αποδειχθεί ότι ασθενείς µε χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια αναπτύσσουν δυσλειτουργία του αυτονόµου νευρικού 

συστήµατος (ANΣ), που περιλαµβάνει κυρίως αύξηση της συµπαθητικής και 

µείωση της παρασυµπαθητικής δραστηριότητας (Eckberg και συν, 1971).    

Η ανάλυση της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ) 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µη αιµατηρή µελέτη του αυτόνοµου 

νευρικού συστήµατος (Pomeranz και συν, 1985) και αρκετές µελέτες έχουν 

δείξει διαταραχές της ΜΚΣ σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Saul και συν, 

1988; Casolo και συν, 1989; Binkley και συν, 1991;Kienzle και συν, 1992). 

Αυτές, δε, οι διαταραχές φαίνεται να σχετίζονται µε τον βαθµό της 

νευροορµονικής διέγερσης και έχουν µάλιστα και προγνωστική αξία (Binder 

και συν, 1993). Τα δεδοµένα από τις επιδράσεις της φαρµακευτικής 

θεραπείας στις παραµέτρους της ΜΚΣ ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια είναι 

περιορισµένα και αφορούν τους αναστολείς ΜΕΑ και τους β-αδρενεργικούς 

αναστολείς (Binkley και συν, 1993; Flapan και συν, 1992; Coumel και συν, 

1991). Επιπλέον αν και η τροποποίηση της νευροορµονικής δραστηριότητας 
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µε τα φάρµακα µπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την ΜΚΣ των ασθενών µε 

καρδιακή ανεπάρκεια, δεν υπάρχουν ελεγχόµενες µε placebo µελέτες που να 

συγκρίνουν την επίδραση των φαρµάκων στην ΜΚΣ. 

Με βάση τα παραπάνω ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει τα 

τελευταία χρόνια οι πρόσθετες φαρµακολογικές δράσεις της δακτυλίτιδας οι 

οποίες είναι ανεξάρτητες από τις θετικές ινότροπες ιδιότητες της. Είναι πια 

γνωστό ότι η δακτυλίτιδα, σε αντίθεση µε άλλους ινότροπους παράγοντες, σε 

οξεία χορήγηση µειώνει την συµπαθητική δραστηριότητα των ασθενών µε 

καρδιακή ανεπάρκεια όπως αυτή εκτιµάται τόσο µε µικρονευρογραφικές 

τεχνικές όσο και µε τα µειωµένα επίπεδα της νορεπινεφρίνης του πλάσµατος 

(Ferguson και συν, 1989 ; Ribner και συν, 1989).  

Επιπρόσθετα σε φυσιολογικούς ενήλικες και σε πειραµατόζωα η 

δακτυλίτιδα οξέως, ενισχύει µέσω των τασεοϋποδοχέων τον τόνο του 

παρασυµπαθητικού, ευαισθητοποιεί τους µουσκαρινικούς υποδοχείς αλλά δεν 

είναι γνωστές οι µακροχρόνιες επιδράσεις της στην παρασυµπαθητική 

δραστηριότητα των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια.  

Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις της 

µακροχρόνιας χορήγησης διγοξίνης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, στη 

δραστηριότητα του αυτονόµου νευρικού συστήµατος, όπως αυτή εκφράζεται 

µε τις µεταβολές στους δείκτες της ΜΚΣ. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ   

Ασθενείς της µελέτης 

 Μελετήσαµε 51 ασθενείς (29 άντρες, 22 γυναίκες µέσου όρου ηλικίας 

61±5 έτη) µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙ-ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ. Όλοι οι ασθενείς 
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ήταν σε φλεβοκοµβικό ρυθµό και σε σταθερή κλινική κατάσταση χωρίς σηµεία 

συµφόρησης. Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ήταν αποτέλεσµα ισχαιµικής 

καρδιακής νόσου σε 33 ασθενείς, ιδιοπαθούς διατατικής µυοκαρδιοπάθειας σε 

11 και βαλβιδοπάθειας σε 7. Όλοι είχαν κλάσµα εξώθησης ≤ 40% (µέσος όρος 

28±3.6%), όπως µετρήθηκε µε ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και 

τελοδιαστολική διάµετρο αριστερής κοιλίας ≥60 mm, µετρηµένη 

ηχωκαρδιογραφικά. Ασθενείς µε πρόσφατο (<3 µηνών) έµφραγµα 

µυοκαρδίου, στηθάγχη, σοβαρή υπέρταση, κολπική µαρµαρυγή ή 

πτερυγισµό, µόνιµο καρδιακό βηµατοδότη ή ιστορικό σύµπλοκων κοιλιακών 

αρρυθµιών εξαιρέθηκαν από τη µελέτη. Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόµενη σε 

συγγενή καρδιακή νόσο, σηµαντική βαλβιδική στένωση, οξεία µυοκαρδίτιδα, 

νόσο του θυρεοειδούς και υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια ήταν 

επίσης λόγος εξαίρεσης. Μη καρδιακά κριτήρια εξαίρεσης ήταν ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, η σοβαρή ηπατική ή 

νεφρική ανεπάρκεια, και ψυχιατρικά ή/και νευρολογικά προβλήµατα. 

 Σαράντα επτά ασθενείς ελάµβαναν διουρητικά, 42 σε συνδυασµό µε 

αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης, και τα δύο σε 

σταθερή δόση για τουλάχιστον ένα µήνα πριν την µελέτη. Τέσσερις ασθενείς 

δεν ελάµβαναν αγωγή. Κανένας ασθενής δεν είχε προηγουµένως λάβει 

διγοξίνη, β-αναστολείς, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, αντιαρρυθµικά 

φάρµακα ή βρογχοδιασταλτικά. Είκοσι έξι από τους ασθενείς ελάµβαναν 

αντιπηκτική αγωγή. 

Η µελέτη διεξήχθη σύµφωνα µε πρωτόκολλο το οποίο είχε γίνει 

αποδεκτό από την επιτροπή δεοντολογίας του νοσοκοµείου µας ενώ από 
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όλους τους ασθενείς απαιτήθηκε έγγραφη συγκατάθεση προκειµένου να 

συµµετάσχουν στην µελέτη. 

 

Σχεδιασµός Μελέτης  

 Τα σωµατοµετρικά στοιχεία, τα συµπτώµατα, το κλινικό στάδιο καθώς 

επίσης και βιοχηµικές παράµετροι (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες) 

κατεγράφησαν σε κάθε ασθενή. Στους ασθενείς τοποθετήθηκε συσκευή 

24ωρης ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής για την εκτίµηση της 

µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ).  

 Μετά από τις βασικές αυτές µετρήσεις οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να 

λάβουν δακτυλίτιδα ή placebo, µε µια τυφλή τεχνική. Αφού η παραπάνω 

διαδικασία ολοκληρώθηκε, στους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα 

της δακτυλίτιδας έγινε ταχύς δακτυλιδισµός και στη συνέχεια τους δόθηκε µία 

σταθερή δόση συντήρησης διγοξίνης (0.25 mg ηµερησίως). Αντίστοιχη 

διαδικασία αλλά µε εικονικό φάρµακο ακολουθήθηκε στην οµάδα placebo. Οι 

δόσεις των διουρητικών και των αναστολέων του µετατρεπτικού ενζύµου της 

αγγειοτενσίνης παρέµειναν σταθερές καθ’ όλη  τη διάρκεια της µελέτης. 

 Η θεραπεία συνεχίστηκε για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες και στο τέλος 

αυτής της περιόδου, οι παραπάνω εξετάσεις και η 24ωρη 

ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή επαναλήφθηκαν.  

 

Ανάλυση της ΜΚΣ 

 Οι εγγραφές µε τη µέθοδο συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής 

καταγραφής (Holter-ΗΚΓ) 3-καναλιών πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας 

καταγραφικά Marquette σειράς 8500 και επεξεργάστηκαν στον Marquette 
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Laser Holter scanner χρησιµοποιώντας software version 5.8 µε σκοπό την 

ανεύρεση και ταυτοποίηση κάθε συµπλέγµατος QRS. Αυτή η αυτόµατη 

διαδικασία ακολουθήθηκε από προσεκτική manual επανεξέταση για να 

περιορισθούν ενδεχόµενα σφάλµατα. Υπολογίστηκαν η µέση καρδιακή 

συχνότητα του 24ώρου, καθώς και η µέση συχνότητα κατά την ηµέρα που 

ορίστηκε ως το διάστηµα από 10:00 έως 18:00 και κατά την νύχτα που ήταν 

το διάστηµα από 00:00 έως 06:00. Τέσσερις δείκτες της ΜΚΣ στο πεδίο του 

χρόνου εξήχθησαν. Η σταθερή απόκλιση της µέσης τιµής όλων των 

κανονικών ΝΝ διαστηµάτων (SDNN) , η µέση σταθερή απόκλιση όλων των 

σταθερών αποκλίσεων της µέσης τιµής των καρδιακών κύκλων ΝΝ των 

πενταλέπτων του 24ώρου (SD), ποσοστό διαστηµάτων ΝΝ, που η διαφορά 

του µήκους κύκλου από το αµέσως προηγούµενο διάστηµα είναι µεγαλύτερη 

από 50 ms (pNN50) και τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετραγώνων 

των διαφορών, των κατά συνέχεια καταγραφόµενων καρδιακών κύκλων 

(rMSSD). Οι πρώτοι δύο από αυτούς τους δείκτες απεικονίζουν την συνολική 

ΜΚΣ , ενώ οι τελευταίοι δύο αποτελούν ένδειξη του τόνου του 

παρασυµπαθητικού.  

Οι φασµατικοί δείκτες της ΜΚΣ υπολογίστηκαν µε γρήγορο 

µετασχηµατισµό Fourier σε κάθε τµήµα εγγραφής δύο λεπτών, µε εφαρµογή 

του παραθύρου Hanning για την ελαχιστοποίηση της φασµατικής διαρροής . 

Η φασµατική ισχύς αποτιµήθηκε ποσοτικά και εκφράστηκε σαν ln(ms2/Hz) , 

όπου ln είναι ο φυσικός λογάριθµος του πηλίκου, µετά τη µέτρηση στη 

περιοχή των δύο φασµάτων συχνότητας: ζώνη χαµηλών συχνοτήτων 

(LF:0.06-0.15 Hz), η οποία αντανακλά  την ρύθµιση της δραστηριότητας τόσο 

του συµπαθητικού όσο  και του παρασυµπαθητικού και η ζώνη υψηλών 
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συχνοτήτων (HF:0.15-0.40 Hz) ,η οποία αντανακλά µόνο την 

παρασυµπαθητική δραστηριότητα. Για να αποµονώσουµε το LF από την 

επίδραση του παρασυµπαθητικού εκτιµήσαµε το λόγο LF/HF. O λόγος αυτός 

εκφράζει την ισορροπία µεταξύ συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού και εάν 

αυτός αυξάνεται σηµαίνει ενίσχυση της δράσης του συµπαθητικού έναντι της 

δράσης του παρασυµπαθητικού (Lombardi και συν, 1988). Για τον σκοπό 

αυτής της µελέτης, η  ΜΚΣ της περιόδου των 24 ωρών  θεωρήθηκε ως ο 

µέσος όρος όλων των 2λεπτων διαστηµάτων.  

 

Στατιστική Ανάλυση  

Οι τιµές εκφράζονται ως µέση τιµή ± 1 σταθερή απόκλιση (standard 

deviation, SD). Καµία από τις εξεταζόµενες µεταβλητές δεν παρουσίασε 

σηµαντικές αποκλίσεις από το κανονικό. Οι συγκρίσεις των αριθµητικών 

παραµέτρων µεταξύ των δύο οµάδων των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια 

έγινε µε το unpaired t-test. Οι συγκρίσεις µεταξύ επαναλαµβανόµενων 

µετρήσεων έγιναν µε τη δοκιµασία paired t-test. Πολυπαραγοντική ανάλυση 

(multiple linear regression analysis) χρησιµοποιήθηκε  για να εξετάσοµε της 

ανεξάρτητη σχέση παραγόντων που επηρέαζαν το εύρος των µεταβολών των 

δεικτών της ΜΚΣ. Ως εξαρτηµένη παράµετρος θεωρήθηκε η µεταβολή των 

δεικτών της ΜΚΣ και ως ανεξάρτητες παράµετροι οι τιµές αναφοράς της ΜΚΣ 

όπως επίσης η ηλικία, το φύλο, το λειτουργικό στάδιο, το κλάσµα εξώθησης 

των ασθενών και τα επίπεδα της διγοξίνης. Τιµές του p<0.05 θεωρήθηκαν ως 

στατιστικά σηµαντικές. Το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 8.0 (SPSS Inc, 

Illinois, USA) χρησιµοποιήθηκε για όλους τους υπολογισµούς. 

 

 63



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Κλινικά Χαρακτηριστικά  

  Όλοι οι ασθενείς που συµπεριελήφθησαν στην µελέτη ολοκλήρωσαν 

το πρωτόκολλο. Η ηλικία, το φύλο, το αίτιο της καρδιακής ανεπάρκειας, το 

κλάσµα εξώθησης, η συστολική αρτηριακή πίεση, και η καρδιακή συχνότητα 

των ασθενών πριν την χορήγηση δακτυλίτιδας ή placebo ανάµεσα στις δύο 

οµάδες απεικονίζονται στον Πίνακα 1. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο οµάδων στα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά πριν την 

έναρξη της µελέτης. 

Οι ασθενείς έλαβαν την θεραπεία για µία µέση περίοδο 58±8 ηµερών 

και όσοι έλαβαν διγοξίνη είχαν µέσα επίπεδα διγοξίνης στον ορό 1.46±0.7 

ng/ml. Το βάρος των ασθενών, τα επίπεδα κρεατινίνης και οι ηλεκτρολύτες 

δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φάσεων της µελέτης. 

Ωστόσο η καρδιακή συχνότητα ηρεµίας µειώθηκε στην οµάδα της διγοξίνης 

(από 78±11 σε 69±10 bpm, p<0.001), ενώ η συστολική πίεση του αίµατος 

αυξήθηκε (από 125±17 σε 132±15 mmHg, p<0.03). Ανάλογες µεταβολές δεν 

παρατηρήθηκαν στην οµάδα placebo. 

 

Επίδραση της θεραπείας στους δείκτες ΜΚΣ 

 Μετά από περίπου δύο µήνες θεραπείας οι δείκτες ΜΚΣ στην οµάδα 

placebo δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε πριν (Πίνακας 

2). Στον ίδιο πίνακα φαίνονται οι δείκτες ΜΚΣ  πριν και µετά την χορήγηση 

διγοξίνης. Το µέσο ΝΝ διάστηµα (µέση καρδιακή συχνότητα του 24ώρου) 

αυξήθηκε µετά την χορήγηση διγοξίνης από 816±111 σε 894±108 ms, 

αντιστοιχώντας σε µια µείωση της καρδιακής συχνότητας από 73.5±9 σε 
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67.1±7 bpm.  Μετά από περισσότερες από 50 ηµέρες θεραπείας µε διγοξίνη η 

φασµατική ισχύς υψηλής συχνότητας αυξήθηκε σηµαντικά. Η συνιστώσα 

χαµηλής συχνότητας έδειξε µία µικρή αλλά σηµαντική αύξηση, ενώ ο λόγος 

LF/HF µειώθηκε σηµαντικά ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης αύξησης της HF. 

Όλοι οι δείκτες της ΜΚΣ στο πεδίο του χρόνου (rMSSD, pNN50, SDNN και 

SD) έδειξαν µία σηµαντική αύξηση που ακολούθησε τη χορήγηση διγοξίνης. 

Αυτές οι αλλαγές δεν ήταν οµοιόµορφες κατά µήκος της κλίµακας, αλλά είχαν 

άµεση  εξάρτηση από τις αρχικές τους τιµές: η διγοξίνη φάνηκε να είναι 

περισσότερο ευεργετική σε ασθενείς που είχαν µειωµένους δείκτες της ΜΚΣ 

πριν την έναρξη της θεραπείας. Πράγµατι η έκταση των αλλαγών στους 

δείκτες ΜΚΣ εµφάνισε έναν ισχυρό αρνητικό συντελεστή συσχέτισης Pearson 

όταν συγκρίθηκε µε τις τιµές αναφοράς (Εικόνα 1). Αντίθετα δεν 

παρατηρήθηκε καµία συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία, το φύλο, το λειτουργικό 

στάδιο, το κλάσµα εξώθησης ή τα επίπεδα της διγοξίνης µε τις µεταβολές της 

ΜΚΣ. 

 Όταν εξετάστηκαν οι δείκτες της ΜΚΣ στην οµάδα της διγοξίνης, 

ξεχωριστά  κατά την διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας διαπιστώθηκε ότι οι 

µεταβολές ήταν εµφανείς µόνο κατά την διάρκεια της ηµέρας ενώ οι ίδιοι 

δείκτες δεν διέφεραν σηµαντικά κατά την νύχτα πριν και µετά την εφαρµογή 

της θεραπείας. (πίνακας 3)  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

 Προηγούµενες µελέτες έχουν προβάλλει την άποψη ότι τα ευεργετικά 

αποτελέσµατα της διγοξίνης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια οφείλονται 

όχι µόνο στη θετική της ινότροπη δράση, αλλά επίσης στην επίδρασή της 
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στην νευροορµονική δραστηριότητα που είναι ενεργοποιηµένη στους ασθενείς 

αυτούς. Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να εκτιµήσει τις επιδράσεις της 

µακροχρόνιας θεραπείας µε διγοξίνη στην δραστηριότητα του αυτόνοµου 

νευρικού συστήµατος, όπως αυτή υπολογίζεται µε τους αναίµακτους δείκτες 

της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας.  

  

Επιδράσεις της διγοξίνης στους δείκτες της ΜΚΣ 

Η ΜΚΣ έχει χρησιµοποιηθεί από αρκετά χρόνια και είναι µια καλά 

τεκµηριωµένη µέθοδος για την εκτίµηση των µεταβολών  του αυτόνοµου 

νευρικού συστήµατος σε ανθρώπους. Οι Binkley και συν, (1991) απέδειξαν µε 

την βοήθεια της ΜΚΣ ότι η απόσυρση του παρασυµπαθητικού αποτελεί ένα 

προέχον χαρακτηριστικό της διαταραχής του ΑΝΣ που συνοδεύει την χρόνια 

καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο ο ρόλος της δακτυλίτιδας στην τροποποίηση 

της παρασυµπαθητικής δραστηριότητας των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια δεν έχει µελετηθεί εκτεταµένα. Τα αποτελέσµατα µας 

αποκαλύπτουν ότι η µακροχρόνια χορήγηση της δακτυλίτιδας προκαλεί 

σηµαντική αύξηση της παρασυµπαθητικής δραστηριότητας όπως 

αποδεικνύουν η αύξηση του HF αλλά και των δεικτών pNN50 και rMSSD. Τα 

ευρήµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε παρατηρήσεις των Kaufman και συν, 

(1993) που χορήγησαν µακροχρονίως δακτυλίτιδα σε φυσιολογικά άτοµα και 

αυξήθηκε σηµαντικά η δραστηριότητα του παρασυµπαθητικού µέχρι και 51% 

σε ορισµένες παραµέτρους της ΜΚΣ. 

Με την µέτρηση της ΜΚΣ παρατηρήσαµε µία αύξηση στη φασµατική 

ισχύ και των LF, η οποία αντανακλά την µεταβολή τόσο του συµπαθητικού 

όσο και του παρασυµπαθητικού τόνου και αποδίδεται στην επίδραση που 
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υφίσταται η καρδιακή συχνότητα από αντανακλαστικούς µηχανισµούς 

τασεοϋποδοχέων. Αυτό ίσως να αποτελεί µια έµµεση ένδειξη της ενισχυµένης 

ευαισθησίας των καρδιοπνευµονικών και αρτηριακών τασεουποδοχέων που 

προκαλεί η δακτυλίτιδα (Sleight και συν, 1969; Quest και συν, 1974). Η 

συνολική επίδραση της διγοξίνης, ωστόσο, φαίνεται από την µείωση του 

λόγου LF/HF, που υποδεικνύει µία καθαρή µετατόπιση από το συµπαθητικό 

προς το παρασυµπαθητικό.  

Είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο ότι ο βαθµός βελτίωσης στους δείκτες ΜΚΣ 

ήταν αντίστροφα ανάλογος µε τις τιµές αναφοράς τους, δηλ πριν την έναρξη 

της θεραπείας. Με άλλα λόγια, οι ασθενείς µε περισσότερο επηρεασµένους 

τους δείκτες της ΜΚΣ φαίνεται να απολαµβάνουν µεγαλύτερο όφελος από την 

θεραπεία µε διγοξίνη. Βέβαια οι µεταβολές αυτές είναι πιθανά περισσότερο 

εµφανείς λόγω και των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της οµάδας που 

µελετήσαµε αφού όλοι είχαν ήπια προς µέτρια καρδιακή ανεπάρκεια 

σύµφωνα  µε το λειτουργικό στάδιο κατά ΝΥΗΑ. Είναι γνωστό ότι σε 

περισσότερο προχωρηµένα στάδια η σοβαρότητα της νόσου συσχετίζεται µε 

την µείωση των δεικτών της ΜΚΣ, ενώ στα τελικά στάδια µειώνεται σηµαντικά 

ή/και απουσιάζει το LF παρόλη την διατήρηση της σαφούς υπεροχής του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος.  

Είναι γνωστό από προηγούµενες µελέτες ότι η δακτυλίτιδα χορηγούµενη 

οξέως προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή (Mason και συν, 1964) και µειώνει 

την συµπαθητική δραστηριότητα των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια όπως 

αυτή εκτιµάται τόσο µε µικρονευρογραφικές τεχνικές (Ferguson και συν, 1989) 

όσο και µε τα µειωµένα επίπεδα της νορεπινεφρίνης του πλάσµατος (Ribner 

και συν, 1989). Με τα ευρήµατα µας επιβεβαιώνουµε ότι οι δράσεις της 
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διγοξίνης στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα παραµένουν κατά την µακροχρόνια 

θεραπεία και η παρατηρούµενη αύξηση στους δείκτες που αντανακλούν την 

συνολική ΜΚΣ (SDNN, SD) µπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα της 

γενικότερης επίδρασης της στην διαταραγµένη ισορροπία µεταξύ 

συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού.  

Η επίδραση της φαρµακευτικής θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας 

στους δείκτες της ΜΚΣ έχει µελετηθεί και σε µια άλλη οµάδα φαρµάκων τους 

αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης. Τα φάρµακα αυτά 

αυξάνουν επίσης την δραστηριότητα του παρασυµπαθητικού (Flapan και συν, 

1992; Binkley και συν, 1993) των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια. Παρά την 

χορήγηση τέτοιων φαρµάκων στους ασθενείς µας η δακτυλίτιδα αύξησε 

ακόµα περισσότερο την δραστηριότητα του παρασυµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος.  

 

Σηµασία της µελέτης 

Από τη στιγµή που είναι γνωστό ότι οι δείκτες ΜΚΣ παρουσιάζουν πολύ 

καλή αναπαραγωγιµότητα σε βραχέα χρονικά διαστήµατα στους ασθενείς µε 

καρδιακή ανεπάρκεια (Stein και συν, 1995), γεγονός που αποδεικνύεται και 

από την µελέτη µας µε τα άτοµα που έλαβαν εικονικό φάρµακο, οποιαδήποτε 

µεταβολή των δεικτών αυτών µπορεί λογικά να αποδοθεί στη δράση του 

φαρµάκου, δεδοµένου ότι τόσο τα κλινικά όσο και τα αιµοδυναµικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών µας δεν µεταβλήθηκαν. Καθώς, επίσης, η 

διαταραγµένη ΜΚΣ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα για κακή πρόγνωση των 

ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια η παρατηρούµενη βελτίωση µετά από 

µακροχρόνια θεραπεία µε διγοξίνη µπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα έχει 
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ευνοική επίδραση στην κλινική έκβαση των ασθενών αυτών, ανοίγοντας νέους 

ορίζοντες για την χρήση της σε πρωιµότερα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας µε 

φλεβοκοµβικό ρυθµό. Άλλωστε η αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών της 

ΜΚΣ πριν και των µεταβολών τους µετά την χορήγηση του φαρµάκου θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την διάκριση των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια που θα αποκοµίσουν το µεγαλύτερο όφελος από την χρήση του.  

 

Περιορισµοί της µελέτης  

 Οι παράµετροι που χρησιµοποιήσαµε για να εκτιµήσουµε τη 

δραστηριότητα του αυτονόµου νευρικού συστήµατος ήταν δείκτες της ΜΚΣ 

στο πεδίο των συχνοτήτων και του χρόνου, οι οποίοι είναι έµµεσοι δείκτες της 

ισορροπίας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, και ειδικά της 

παρασυµπαθητικής δραστηριότητας. Από τη στιγµή που δε µετρήσαµε τα 

επίπεδα  των κατεχολαµινών, τα οποία παρέχουν έναν τρόπο πιο άµεσου 

υπολογισµού της συµπαθητικής δραστηριότητας, δεν ήµασταν σε θέση να 

καθορίσουµε εάν οι µεταβολές που παρατηρήσαµε στην ισορροπία του 

αυτονόµου οφείλονταν σε µεταβολές του τόνου του συµπαθητικού ή του 

παρασυµπαθητικού. 

 Η περίοδος των 8 εβδοµάδων που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη 

επιλέχθηκε µε βάση προηγούµενες έρευνες για τις µακροχρόνιες επιδράσεις  

φαρµάκων σε παρόµοιους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια. Αν και η 

περίοδος αυτή µπορεί να θεωρεί ανεπαρκής από µερικούς, πιστεύουµε ότι τα 

θετικά µας αποτελέσµατα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ένα τέτοιο χρονικό 

διάστηµα είναι επαρκές για µελέτες αυτού του είδους. 
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Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της θεραπείας  
 
 Placebo (24 ασθ.) ∆ιγοξίνη (27 ασθ.) 
Ηλικία 62±1 60±4 

Φύλο   

Άνδρες 14 15 

Γυναίκες 10 12 

Κλάσµα Εξώθησης(%) 29±1 28±4 

ΝΥΗΑ στάδιο   

ΙΙ 17 19 

ΙΙΙ 7 8 

Αίτιο καρδιακής 
ανεπάρκειας 

  

Ισχαιµική  15 18 

∆ιατατική 6 5 

Βαλβιδοπάθεια 3 4 

Συστολική ΑΠ(mmHg) 127±10 125±17 

Καρδιακή Συχνότητα 77±13 78±11 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 
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Πίνακας 2.   ∆είκτες ΜΚΣ πριν και µετά την θεραπεία 
 

 Placebo (24 ασθ.) ∆ιγοξίνη (27 ασθ.) p 

 Πριν Μετά Πριν Μετά  

Μέσο NN (ms) 814 ± 113 811 ± 110 816 ±111 894 ± 108 <0.001 

SDNN (ms) 98 ± 34.0 96 ± 28 96 ± 31 115 ± 34 <0.001 

SD (ms) 48 ± 21 49 ± 19 47 ± 23 60 ± 20 0.002 

rMSSD (ms) 28 ± 15 27 ± 15 30 ± 16 39 ± 14 0.006 

pNN50 (%) 8.1 ± 3 8.0 ± 5 7.8 ± 4 13 ± 3 0.002 

LF (ln ms2/Hz) 5.3 ± 1 5.2 ± 1 5.2 ± 1 5.9 ± 1 0.017 

HF (ln ms2/Hz)  4.5 ± 1 4.4 ± 1 4.3 ± 1 5.2 ± 1 0.001 

LF/HF 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.017 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 

Τα p αναφέρονται στις τιµές πριν και µετά την χορήγηση διγοξίνης 
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Πίνακας 3. Επίδραση της διγοξίνης στους δείκτες ΜΚΣ κατά την διάρκεια της 

ηµέρας ή της νύχτας  
 

 Νύχτα Ηµέρα 
 Πριν Μετά Πριν Μετά 

Μέσο NN (ms) 833 ± 77 874.2 ± 71∗ 785 ± 69 848 ± 92∗ 

SDNN (ms) 87 ± 36 96 ± 30 106 ± 28 128 ± 38∗ 

SD (ms) 38 ± 17 44 ± 21 53 ± 15 61 ± 19∗ 

rMSSD (ms) 41 ± 12 42 ± 11 26 ± 14 36 ± 11∗ 

pNN50 9.1 ± 5 10 ± 6 6.8 ± 5 9,9 ± 5∗ 

LF (ln ms2/Hz) 4.4 ± 1 4.7 ± 1 5.3 ± 1 5.9 ± 1# 

HF (ln ms2/Hz)  4.2 ± 1 4.1 ± 1 3.5 ± 1 5.2 ± 1∗ 

LF/HF 1.1 ± 0.1 1.2 ± 0.2 1.5 ± 0.5 1.1 ± 0.2∗ 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 

∗ p < 0.001  και # p < 0.05 σε σχέση µε τις τιµές πριν την χορήγηση του 

φαρµάκου 
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Εικόνα 1: Συσχέτιση µεταξύ των µεταβολών στους δείκτες της ΜΚΣ µετά την 

χορήγηση διγοξίνης και στις αρχικές τους τιµές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

 
 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ 
∆ΑΚΤΥΛΙΤΙ∆Α ΣΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΤΑΣΕΟΫΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα κύρια παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε 

καρδιακή ανεπάρκεια είναι η ενεργοποίηση των νευροενδοκρινικών 

συστηµάτων. Όµως ο ακριβής µηχανισµός για την ανάπτυξη αυτής της 

νευροορµονικής διέγερσης που συνοδεύει την δυσλειτουργία του µυοκαρδίου 

και ξεκινά ακόµα και πριν από την κλινική ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας 

δεν έχει αποδειχθεί πλήρως. Μια από τις επικρατούσες θεωρίες είναι ότι η 

νευροορµονική διέγερση είναι το αποτέλεσµα δυσλειτουργίας των αρτηριακών 

και καρδιοπνευµονικών τασεοϋποδοχέων των οποίων η µειωµένη 

αντανακλαστική ανασταλτική επίδραση οδηγεί σε ενεργοποίηση 

νευροορµονικών συστηµάτων του οργανισµού µε προέχον το συµπαθητικό 

νευρικό σύστηµα. Αν και δεν συσχετίζονται όλοι οι δείκτες της νευροορµονικής 

δραστηριότητας µε την βαρύτητα των αιµοδυναµικών διαταραχών, πρόσφατα 

δεδοµένα αποδεικνύουν ότι ο βαθµός αύξησης της κεντρικής συµπαθητικής 

διέγερσης συσχετίζεται πολύ καλά µε τον βαθµό διαταραχής της 

µυοκαρδιακής λειτουργίας (Cohn και συν, 1984). Αυτή η νευροορµονική 

δραστηριότητα σχετίζεται µε υψηλό ποσοστό θνητότητας στους ασθενείς µε 

σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (Packer και συν, 1987).  
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Η δακτυλίτιδα επηρεάζει τόσο τους αρτηριακούς όσο και τους 

καρδιοπνευµονικούς αντανακλαστικούς µηχανισµούς τασεοϋποδοχέων σε 

πειραµατόζωα και ανθρώπους (McRitchie και συν 1976; Ferrari και συν 

1981). Όµως, η απόδειξη της δράσης της δακτυλίτιδας στους ανθρώπους 

περιορίζεται µόνο σε µελέτες οξείας χορήγησης (Ferguson και συν, 1984). Αν 

ή όχι η χρόνια χορήγηση δακτυλίτιδας σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια σε 

θεραπευτικές δόσεις προκαλεί σηµαντικό και σταθερό αποτέλεσµα παραµένει 

προς διερεύνηση.  

Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι να εκτιµήσει την επίδραση της 

µακροχρόνιας αγωγής µε διγοξίνη στην συµπεριφορά των τασεοϋποδοχέων 

κάτω από συνθήκες φόρτισης και αποφόρτισης αυτών, σε ασθενείς µε 

καρδιακή ανεπάρκεια.  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ   
Ασθενείς της µελέτης 

 Μελετήσαµε 34 ασθενείς (22 άντρες, µέσου όρου ηλικίας 59±7.2 έτη) 

µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙ-ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε 

φλεβοκοµβικό ρυθµό και σε σταθερή κλινική κατάσταση χωρίς σηµεία 

συµφόρησης. Όλοι είχαν κλάσµα εξώθησης ≤ 40% (µέσος όρος 29±6%), 

όπως καθορίστηκε µε ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και η τελοδιαστολική 

διάµετρος της αριστερής κοιλίας ήταν ≥60 mm, µε ηχωκαρδιογραφική 

µέτρηση. Ασθενείς µε πρόσφατο (<3 µηνών) έµφραγµα µυοκαρδίου, 

στηθάγχη, σοβαρή υπέρταση, κολπική µαρµαρυγή ή πτερυγισµό, µόνιµο 

καρδιακό βηµατοδότη ή ιστορικό σύµπλοκων κοιλιακών αρρυθµιών 

εξαιρέθηκαν από τη µελέτη. Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόµενη σε συγγενή 

καρδιακή νόσο, σηµαντική βαλβιδική στένωση, οξεία µυοκαρδίτιδα, νόσο του 
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θυρεοειδούς και υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια ήταν επίσης 

λόγος εξαίρεσης. Μη καρδιακά κριτήρια εξαίρεσης ήταν ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, η σοβαρή ηπατική ή 

νεφρική ανεπάρκεια, και  ψυχιατρικά ή/και νευρολογικά προβλήµατα. 

 Τριάντα δύο ασθενείς ελάµβαναν αναστολείς του µετατρεπτικού 

ενζύµου της αγγειοτενσίνης, 29 σε συνδυασµό µε διουρητικά, και τα δύο 

φάρµακα σε σταθερή δόση για τουλάχιστον ένα µήνα πριν την µελέτη. ∆ύο 

ασθενείς δεν ελάµβαναν καµία αγωγή. Κανένας ασθενής δεν είχε 

προηγουµένως λάβει διγοξίνη, β-αναστολείς, αναστολείς των διαύλων 

ασβεστίου, αντιαρρυθµικά φάρµακα ή βρογχοδιασταλτικά. ∆εκαέξι από τους 

ασθενείς ελάµβαναν αντιπηκτική αγωγή. 

Την οµάδα ελέγχου αποτελούσαν 15 υγιείς εθελοντές (9 άνδρες, µε 

µέσο όρο ηλικίας 65±11 έτη) χωρίς συµπτωµατολογία ή σηµειολογία 

καρδιαγγειακής νόσου που δεν ελάµβαναν κανένα φάρµακο. 

 Όλοι οι ασθενείς και οι φυσιολογικοί µάρτυρες έδωσαν την γραπτή τους 

συγκατάθεση για την συµµετοχή στην µελέτη.  

  

Ευαισθησία τασεοϋποδοχέων-∆οκιµασία ανακλίσεως  

 Οι δοκιµασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι ασθενείς και οι µάρτυρες 

έγιναν σε ένα ήσυχο δωµάτιο µε χαµηλό φωτισµό και πάντοτε µεταξύ 09.00 

και 12.00 η ώρα το πρωί. Όσον αφορά την δοκιµασία ευαισθησίας των 

τασεοϋποδοχέων ο ασθενής που ήταν νηστικός βρισκόταν σε ύπτια θέση, µε 

φλεβικό καθετήρα στην µεσοβασιλική φλέβα, συνδεδεµένος σε πολυκάναλο 

καταγραφικό για την µέτρηση των RR διαστηµάτων και εποµένως της 

καρδιακής συχνότητας. Η αρτηριακή πίεση του αίµατος (ΑΠ) καταγραφόταν 
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συνεχώς µέσω ενός καθετήρα 18g τοποθετηµένου στην κερκιδική αρτηρία ο 

οποίος, επίσης, συνδεόταν µε µια διάταξη µετατροπής µε πολυκάναλο 

καταγραφικό. Το  ΗΚΓράφηµα και η ΑΠ µπορούσαν να καταγραφούν 

ταυτόχρονα σε ένα καταγραφέα µε µία ταχύτητα χαρτιού 100 mm/sec. Η 

ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων µετρήθηκε µε την µέθοδο της 

φαινυλεφρίνης. Η φαινυλεφρίνη, ένα ισχυρό αγγειοσυσπαστικό αυξάνει την 

αρτηριακή πίεση και διεγείροντας τους αρτηριακούς τασεοϋποδοχείς  

προκαλεί αντανακλαστική αύξηση του RR διαστήµατος. Η φαινυλεφρίνη 

χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε διάστηµα 5 έως 10 δευτερολέπτων µε αρχική 

δόση 100 µg, ακολουθούµενη από έκπλυση 10ml φυσιολογικού ορού. 

Πρόσθετες δόσεις φαινυλεφρίνης δόθηκαν µε µεσοδιαστήµατα των 10 λεπτών 

µέχρις ότου η συστολική πίεση του αίµατος να αυξηθεί κατά 20-30 mmHg, σε 

σχέση µε τις τιµές πριν από την έγχυση. Η συστολική πίεση µετρήθηκε κατά 

τη διάρκεια της προκαλούµενης αύξησης από την φαινυλεφρίνη, κάθε τιµή 

συσχετίστηκε µε το RR διάστηµα του επόµενου καρδιακού κύκλου, και 

παρήχθησαν οι καµπύλες γραµµικής συσχέτισης βασιζόµενες σε 12-15 τιµές 

που εξήχθησαν µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Ο συντελεστής απόκλισης (η 

κλίση των καµπυλών απόκλισης) υποδηλώνει την ευαισθησία του 

αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων (Vanoli και συν, 1994). 

Όσον αφορά την διαδικασία της δοκιµασίας ανακλίσεως ο ασθενής 

παρέµενε σε  ύπτια θέση για 30 λεπτά και µετά µε την βοήθεια ειδικής 

ανακλινόµενης κλίνης παρέµενε σε γωνία 60ο για περίπου 15 λεπτά. Κατά την 

διάρκεια τόσο της  περιόδου ηρεµίας σε ύπτια θέση όσο και της ανάκλισης 

παρακολουθούνταν συνεχώς η ΑΠ µε την βοήθεια ειδικής συσκευής 

(Dinamapp) η οποία έχει την δυνατότητα του ανά δίλεπτο προσδιορισµού της 
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ΑΠ. Επίσης καθ’ όλο το ως άνω διάστηµα στον ασθενή είχε τοποθετηθεί µία 

συσκευή Holter και γινόταν σύγχρονη καταγραφή 3 ΗΚΓραφικών απαγωγών 

σε µαγνητοταινία. Η έναρξη και το τέλος της ανάκλισης σηµειωνόταν  µε ένα 

ηλεκτρικό σηµείο στη µαγνητοταινία.  

Οι καταγραφές Holter πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας 

καταγραφικά Marquette σειράς 8500 και επεξεργάστηκαν αυτόµατα µε την 

βοήθεια ενός Marquette Laser Holter αναλυτή  χρησιµοποιώντας software 

version 5.8 που δίδει την δυνατότητα της ταξινόµησης των QRS 

συµπλεγµάτων και της απόρριψης κάθε τεχνικού λάθους ή τυχόν παρασίτων 

καθώς και συστολών άλλων πλην των φλεβοκοµβικών.  

Ακολούθως υπολογίστηκαν οι φασµατικοί δείκτες της µεταβλητότητας 

της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ) µε γρήγορο µετασχηµατισµό Fourier σε 

κάθε τµήµα εγγραφής δύο λεπτών, µε εφαρµογή ενός Hanning Window για 

την ελαχιστοποίηση του αρµονικού σφάλµατος. Η φασµατική ισχύς 

αποτιµήθηκε ποσοτικά και εκφράστηκε σαν ln(ms2/Hz) , όπου ln είναι ο 

φυσικός λογάριθµος των µετρήσεων- µε τη µέτρηση του εµβαδού δύο 

περιοχών συχνοτήτων: ζώνη χαµηλών συχνοτήτων (LF:0.06-0.15 Hz), η 

οποία αντανακλά  την µεταβολή της δραστηριότητας τόσο του συµπαθητικού 

όσο  και του παρασυµπαθητικού (Pomeranz και συν 1985, Αkselrod και συν 

1981) και η ζώνη υψηλών συχνοτήτων (HF:0.15-0.40 Hz) η οποία αντανακλά  

µόνο την παρασυµπαθητική δραστηριότητα (Pomeranz και συν 1985, 

Αkselrod και συν 1981, Chess και συν 1975). Για να αποµονώσουµε το LF  

από την επίδραση του παρασυµπαθητικού εκτιµήσαµε το λόγο LF/HF. O 

λόγος αυτός εκφράζει την ισορροπία µεταξύ συµπαθητικού και 

παρασυµπαθητικού και εάν αυτός αυξάνεται σηµαίνει ενίσχυση της δράσης 
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του συµπαθητικού έναντι της δράσης του παρασυµπαθητικού (Pagani και συν 

1986, Sneddon και συν 1993). Για τον σκοπό αυτής της µελέτης, εκτιµήθηκε η  

ΜΚΣ για περίοδο 10 λεπτών αµέσως πριν και 10 λεπτών αµέσως µετά την 

ανάκλιση, καθώς επίσης και οι µεταβολές της ΑΠ και καρδιακής συχνότητας 

από την ύπτια στην όρθια θέση. 

 

 Σχεδιασµός της µελέτης 

Τα σωµατοµετρικά στοιχεία, τα συµπτώµατα, το κλινικό στάδιο καθώς 

επίσης και βιοχηµικές παράµετροι (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες) 

κατεγράφησαν σε κάθε ασθενή.  

Αφού σε όλους τους ασθενείς µετρήθηκαν οι παραπάνω παράµετροι 

και υποβλήθηκαν στις προαναφερόµενες δοκιµασίες, τυχαιοποιήθηκαν να 

λάβουν δακτυλίτιδα ή placebo, µε µια τυφλή τεχνική. Στους ασθενείς που 

τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα της δακτυλίτιδας έγινε ταχύς δακτυλιδισµός και 

στη συνέχεια τους δόθηκε µία σταθερή δόση συντήρησης διγοξίνης (0.25 mg 

ηµερησίως). Αντίστοιχη διαδικασία αλλά µε εικονικό φάρµακο ακολουθήθηκε 

στην οµάδα placebo. Οι δόσεις των διουρητικών και των αναστολέων του 

µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης παρέµειναν σταθερές καθ’ όλη  τη 

διάρκεια της µελέτης. 

 Η θεραπεία συνεχίστηκε για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες και στο τέλος 

αυτής της περιόδου, οι παραπάνω δοκιµασίες επαναλήφθηκαν. Τα άτοµα της 

οµάδας ελέγχου υποβλήθηκαν µόνο σε δοκιµασία ανακλίσεως. 

 

Στατιστική Ανάλυση  

 Οι τιµές εκφράζονται ως µέση τιµή ± 1 σταθερή απόκλιση (standard 
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deviation, SD). Τυχόν αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή εξετάσθηκαν µε 

το Kolmogorov-Smirnov test. Η δοκιµασία One-way Analysis of Variance 

(ANOVA) χρησιµοποιήθηκε για τις συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων των 

ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια και της οµάδας ελέγχου. Εάν το συνολικό F 

test έδινε στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα, τότε ακολουθούσαν επιµέρους 

κατά ζεύγη αναλύσεις µεταξύ των οµάδων µε τη βοήθεια του Sheffe’s test. Η 

ανάλυση των διαφορών µεταξύ επαναλαµβανόµενων µετρήσεων έγινε µε τη 

µέθοδο ANOVA για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. Το Pillai’s test 

χρησιµοποιήθηκε όταν υπήρχε κανονική κατανοµή και οµοιογενής διασπορά 

των µεταβλητών ενώ σε αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν οι 

διορθωµένες κατά Greenhouse-Geisser p τιµές. Πολυπαραγοντική ανάλυση 

(multiple linear regression analysis) χρησιµοποιήθηκε  για να εξετάσοµε του 

ανεξάρτητους παράγοντες  που πιθανά επηρέαζαν τις µεταβολές της 

ευαισθησίας των τασεουποδοχέων. το εύρος των µεταβολών των δεικτών της 

ΜΚΣ. Τιµές του p<0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σηµαντικές. Το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS 8.0 (SPSS Inc, Illinois, USA) χρησιµοποιήθηκε για όλους 

τους υπολογισµούς. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλοι οι ασθενείς που συµπεριελήφθησαν στην µελέτη ολοκλήρωσαν το 

πρωτόκολλο. Η ηλικία, το φύλο, το αίτιο της καρδιακής ανεπάρκειας, το 

κλάσµα εξώθησης, η συστολική αρτηριακή πίεση, και η καρδιακή συχνότητα 

των ασθενών πριν την χορήγηση δακτυλίτιδας ή placebo ανάµεσα στις δύο 

οµάδες απεικονίζονται στον Πίνακα 1. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο οµάδων στα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά πριν την 

έναρξη της µελέτης. 
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Οι ασθενείς που έλαβαν διγοξίνη είχαν µέσα επίπεδα διγοξίνης στον 

ορό 1.32±0.8 ng/ml. Το βάρος των ασθενών, τα επίπεδα κρεατινίνης και οι 

ηλεκτρολύτες δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φάσεων της 

µελέτης.  

 

Επιδράσεις της διγοξίνης στην ευαισθησία των αρτηριακών 

τασεοϋποδοχέων   

Πριν την χορήγηση της φαρµακευτικής αγωγής η ευαισθησία των 

τασεοϋποδοχέων δεν διέφερε µεταξύ των δύο οµάδων (3.95 ± 1.7 ms/mmHg  

για την οµάδα της διγοξίνης, 4.28 ± 2 ms/mmHg για την οµάδα placebo). Η 

µακροχρόνια θεραπεία µε διγοξίνη οδήγησε σε µία σηµαντική βελτίωση στην 

ευαισθησία τασεοϋποδοχέων, όπως µετρήθηκε από τη κλίση των γραµµικών 

καµπυλών απόκλισης. Η µέση τιµή της κλίσης ανυψώθηκε σε 7.62 ± 2 

ms/mmHg  µετά την θεραπεία µε διγοξίνη συγκρινόµενη µε 3.95 ± 1.7 

ms/mmHg  πριν την έναρξη της θεραπείας (p<0.005). Είναι αξιοσηµείωτο ότι 

και οι 18 ασθενείς που έλαβαν διγοξίνη παρουσίασαν αυτή την τάση 

βελτίωσης. Αντίθετα καµία σηµαντική µεταβολή δεν παρατηρήθηκε στην 

οµάδα των ασθενών που έλαβε το εικονικό φάρµακο (µέση τιµή της κλίσης 

4.96 ± 3 ms/mmHg). Μόνο 4 από τους 16 ασθενείς αυτής της οµάδας 

αύξησαν την ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων δηλ την κλίση της καµπύλης 

περισσότερο από 2 ms/mmHg ενώ στους υπόλοιπους δεν παρατηρήθηκε 

ουσιαστική µεταβολή.  

Επίσης αναζητήθηκε συσχέτιση µεταξύ της µεταβολής της ευαισθησίας 

των τασεοϋποδοχέων µετά την χορήγηση δακτυλίτιδας   και της αρχικής τιµής 

πριν την χορήγηση του φαρµάκου αλλά ήταν πολύ πτωχή (r=0.32; p=ns). 
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∆ηλαδή ο βαθµός ενίσχυσης των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων µε την 

διγοξίνη δεν εξαρτάται από  την αρχική τους κατάσταση. 

 

Απάντηση των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια στην δοκιµασία 

ανάκλισης 

Στους φυσιολογικούς µάρτυρες η ανάκλιση στις 60ο προκάλεσε 

σηµαντική αύξηση της καρδιακής συχνότητας από 67±11 bpm σε 75±13 bpm 

(p=0.0001) ενώ η ΑΠ µειώθηκε επίσης σηµαντικά από 133±19 mmHg σε 

124±19 mmHg (p=0.002). Οι  ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια πριν λάβουν 

την θεραπευτική αγωγή είχαν παρόµοια συµπεριφορά  µε σηµαντική αύξηση 

της καρδιακής συχνότητας κατά την ανάκλιση αλλά και σηµαντική µείωση της 

ΑΠ µε την λήψη της όρθιας θέσης. Συγκεκριµένα στην οµάδα της διγοξίνης οι 

τιµές ήταν από 75±10 bpm σε 83±11 bpm µε την ανάκλιση (p<0.0001) και η 

ΑΠ από 129±14 mmHg σε 124±17 mmHg (p=0.002) µε την ανάκλιση. Στην 

οµάδα placebo  οι αντίστοιχες τιµές ήταν από 80±10 bpm σε 91±11 bpm µε 

την ανάκλιση (p=0.003) και η ΑΠ από 124±18 mmHg σε 118±17 mmHg 

(p=0.002) µε την ανάκλιση.  

Η µακροχρόνια θεραπεία µε διγοξίνη είχε σαν αποτέλεσµα να µειωθεί η 

βασική συχνότητα της ύπτιας θέσης σε 62±8 bpm η οποία αυξήθηκε 

σηµαντικά στην ανάκλιση σε 71±9 bpm (p<0.0001) αλλά και οι δύο αυτές τιµές 

ήταν σηµαντικά χαµηλότερες από τις αντίστοιχες πριν την λήψη του 

φαρµάκου (p<0.001). Όσον αφορά την ΑΠ οι τιµές της αυξήθηκαν µε την 

διγοξίνη τόσο στην ύπτια θέση όσο και στην ανάκλιση (136±20 mmHg και 

128±18 mmHg, αντίστοιχα) και µάλιστα η µείωση µε την λήψη της όρθιας 

θέσης ήταν σηµαντική (p<0.01).  Αντίθετα οι ασθενείς µε εικονικό φάρµακο 
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δεν έδειξαν παρόµοια συµπεριφορά, και ουσιαστικά δεν ανιχνεύθηκε καµία 

διαφορά πριν και µετά την θεραπεία.  

 

Επίδραση της ανάκλισης στους δείκτες της ΜΚΣ  

 Ο πίνακας 2 δείχνει τις µέσες τιµές και τις σταθερές αποκλίσεις των LF 

και  HF της φασµατικής ισχύος και του λόγου LF/HF των φυσιολογικών 

µαρτύρων και των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια, πριν και µετά την 

ανάκλιση. Οι µετρήσεις της ΜΚΣ κατά την δοκιµασία ανάκλισης που έγινε πριν 

την έναρξη της φαρµακευτικής αγωγής, δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των 

δύο οµάδων των ασθενών. Η δοκιµασία ανάκλισης είχε σηµαντική επίδραση 

σε όλους τους δείκτες της ΜΚΣ αλλά ο τύπος των µεταβολών στους ασθενείς 

διέφερε ριζικά   από εκείνο των φυσιολογικών.  

 Ειδικότερα στους φυσιολογικούς µάρτυρες η ανάκλιση προκάλεσε 

σηµαντική αύξηση στην ισχύ της LF  και του λόγου LF/HF, ενώ η φασµατική 

ισχύς της HF µειώθηκε συγκριτικά µε την τιµή ηρεµίας. Στους ασθενείς µε 

καρδιακή ανεπάρκεια στην ηρεµία υπήρχε µια εκσεσηµασµένη υπεροχή της 

LF φασµατικής ισχύος, σε σχέση µε τους υγιείς, η οποία παρά την τάση 

αύξησης δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από την ανάκλιση. Η HF φασµατική 

ισχύς ήταν σαφώς χαµηλότερη στα άτοµα µε καρδιακή ανεπάρκεια 

συγκρινόµενη µε τους φυσιολογικούς και η ανάκλιση δεν προκάλεσε 

περαιτέρω µείωση της, αλλά απεναντίας µια µικρή τάση ανόδου. Ο λόγος  

LF/HF δεν άλλαξε σηµαντικά µε την ανάκλιση αλλά βέβαια διέφερε σηµαντικά 

µεταξύ υγιών και ασθενών. Οι δύο υποοµάδες των ασθενών δεν είχαν επίσης 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους.  
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Επίδραση της διγοξίνης στους δείκτες της ΜΚΣ κατά την δοκιµασία 

ανάκλισης 

 Η µακροχρόνια αγωγή µε διγοξίνη είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση 

της ΗF φασµατικής ισχύος στην ηρεµία η οποία πλησίασε τα επίπεδα των 

υγιών µαρτύρων από τα οποία δεν διέφερε σηµαντικά και είχε µη σηµαντική 

µείωση στην ανάκλιση. Παρατηρήθηκε επίσης µείωση των τιµών της LF στην 

ηρεµία σε σχέση µε πριν την χορήγηση της διγοξίνης αλλά η ανάκλιση παρά 

την τάση αύξησης δεν µετέβαλε ουσιαστικά τις τιµές αυτές.  Αποτέλεσµα 

αυτής της συµπεριφοράς ήταν και η µικρή αύξηση του λόγου  LF/HF κατά την 

ανάκλιση µετά την χορήγηση της διγοξίνης (πίνακας 3) ή οποία δεν έφτασε σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (P=0.052). Αντίθετα η οµάδα του placebo 

παρουσίασε µια εξαίρετη αναπαραγωγιµότητα στην δοκιµασία ανάκλισης και 

στους δείκτες της ΜΚΣ που µετρήθηκαν χωρίς σηµαντικές διαφορές σε σχέση 

µε πριν από περίπου δύο µήνες (πίνακας 4).  

 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Επιδράσεις της διγοξίνης στην ευαισθησία τασεοϋποδοχέων 

 Η αντανακλαστική απάντηση µε µείωση της καρδιακής συχνότητας  

στην προκαλούµενη από τη φαινυλεφρίνη αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι 

γνωστή από παλαιότερες µελέτες. Ο Eckberg και συν, 1971 και ο Ellenbogen 

και συν, 1989 έδειξαν ότι η απάντηση αυτή είναι αξιοσηµείωτα µικρότερη σε 

ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια από ότι σε υγιείς ενήλικες. Επίσης είναι 

γνωστό ότι η οξεία χορήγηση διγοξίνης τόσο σε φυσιολογικά άτοµα (Ferrari 

και συν 1981) όσο και σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Ferguson και 
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συν, 1984) µέσω της διέγερσης των τασεοϋποδοχέων αυξάνει τον  τόνο του 

παρασυµπαθητικού.  Από όσο γνωρίζουµε, αυτή είναι η πρώτη µελέτη που 

είχε σκοπό να διερευνήσει τις µακροχρόνιες επιδράσεις της χορήγησης 

διγοξίνης στα αντανακλαστικά των τασεοϋποδοχέων και έδειξε ότι η γνωστή 

βραχυχρόνια ωφέλεια παρατηρείται κατά την διάρκεια παρατεταµένης 

θεραπείας. Το παραπάνω εύρηµα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία καθώς πλέον 

γνωρίζουµε ότι η λειτουργία των τασεοϋποδοχέων αντανακλώντας τον τόνο 

του παρασυµπαθητικού, αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την 

καρδιαγγειακή θνητότητα (Osterziel και συν 1995).  

 
Προηγούµενες µελέτες για την επίδραση της διγοξίνης στους 

αντανακλαστικούς µηχανισµούς των  τασεοϋποδοχέων 

Η δακτυλίτιδα επηρεάζει τόσο τους αρτηριακούς όσο και τους 

καρδιοπνευµονικούς αντανακλαστικούς µηχανισµούς τασεοϋποδοχέων σε 

πειραµατόζωα (McRitchie και συν, 1976) και ανθρώπους (Ferrari και συν, 

1981). Η καρδιακή ανεπάρκεια συνδέεται µε άµβλυνση των αντανακλαστικών 

αυτών µηχανισµών (Eckberg και συν, 1971, Ellenbogen και συν, 1989). Αυτές 

οι διαταραχές είναι πιθανά υπεύθυνες για την συνεχή και εκσεσηµασµένη 

συµπαθητική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τους ασθενείς µε καρδιακή 

ανεπάρκεια και συµβάλει στην “βύθιση” των β-αδρενεργικών υποδοχέων 

(Bristow και συν 1989) .  

Αν και ο ακριβής µηχανισµός δεν είναι γνωστός, σε πειραµατική 

καρδιακή ανεπάρκεια η ανωµαλία της λειτουργίας των τασεοϋποδοχέων  

πιθανά σχετίζεται µε υπερδραστηριότητα της αντλίας Να+-Κ+. Όταν η 

ουαµπαίνη χορηγείται σε σκυλιά µε καρδιακή ανεπάρκεια που προκλήθηκε 

από ταχεία βηµατοδότηση τα οποία έχουν µειωµένη ευαισθησία των 
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τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου, τότε παρατηρείται µείωση αυτής 

της υπερδραστηριότητας της αντλίας Να+-Κ+ και αυξάνει η ευαισθησία των 

υποδοχέων αυτών (Wang και συν 1990). Είναι πιθανό ότι εκτός της 

ανασταλτικής δράσης στην αντλία Να+-Κ+, η δακτυλίτιδα αυξάνει την 

ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων µέσω άµεσης διέγερσης των υποδοχέων 

(Thames και συν 1979) ή βελτιώνοντας την συσταλτικότητα µε αποτέλεσµα 

χαµηλότερες πιέσεις πλήρωσης και αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Ferguson 

και συν 1989).  

Από πειραµατικά δεδοµένα φαίνεται ότι η απάντηση στα σκευάσµατα 

δακτυλίτιδας πρέπει να είναι δοσοεξαρτώµενη, να διαφέρει από είδος σε είδος 

και να εξαρτάται από την λειτουργική κατάσταση των υποδοχέων. Για 

παράδειγµα όταν χαµηλές δόσεις ουαµπαίνης δόθηκαν σε φυσιολογικά 

σκυλιά καµιά µεταβολή δεν παρατηρήθηκε στην ευαισθησία των 

τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου. Ωστόσο έχει δειχθεί ότι υψηλές 

δόσεις καρδιακών γλυκοσιδών µπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία των 

τασεοϋποδοχέων σε φυσιολογικά πειραµατόζωα (Lopez και συν 1988). Στην 

παρούσα µελέτη οι ασθενείς µας έλαβαν την συνήθως χρησιµοποιούµενη 

στην κλινική πράξη δόση διγοξίνης και επετεύχθησαν σε όλους θεραπευτικά 

επίπεδα µέσα στο χρονικό διάστηµα που επανεξετάστηκαν.  

Τόσο σε φυσιολογικά άτοµα όσο και σε ασθενείς µε καρδιακή 

ανεπάρκεια οι καρδιακές γλυκοσίδες φαίνεται να αυξάνουν την ευαισθησία 

των αρτηριακών ή καρδιοπνευµονικών τασεοϋποδοχέων. Οι Ferguson και 

συν. (1984) µελέτησαν ασθενείς µε µέτρια και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 

και παρατήρησαν µια φυσιολογικοποίηση της αγγειακής απάντησης του 

αντιβραχίου, στην αρνητική πίεση που εφαρµόζεται στο κάτω µέρος του 
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σώµατος, ως απάντηση στην χορήγηση δακτυλίτιδας και υπέθεσαν ότι αυτό 

ήταν αποτέλεσµα της οξείας οµαλοποίησης  των παθολογικών µηχανισµών 

που χαρακτηρίζουν τους καρδιοπνευµονικούς τασεοϋποδοχείς στους 

ασθενείς αυτούς. Επιπρόσθετα, πιο πρόσφατες µελέτες από τους ίδιους 

ερευνητές (1989) έδειξαν ότι ενδοφλέβια χορήγηση Cedilanid-D προκαλεί 

ταχεία και εµφανή µείωση της συµπαθητικής δραστηριότητας η οποία µάλιστα 

προηγείται της παρατηρούµενης αιµοδυναµικής δράσης του φαρµάκου. Από 

αυτή την µελέτη δεν είναι εµφανές αν η δακτυλίτιδα έχει άµεση ανασταλτική 

δράση στο συµπαθητικό νευρικό σύστηµα ή είναι αποτέλεσµα της αύξησης 

της συστολικής αρτηριακής πίεσης αν και η µέση αορτική και διαστολική πίεση 

έµειναν αµετάβλητες. Το γεγονός ότι η µείωση της συµπαθητικής διέγερσης 

προηγείται των µεταβολών της συστολικής αρτηριακής πίεσης µας κάνει να 

υποθέσουµε µια δράση ευαισθητοποίησης των κεντροµόλων 

αντανακλαστικών µηχανισµών. Τα παραπάνω ευρήµατα υποστηρίζονται και 

από τα αποτελέσµατα της αναστολής του συµπαθητικού που προκαλούν οι 

γλυκοσίδες στα πειραµατόζωα.   

 

Επιδράσεις της διγοξίνης στην αποφόρτιση των τασεοϋποδοχέων 

Η δοκιµασία ανάκλισης αποτελεί στην ουσία ένα τρόπο αποφόρτισης 

των τασεοϋποδοχέων, τόσο των αρτηριακών όσο και των 

καρδιοπνευµονικών, που ευνοεί την ενεργοποίηση του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος στο ερέθισµα της πτώσης της ΑΠ, τουλάχιστον σε 

φυσιολογικά άτοµα. Η παραπάνω υπόθεση έχει επιβεβαιωθεί και µε µέτρηση 

της νορεπινεφρίνης του πλάσµατος (Goldsmith και συν, 1992),  ενώ έχει 

βρεθεί µια πολύ καλή συσχέτιση µε τους αναίµακτους δείκτες της ΜΚΣ.  
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Σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς θεραπεία η απάντηση του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος στην αποφόρτιση των τασεοϋποδοχέων 

µε την δοκιµασία ανάκλισης είναι αµβλυµµένη όπως αυτή προσδιορίζεται µε 

την βοήθεια των νευροορµονών του πλάσµατος (Cody και συν, 1982). Αυτή η 

απάντηση οφείλεται στο γεγονός ότι η ήδη πολύ αυξηµένη δραστηριότητα του 

συµπαθητικού σε ύπτια θέση, υφίσταται µικρή περαιτέρω αύξηση µε την 

ανάκλιση. Οι παραπάνω παρατηρήσεις φαίνεται να απεικονίζονται και στις 

µεταβολές των  δεικτών της ΜΚΣ όπου παρατηρήσαµε ότι η εκσεσηµασµένη 

φασµατική ισχύς χαµηλών συχνοτήτων προεξήρχε και παρέµενε σταθερή 

σχεδόν µε την δοκιµασία ανάκλισης.  

Αναλύοντας την ΜΚΣ κατά την δοκιµασία ανακλίσεως παρατηρούµε ότι 

η διγοξίνη ενισχύει τον τόνο του παρασυµπαθητικού όπως αυτός εκφράζεται 

µε την φασµατική ισχύ υψηλών συχνοτήτων κατά την ύπτια και όρθια θέση 

ενώ αντίστοιχα το φάσµα χαµηλών συχνοτήτων υποχωρεί. Σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα µας η διγοξίνη παρά το ευεργετικό της αποτέλεσµα κατά την 

ενεργοποίηση των αρτηριακών  τασεοϋποδοχέων µε την φαινυλεφρίνη δεν 

φαίνεται να οµαλοποιεί πλήρως την απάντηση στην απενεργοποίηση των 

τασεοϋποδοχέων.  

Η ακριβής απάντηση στον προβληµατισµό αυτό δεν είναι γνωστή. 

Ωστόσο θα µπορούσαν να δοθούν δύο πιθανές εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι η 

δακτυλίτιδα διεγείρει άµεσα φυγόκεντρες παρασυµπαθητικές ίνες δρώντας σε 

κεντρικό επίπεδο και πιθανά στις τελικές νευρικές απολήξεις όπως έχει δειχθεί 

σε πειραµατικά µοντέλα (Gillis και συν. 1975). Η δεύτερη είναι ότι η 

δακτυλίτιδα πέρα από την ενισχυτική της δράση στους τασεοϋποδοχείς ώστε 

να αντιδρούν καλύτερα στην αύξηση της ΑΠ (ευαισθητοποίηση), φαίνεται να 
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προκαλεί µια απευθείας φαρµακευτική διέγερση στους υποδοχείς ανεξάρτητη 

από το ερέθισµα της πίεσης (Quest και συν. 1974). Τα παραπάνω θα 

µπορούσαν να αντισταθµίσουν την αναµενόµενη ταχυκαρδιακή και 

αγγειοσυσπαστική απάντηση σε µια ενδεχόµενη πτώση της πίεσης η οποία 

αποφορτίζει τους τασεοϋποδοχείς. Βέβαια τελικά όποιος και αν είναι ο 

ακριβής µηχανισµός το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό από κλινική και 

θεραπευτική άποψη αφού αποφεύγεται η εκσεσηµασµένη ταχυκαρδία σε 

περιπτώσεις µείωσης της ΑΠ. 

Αυτή, δε, η δράση της δακτυλίτιδας φαίνεται ανεξάρτητη του οργανικού 

υποστρώµατος αφού και σε φυσιολογικά άτοµα η χορήγηση διγοξίνης δεν 

επηρεάζει την απάντηση στην δοκιµασία ανάκλισης (Kaufman και συν. 1993). 

 

Περιορισµοί της µελέτης 

 Καθώς η δοκιµασία ανάκλισης αποφορτίζει αµφότερους τους 

αρτηριακούς και τους καρδιοπνευµονικούς τασεοϋποδοχείς είναι αδύνατον να 

ξεχωρίσουµε σε ποιους οφείλεται η διαταραχή που ανιχνεύουµε στους 

ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια.  

∆εν µετρήσαµε επίπεδα νευροορµονών στο πλάσµα, τα οποία 

παρέχουν έναν τρόπο άµεσου υπολογισµού του συµπαθητικού τόνου, 

εποµένως δεν µπορούµε να καθορίσουµε εάν οι µεταβολές που 

παρατηρήσαµε στην ισορροπία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος µε τους 

αναίµακτους δείκτες της ΜΚΣ οφείλονται σε αλλαγές του τόνου του 

συµπαθητικού ή του παρασυµπαθητικού. 
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Σηµασία της µελέτης 

 Οι διαταραχές στην λειτουργία των αρτηριακών και των 

καρδιοπνευµονικών τασεοϋποδοχέων φαίνεται να αποτελούν τον κύριο 

αιτιολογικό παράγοντα για την αυξηµένη συµπαθητική δραστηριότητα που 

παρατηρείται ακόµα και από τα πρώιµα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας. 

Όπως έχει δειχτεί η οξεία χορήγηση δακτυλίτιδας προκαλεί εµφανή αναστολή 

του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος που συνοδεύεται από οµαλοποίηση 

των λειτουργιών που ρυθµίζονται από τα αντανακλαστικά των 

τασεοϋποδοχέων. Με την παρούσα µελέτη αποδείξαµε ότι και η µακροχρόνια 

θεραπεία µε διγοξίνη βελτιώνει την ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων. Αυτή η 

αυξηµένη ευαισθησία διατηρείται τόσο σε περιπτώσεις ενεργοποίησης τους 

όσο και σε καταστάσεις απενεργοποίησης τους (unloading), δρώντας και στις 

δύο περιπτώσεις ευεργετικά και προφυλάσσοντας τον ασθενή από την 

εκσεσηµασµένη και ιδιαίτερα επιβαρυντική διέγερση του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος. 
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Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της θεραπείας  
 
 Placebo (16 ασθ.) ∆ιγοξίνη (18 ασθ.) 
Ηλικία 60±9 58±6 

Φύλο   

Άνδρες 9 13 

Γυναίκες 7 5 

Κλάσµα Εξώθησης(%) 28±3 30±4 

ΝΥΗΑ στάδιο   

ΙΙ 11 10 

ΙΙΙ 5 8 

Αίτιο καρδιακής ανεπάρκειας   

Ισχαιµική  10 10 

∆ιατατική 4 5 

Βαλβιδοπάθεια 2 3 

Συστολική ΑΠ(mmHg) 128±10 127±17 

Καρδιακή Συχνότητα 81±9 80±11 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 
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Πίνακας 2: Μέσες τιµές και σταθερές αποκλίσεις των δεικτών της ΜΚΣ 

στους φυσιολογικούς µάρτυρες και στους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, 

πριν και µετά την ανάκλιση 
 
 

Καρδιακή Ανεπάρκεια 
 

 Οµάδα ελέγχου 

∆ιγοξίνη Placebo 
ύπτια 6.99 ± 0.9 14.2 ± 1.8 # 12.94 ± 2 # LF 

όρθια 11.63 ± 0.8 ∗ 15.6 ± 2 16.1 ± 0.8 

ύπτια 5.2 ± 1 2.2 ± 0.8 # 2.6 ± 0.6 # HF 

 όρθια 3.56 ± 0.87 ∗ 3.01 ± 0.5 2.98 ± 0.7 

ύπτια 1.21 ± 0.24 5.65 ± 1.7 # 5.21 ± 0.84 # LF/HF 

όρθια 2.1 ± 0.4 ∗ 5.4 ± 0.9 # 4.9 ± 0.8 # 

 

∗ p<0.01 ανάκλιση σε σχέση µε ύπτια θέση 

# p<0.01  ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση µε τους υγιείς µάρτυρες 
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Πίνακας 3: ∆είκτες ΜΚΣ στην δοκιµασία ανάκλισης πριν και µετά την 

χορήγηση της διγοξίνης και σύγκριση µε τους υγιείς µάρτυρες 

 

        

∆ιγοξίνη   Οµάδα ελέγχου 
πριν µετά 

ύπτια 6.99 ± 0.9 14.2 ± 1.8  8.2 ± 0.78 # LF 

όρθια 11.63 ± 0.8 ∗ 15.6 ± 2 10.6 ± 1.8 

ύπτια 5.2 ± 1 2.2 ± 0.8  6.4± 0.8 # HF 

 όρθια 3.56 ± 0.87 ∗ 3.01 ± 0.5 5.7 ± 1 

ύπτια 1.21 ± 0.24 5.65 ± 1.7  1.3 ± 0.67 # LF/HF 

όρθια 2.1 ± 0.4 ∗ 5.4 ± 0.9  2 ± 0.96 # § 

 

∗ p<0.01 ανάκλιση σε σχέση µε ύπτια θέση 

# p<0.01 µετά την διγοξίνη σε σχέση µε πριν 

§ p=0.052 ανάκλιση σε σχέση µε ύπτια θέση 
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Πίνακας 4: ∆είκτες ΜΚΣ στην δοκιµασία ανάκλισης πριν και µετά την 
χορήγηση του εικονικού φαρµάκου        
 
 

 
Placebo 

 

  

πριν µετά 
ύπτια 12.94 ± 2  13.54 ± 0.9  

LF όρθια 16.1 ± 0.8 15.8 ± 0.9 

ύπτια 2.6 ± 0.6  2.8 ± 0.8  

HF 

 
όρθια 2.98 ± 0.7 2.92 ± 0.7 

ύπτια 5.21 ± 0.84  4.95 ± 0.84  

LF/HF όρθια 4.9 ± 0.8  5.1 ± 1.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 

 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ 
∆ΑΚΤΥΛΙΤΙ∆Α ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Εισαγωγή 

 

Αν και όλοι οι ασθενείς σχεδόν µε καρδιακή ανεπάρκεια συνοδεύονται 

από κάποιου βαθµού συστολική ή διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής 

κοιλίας στην ηρεµία, η συνολική ικανότητα του κυκλοφορικού τους συστήµατος 

να ανταποκρίνεται στις µεταβολικές ανάγκες σε συνθήκες ηρεµίας είναι 

συνήθως επαρκής. Ωστόσο η φυσική άσκηση εκλύει µια σηµαντική λειτουργική 

διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένη πρόσληψη οξυγόνου στην 

µέγιστη προσπάθεια. Η µέγιστη ικανότητα για άσκηση ορίζεται ως «η µέγιστη 

ικανότητα του καρδιαγγειακού συστήµατος να χορηγεί οξυγόνο στον 

ασκούµενο σκελετικό µυ και του ασκούµενου µυ να χρησιµοποιεί το 

προσλαµβανόµενο οξυγόνο από το αίµα».  

Η µέτρηση της µέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου κατά την δοκιµασία 

κόπωσης παρέχει µια αντικειµενική και αναπαραγώγιµη µέθοδο 

ποσοτικοποίησης της ικανότητας για άσκηση τόσο των ασθενών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια (Weber και συν, 1982) όσο και των φυσιολογικών ατόµων 

(Mitchell και συν, 1958). Σε πρόσφατες µελέτες έχει αποδειχθεί ότι η µειωµένη 

µέγιστη ικανότητα άσκησης συσχετίζεται µε µείωση του προσδόκιµου 
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επιβίωσης των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια (Likoff και συν, 1982). 

Επακόλουθα κάθε θεραπευτική παρέµβαση στην συµφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια πρέπει να εκτιµάται όχι µόνο για την επίδραση της στην 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας σε κατάσταση ηρεµίας αλλά επίσης και 

για την δυνατότητα της να βελτιώνει την λειτουργική ικανότητα του ατόµου 

δηλαδή την ικανότητα του για άσκηση. 

Αν και οι καρδιακές γλυκοσίδες έχουν χρησιµοποιηθεί για περισσότερο 

από δύο αιώνες στην θεραπευτική της καρδιακής ανεπάρκειας, η επίδραση 

τους στην επηρεασµένη ικανότητα για άσκηση των ασθενών αυτών δεν έχει 

επαρκώς µελετηθεί. Κάποιοι ερευνητές ανέφεραν ότι ο χρόνος µέγιστης 

βάδισης σε τάπητα δεν επηρεάζεται 4–12 εβδοµάδες αφ’ ότου οι ασθενείς 

διακόψουν την διγοξίνη (Fleg και συν, 1982; Gheorghiade και συν, 1983). 

Τρεις, ωστόσο, πολυκεντρικές µελέτες έδειξαν µεγαλύτερο χρόνο βάδισης 

στους ασθενείς που ελάµβαναν διγοξίνη σε σχέση µε τους λαµβάνοντες 

placebo (Captopril-Digoxin Multicenter Research Group, 1988 ; German and 

Austrian Xamoterol Study Group, 1988 ; Di Bianco και συν, 1989). Σε καµιά 

όµως από αυτές δεν µετρήθηκε η κατανάλωση οξυγόνου κατά την άσκηση 

ενώ διάφοροι άλλοι παράγοντες  όπως το επίπεδο κινητικότητας του 

αρρώστου, η επίδραση της εκµάθησης από τις επανειληµµένες δοκιµασίες 

κόπωσης και η µη τυφλή µεθοδολογία σε αρκετές από αυτές προκάλεσαν 

ερωτήµατα σχετικά µε την ερµηνεία τους. 

Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις της 

µακροχρόνιας χορήγησης διγοξίνης στην ικανότητα για άσκηση όπως αυτή 

εκτιµάται µε την βοήθεια της καρδιοπνευµονικής δοκιµασίας κόπωσης σε 

ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ   

Ασθενείς της µελέτης 

 Μελετήσαµε 48 ασθενείς (27 άντρες, 21 γυναίκες µέσου όρου ηλικίας 

60±8 χρόνια) µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙ-ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ. Όλοι οι 

ασθενείς ήταν σε φλεβοκοµβικό ρυθµό και σε σταθερή κλινική κατάσταση 

χωρίς σηµεία συµφόρησης. Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ήταν αποτέλεσµα 

ισχαιµικής καρδιακής νόσου σε 32 ασθενείς, ιδιοπαθούς διατατικής 

µυοκαρδιοπάθειας σε 9 και βαλβιδοπάθειας σε 7. Όλοι είχαν κλάσµα 

εξώθησης ≤ 40% (µέσος όρος 27±3%), όπως µετρήθηκε µε ραδιοϊσοτοπική 

κοιλιογραφία και τελοδιαστολική διάµετρο αριστερής κοιλίας ≥60mm, 

µετρηµένη ηχωκαρδιογραφικά. Ασθενείς µε πρόσφατο (<3 µηνών) έµφραγµα 

µυοκαρδίου, στηθάγχη, σοβαρή υπέρταση, κολπική µαρµαρυγή ή 

πτερυγισµό, µόνιµο καρδιακό βηµατοδότη ή ιστορικό σύµπλοκων κοιλιακών 

αρρυθµιών εξαιρέθηκαν από τη µελέτη. Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόµενη σε 

συγγενή καρδιακή νόσο, σηµαντική βαλβιδική στένωση, οξεία µυοκαρδίτιδα, 

νόσο του θυρεοειδούς και υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια ήταν 

επίσης λόγος εξαίρεσης. Μη καρδιακά κριτήρια εξαίρεσης ήταν η χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια, η σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, ορθοπαιδικά, ψυχιατρικά ή/και νευρολογικά 

προβλήµατα. 

 Σαράντα έξι ασθενείς ελάµβαναν διουρητικά, 42 σε συνδυασµό µε 

αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης, και τα δύο σε 

σταθερή δόση για τουλάχιστον ένα µήνα πριν την µελέτη. ∆ύο ασθενείς δεν 

ελάµβαναν αγωγή. Κανένας ασθενείς δεν είχε προηγουµένως λάβει διγοξίνη, 

β-αναστολείς, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, αντιαρρυθµικά φάρµακα ή 
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βρογχοδιασταλτικά. Είκοσι έξι από τους ασθενείς ελάµβαναν αντιπηκτική 

αγωγή. 

Η µελέτη διεξήχθη σύµφωνα µε πρωτόκολλο το οποίο είχε γίνει 

αποδεκτό από την επιτροπή δεοντολογίας του νοσοκοµείου µας ενώ από 

όλους τους ασθενείς απαιτήθηκε έγγραφη συγκατάθεση προκειµένου να 

συµµετάσχουν στην µελέτη. 

 

Σχεδιασµός Μελέτης     

 Τα σωµατοµετρικά στοιχεία, τα συµπτώµατα, το κλινικό στάδιο καθώς 

επίσης και βιοχηµικές παράµετροι (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες) 

κατεγράφησαν σε κάθε ασθενή. Αυτές οι αρχικές εξετάσεις ακολουθήθηκαν 

από καρδιοπνευµονική δοκιµασία κόπωσης η οποία σκόπευε να εξοικειώσει 

τους ασθενείς µε τον κυλιόµενο τάπητα και την αναπνευστική συσκευή 

ανταλλαγής αερίων. Την επόµενη µέρα µία ακόµα καρδιοπνευµονική 

δοκιµασία κόπωσης πραγµατοποιήθηκε, η οποία θεωρήθηκε ως η αρχική 

δοκιµασία αναφοράς (baseline) και κατόπιν στους ασθενείς τοποθετήθηκε 

συσκευή 24ωρης ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής (Holter) για την 

εκτίµηση της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ) .  

 Μετά από τις βασικές αυτές µετρήσεις οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να 

λάβουν δακτυλίτιδα ή placebo, µε µια τυφλή τεχνική. Αφού η παραπάνω 

διαδικασία ολοκληρώθηκε, στους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα 

της δακτυλίτιδας έγινε ταχύς δακτυλιδισµός και στη συνέχεια τους δόθηκε µία 

σταθερή δόση συντήρησης διγοξίνης (0.25 mg ηµερησίως). Αντίστοιχη 

διαδικασία αλλά µε εικονικό φάρµακο ακολουθήθηκε στην οµάδα placebo. Οι 
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δόσεις των διουρητικών και των αναστολέων του µετατρεπτικού ενζύµου της 

αγγειοτενσίνης παρέµειναν σταθερές καθ’ όλη  τη διάρκεια της µελέτης. 

 Η θεραπεία συνεχίστηκε για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες και στο τέλος 

αυτής της περιόδου, οι παραπάνω εξετάσεις και δοκιµασίες επαναλήφθηκαν.  

 

Πρωτόκολλο δοκιµασίας κόπωσης   

 Κάθε ασθενής πραγµατοποίησε την καρδιοπνευµονική δοκιµασία 

κόπωσης, χρησιµοποιώντας συσκευή κυλιόµενου τάπητα Marquette (Max-1), 

µετά από τουλάχιστον τρεις ώρες χωρίς φαγητό, καφέ ή τσιγάρα. Μία 

βαθµονοµηµένη περιοριζόµενη από συµπτώµατα δοκιµασία  

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός  τροποποιηµένου πρωτοκόλλου 

Naughton, στο οποίο ο η κλίση του κυλιόµενου τάπητα αυξανόταν κατά 3.5% 

κάθε 2 λεπτά, αρχίζοντας  µε οριζόντια φορά και συνεχή ανύψωση µέχρις 

ότου ο ασθενής εξαντληθεί. Η ταχύτητα του κυλιόµενου τάπητα παρέµεινε 

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια. Το ΗΚΓράφηµα 12 απαγωγών παρακολουθείτο 

συνεχώς µε καταγραφές κάθε 2 λεπτά, στο τέλος κάθε σταδίου και κάθε 2 

λεπτά κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης. Η πίεση του αίµατος 

(ΑΠ) καταγραφόταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 δευτερολέπτων κάθε 

σταδίου άσκησης  χρησιµοποιώντας ένα  κλινικό σφυγµοµανόµετρο. Τα 

δεδοµένα ανταλλαγής αερίων µετρώνταν συνεχώς από αναπνοή σε αναπνοή 

µε αυτόµατο σύστηµα (Oxycon A, version 3.1, Jaeger). Αυτά τα όργανα 

διαβαθµίζονταν (calibration) πριν από κάθε δοκιµασία  µε πρότυπα αερίων. 

 Η διάρκεια της άσκησης καθορίστηκε ως ο χρόνος από την αρχή της 

άσκησης µέχρι την λήξη της εξαιτίας δύσπνοιας ή κόπωσης. Η κατανάλωση 

οξυγόνου στο µέγιστο της άσκησης (peak VO2) υπολογίστηκε ως ο µέσος 
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όρος της τιµής VO2  κατά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της άσκησης. Η 

κατανάλωση οξυγόνου κατά τον αναερόβιο ουδό (VO2AT) καθορίστηκε ως το 

επίπεδο στο οποίο παρατηρήσαµε µία αύξηση στο αναπνευστικό ισοδύναµο 

του οξυγόνου χωρίς ταυτόχρονη αύξηση στο αναπνευστικό ισοδύναµο του 

διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η µέθοδος φαίνεται να αποδίδει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα όπως αποδεικνύουν και προηγούµενες µελέτες (Cohen-Solal 

και συν, 1994). Άλλες µεταβλητές που µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δοκιµασίας ήταν η καρδιακή συχνότητα στην µέγιστη άσκηση, η συστολική ΑΠ 

στην µέγιστη άσκηση, η κατανάλωση οξυγόνου ανά καρδιακό παλµό 

(ml/beat), η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (VCO2), ο µέγιστος αερισµός 

(VΕ, liters/min), και το αναπνευστικό πηλίκο (VCO2/VO2) στο µέγιστο της 

άσκησης. 

 

Ανάλυση της ΜΚΣ 

 Οι εγγραφές µε τη µέθοδο συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής 

καταγραφής (Holter-ΗΚΓ) 3-καναλιών πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας 

καταγραφικά Marquette σειράς 8500 και επεξεργάστηκαν στον Marquette 

Laser Holter scanner χρησιµοποιώντας software version 5.8 µε σκοπό την 

ανεύρεση και ταυτοποίηση κάθε συµπλέγµατος QRS. Τέσσερις δείκτες της 

ΜΚΣ στο πεδίο του χρόνου εξήχθησαν. Η σταθερή απόκλιση της µέσης τιµής 

όλων των κανονικών ΝΝ διαστηµάτων (SDNN) , η µέση σταθερή απόκλιση 

όλων των σταθερών αποκλίσεων της µέσης τιµής των καρδιακών κύκλων ΝΝ 

των πενταλέπτων του 24ώρου (SD), ποσοστό διαστηµάτων ΝΝ, που η 

διαφορά του µήκους κύκλου από το αµέσως προηγούµενο διάστηµα είναι 

µεγαλύτερη από 50 ms (pNN50) και τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των 
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τετραγώνων των διαφορών, των κατά συνέχεια καταγραφόµενων καρδιακών 

κύκλων (rMSSD).  

Οι φασµατικοί δείκτες της ΜΚΣ υπολογίστηκαν µε γρήγορο 

µετασχηµατισµό Fourier σε κάθε τµήµα εγγραφής δύο λεπτών, µε εφαρµογή 

του παραθύρου Hanning για την ελαχιστοποίηση της φασµατικής διαρροής . 

Η φασµατική ισχύς αποτιµήθηκε ποσοτικά και εκφράστηκε σαν ln(ms2/Hz) , 

όπου ln είναι ο φυσικός λογάριθµος του πηλίκου, µετά τη µέτρηση στη 

περιοχή των δύο φασµάτων συχνότητας: ζώνη χαµηλών συχνοτήτων 

(LF:0.06-0.15 Hz), και ζώνη υψηλών συχνοτήτων (HF:0.15-0.40 Hz). Επίσης 

εκτιµήσαµε το λόγο LF/HF.  

 

Στατιστική Ανάλυση  

Οι τιµές εκφράζονται ως µέση τιµή ± 1 σταθερή απόκλιση (standard 

deviation, SD). Καµία από τις εξεταζόµενες µεταβλητές δεν παρουσίασε 

σηµαντικές αποκλίσεις από το κανονικό. Οι συγκρίσεις των αριθµητικών 

παραµέτρων µεταξύ των δύο οµάδων των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια 

έγινε µε το unpaired t-test. Οι συγκρίσεις µεταξύ επαναλαµβανόµενων 

µετρήσεων έγιναν µε τη δοκιµασία paired t-test. Πολυπαραγοντική ανάλυση 

(multiple linear regression analysis) χρησιµοποιήθηκε  για να εξετάσοµε της 

ανεξάρτητη σχέση των δεικτών της ΜΚΣ  µε τις µεταβολές των παραµέτρων 

της ΚΠΚ. Τιµές του p<0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σηµαντικές. Το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS 8.0 (SPSS Inc, Illinois, USA) χρησιµοποιήθηκε 

για όλους τους υπολογισµούς. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλοι οι ασθενείς που συµπεριελήφθησαν στην µελέτη ολοκλήρωσαν το 

πρωτόκολλο. Η ηλικία, το φύλο, το αίτιο της καρδιακής ανεπάρκειας, το 

κλάσµα εξώθησης, η συστολική αρτηριακή πίεση, και η καρδιακή συχνότητα 

των ασθενών πριν την χορήγηση δακτυλίτιδας ή placebo ανάµεσα στις δύο 

οµάδες απεικονίζονται στον Πίνακα 1. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο οµάδων στα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά πριν την 

έναρξη της µελέτης. 

Οι ασθενείς που έλαβαν διγοξίνη είχαν µέσα επίπεδα διγοξίνης στον 

ορό 1.29±0.7 ng/ml. Το βάρος των ασθενών, τα επίπεδα κρεατινίνης και οι 

ηλεκτρολύτες δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φάσεων της 

µελέτης.  

 

Επιδράσεις της διγοξίνης στην ικανότητα για άσκηση  

Οι κύριες παράµετροι που µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

καρδιοπνευµονικής δοκιµασίας κόπωσης πριν την έναρξη της θεραπείας µε 

διγοξίνη ή placebo, φαίνονται στον πίνακα 2. ∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων. 

Στην οµάδα που έλαβε το εικονικό φάρµακο δεν παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές µεταβολές στην καρδιακή συχνότητα ή στην συστολική αρτηριακή 

πίεση. Ο χρόνος άσκησης αυξήθηκε αλλά η σηµαντικότητα ήταν οριακή (από 

587 ± 122 σε 643 ± 111 sec, p=0.06), ενώ οι δείκτες ανταλλαγής των αερίων 

τόσο κατά τον αναερόβιο ουδό όσο και στο µέγιστο της άσκησης δεν 

µεταβλήθηκαν σηµαντικά αλλά απεναντίας παρουσίασαν µια εξαίρετη 

αναπαραγωγιµότητα.  
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 Ούτε η διάρκεια της άσκησης, ούτε η καρδιακή συχνότητα στο µέγιστο 

της άσκησης ούτε η µέγιστη συστολική πίεση αίµατος µεταβλήθηκαν 

σηµαντικά µετά τη θεραπεία µε διγοξίνη. Η κατανάλωση O2 στο µέγιστο της 

άσκησης αυξήθηκε από 16 ± 8  σε 19.6 ± 6 ml/Kg/min (p<0.01), ενώ η 

κατανάλωση O2 στον αναερόβιο ουδό αυξήθηκε επίσης σηµαντικά µετά την 

θεραπεία µε διγοξίνη (12.2 ± 2 σε 17 ± 1 ml/Kg/min, p<0.001) όπως και το 

VO2 ανά παλµό στον αναερόβιο ουδό από 8.1 ± 1.5 σε 9.2 ± 2.5 (p<0.001) 

(πίνακας 3). Η µέγιστη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκε 

σηµαντικά µε την δακτυλίτιδα αλλά στον αερισµό δεν διαπιστώθηκαν 

µεταβολές. 

  

Επίδραση της θεραπείας στους δείκτες ΜΚΣ 

 Μετά από περίπου δύο µήνες θεραπείας οι δείκτες ΜΚΣ στην οµάδα 

placebo δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε πριν την έναρξη 

της αγωγής. Όσον αφορά τους ασθενείς που έλαβαν διγοξίνη η φασµατική 

ισχύς υψηλής συχνότητας αυξήθηκε σηµαντικά µετά το δίµηνο περίπου της 

θεραπείας. Η συνιστώσα χαµηλής συχνότητας έδειξε µία µικρή αλλά 

σηµαντική αύξηση, ενώ ο λόγος LF/HF µειώθηκε σηµαντικά ως αποτέλεσµα 

της µεγαλύτερης αύξησης της HF. Όλοι οι δείκτες της ΜΚΣ στο πεδίο του 

χρόνου (rMSSD, pNN50, SDNN και SD) έδειξαν µία σηµαντική αύξηση µετά 

την χορήγηση διγοξίνης.  
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Συσχέτιση µεταξύ των δεικτών της ΜΚΣ και των παραµέτρων της 

καρδιοπνευµονικής κόπωσης στους ασθενείς που έλαβαν διγοξίνη 

 Υπήρξε µία ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ της µεταβολής στην 

αερόβια ικανότητα για άσκηση, όπως εκφράσθηκε από την κατανάλωση O2 

στο µέγιστο της άσκησης και τον αναερόβιο ουδό, µε τις µεταβολές στις 

παραµέτρους της ΜΚΣ, αλλά αυτή η συσχέτιση δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική.  

Ωστόσο, όταν οι µεταβολές στις παρακάτω παραµέτρους ∆peakVO2, 

∆HF, ∆pNN50 και ∆rMSSD διχοτοµήθηκαν στο 0 (αύξηση ή µείωση), υπήρξε 

“συµφωνία ” (ίδια κατεύθυνση των αλλαγών ) µεταξύ ∆peakVO2 και ∆HF σε 

21 ασθενείς και συµφωνία µεταξύ ∆peakVO2 και τόσο του ∆pNN50 όσο και 

του ∆rMSSD σε 23 ασθενείς.  

Υπήρξε επίσης µία σταθερή αρνητική συσχέτιση µεταξύ συγκεκριµένων 

δεικτών της ΜΚΣ (HF,LF,pNN50, rMSSD) πριν την θεραπεία µε διγοξίνη και 

των µεταβολών που παρατηρήθηκαν στην κατανάλωση Ο2, τόσο στο µέγιστο 

της άσκησης όσο και στον αναερόβιο ουδό (Εικόνα 1).  

Για να καθορίσουµε ποιοι από αυτούς τους δείκτες αναφοράς της ΜΚΣ 

(πριν την έναρξη της αγωγής) θα µπορούσαν πιθανόν να χρησιµοποιηθούν 

για να προβλέψουν την βελτίωση στην ικανότητα για άσκηση, την οποία 

ορίσαµε ως µεταβολή στη κατανάλωση Ο2 τόσο στην µέγιστη άσκηση όσο και 

στον αναερόβιο ουδό περισσότερο από 2 ml/Kg/min, χρησιµοποιήσαµε ένα 

µοντέλο πολυπαραγοντική ανάλυσης για να υπολογίσουµε την σχετική τους 

σπουδαιότητα. Η ανάλυση µας έδειξε ότι ο δείκτης HF (x2=4.72, p<0.03) και 

LF (x2=4.62, p=0.03) φαινόταν να είναι οι µοναδικοί  περισσότερο ισχυροί 

προγνωστικοί δείκτες για την βελτίωση της κατανάλωσης Ο2 στον αναερόβιο 
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ουδό και στο µέγιστο της άσκησης αντίστοιχα; χαµηλές τιµές αυτών των δύο 

παραµέτρων συνδέθηκαν µε µια υψηλή πιθανότητα βελτίωσης της 

λειτουργικής ικανότητας των ασθενών µας που έλαβαν την δακτυλίτιδα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ικανότητα για άσκηση στην συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

Η µέγιστη ικανότητα άσκησης ορίζεται ως: η µέγιστη ικανότητα του 

καρδιαγγειακού συστήµατος να χορηγεί οξυγόνο στον ασκούµενο σκελετικό 

µυ και του ασκούµενου µυ να αντλεί οξυγόνο από το αίµα (Dennis, 1992). 

Εποµένως η ανοχή στην άσκηση καθορίζεται από τρεις παράγοντες: την 

πνευµονική ανταλλαγή αερίων, την καρδιακή απόδοση και το µεταβολισµό 

των σκελετικών µυών. Η ικανότητα άσκησης µπορεί να προσδιοριστεί κλινικά 

µε τη µέτρηση της πρόσληψης οξυγόνου (VO2), της παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα (VCO2) και του κατά λεπτό αερισµού. Αυτές οι παράµετροι 

µετρούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης µε ταχέως αποκρινόµενους 

αναλυτές αερίων ικανούς να καθορίζουν τις συγκεντρώσεις του O2 και του 

CO2 αναπνοή προς αναπνοή. Η µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 

φτάνει τελικά σε ένα επίπεδο-plateau παρά το αυξανόµενο έργο. ∆εν 

προκαλεί έκπληξη ότι η VO2max έχει µια ισχυρή γραµµική συσχέτιση και µε 

την καρδιακή παροχή και µε την αιµατική ροή του σκελετικού µυ (Reddy και 

συν, 1988). Ο αναερόβιος ουδός είναι ένας άλλος δείκτης που χρησιµοποιείται 

στην εκτίµηση της ικανότητας άσκησης. Ορίζεται ως το σηµείο στο οποίο ο 

κατά λεπτό αερισµός αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα µε το VO2, µια 

ανταπόκριση που γενικά παρατηρείται στο 60 µε 70% της VO2max. O 

 105



αναερόβιος ουδός είναι µια αντανάκλαση της αύξησης της παραγωγής του 

γαλακτικού οξέος στον ασκούµενο µυ.  

Ο περιορισµός της ικανότητας για άσκηση είναι µια από τις κύριες 

εκδηλώσεις της συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, που συνδυάζεται 

άµεσα µε τη σοβαρότητα της νόσου και πιθανά µε το προσδόκιµο επιβίωσης 

του ασθενούς. Η ικανότητα άσκησης είναι µειωµένη ακόµα και στην ήπια 

καρδιακή ανεπάρκεια. Η καρδιακή εξώθηση είναι σχετικά φυσιολογική στην 

ηρεµία, αλλά συνήθως αδυνατεί να αυξηθεί επαρκώς στην άσκηση (Reddy και 

συν, 1988). Όπως και στα φυσιολογικά άτοµα, η VO2max των ασθενών µε 

καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται άµεσα µε την καρδιακή εξώθηση και τη µυϊκή 

αιµατική ροή στο µέγιστο της άσκησης. Ωστόσο, η αδυναµία κατάλληλης 

αύξησης της καρδιακής εξώθησης µπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή αύξηση 

στην αιµάτωση του ασκούµενου µυ, που µπορεί να οδηγήσει σε πρώιµο 

αναερόβιο µεταβολισµό, µυϊκή κόπωση και τελικά µυϊκή εξάντληση 

(Harrington και συν, 1997). Βέβαια συχνά συνυπάρχουν βιοχηµικές και 

λειτουργικές ανωµαλίες των σκελετικών µυών, ανεξάρτητα της κατάστασης 

του µυοκαρδίου που περιορίζουν την µεταβολική ικανότητα τους (Sullivan και 

συν, 1990). 

 

Προηγούµενες µελέτες για την επίδραση της διγοξίνης στην ικανότητα 

για άσκηση 

Προηγούµενες µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει τη καθιερωµένη 

δοκιµασία κοπώσεως µε κυλιόµενο τάπητα για να εκτιµήσουν τις επιδράσεις 

της διγοξίνης στην επιτέλεση άσκησης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια 

και έχουν αναφέρει αντικρουόµενα αποτελέσµατα (Jaeschke και συν, 1990). 
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Κάποιες από αυτές δεν έδειξαν διαφορά στη διάρκεια άσκησης σε κυλιόµενο 

τάπητα ανάµεσα σε αυτούς που ελάµβαναν ή δεν ελάµβαναν θεραπεία µε 

διγοξίνη (Fleg και συν, 1982; Aronow και συν, 1986). Σε µια άλλη τυφλή 

µελέτη η χορήγηση διγοξίνης συσχετίστηκε µε ήπια βελτίωση της δοκιµασίας 

βάδισης 6 λεπτών, αλλά χωρίς µεταβολή της διάρκειας άσκησης µε 

εργοµετρικό ποδήλατο (Gyatt και συν, 1988). Τρεις πρόσφατες µεγάλες, 

ελεγχόµενες µε placebo, µελέτες σε ασθενείς µε κατεξοχήν λειτουργικό στάδιο 

ΙΙ - ΙΙΙ καρδιακής ανεπάρκειας αποκάλυψαν µέτρια αύξηση στη διάρκεια 

άσκησης µε κυλιόµενο τάπητα σε αυτούς που ελάµβαναν διγοξίνη, αλλά σε 

δύο από αυτές η βελτίωση δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (Captopril-Digoxin 

Multicenter Research Group, 1988 ; German and Austrian Xamoterol Study 

Group, 1988 ; Di Bianco και συν, 1989). Αν και η συσχέτιση της διάρκειας 

άσκησης µε περισσότερο αντικειµενικές µετρήσεις της αναερόβιας απόδοσης 

είναι λογικά χρήσιµη, η προκατάληψη του παρατηρητή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της δοκιµασίας, η ποικιλία στo επίπεδο κινητικότητας των ασθενών 

και η επίδραση της εκµάθησης από τις επαναλαµβανόµενες δοκιµασίες, ίσως 

επηρεάζουν τη διάρκεια της άσκησης ανεξάρτητα από τις πραγµατικές 

µεταβολές στην αερόβια ικανότητα.  

Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να έχουµε ένα αντικειµενικό µέσο αποτίµησης 

των αποτελεσµάτων από διάφορα είδη θεραπείας (Sullivan και συν, 1990; 

Katz και συν, 1992). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η προσθήκη 

της αναπνευστικής ανταλλαγής των αερίων στη δοκιµασία κόπωσης έχει 

συµβάλει  στην καλύτερη αξιολόγηση των φαρµακευτικών επιδράσεων 

(Weber και συν, 1982; Wilson και συν, 1986) σε ασθενείς µε χρόνια 

συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η πρόσληψη οξυγόνου στο µέγιστο της 
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άσκησης και στον αναερόβιο ουδό παρέχει αντικειµενικά σηµεία για την 

µέτρηση της ικανότητας  για άσκηση (Weber και συν, 1986; Francis και συν, 

1994).  

 

Επίδραση της διγοξίνης στην αερόβια ικανότητα επί καρδιακής 

ανεπάρκειας 

Κατά τη διάρκεια των λίγων τελευταίων ετών, έχει αποδειχτεί η ευκολία 

της χρήσης της ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων στη µέτρηση της 

αερόβια ικανότητα ασθενών µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και 

η ανωτερότητα αυτής της µεθόδου έναντι των συµβατικών µετρήσεων της 

διάρκειας άσκησης. Η παρούσα µελέτη χρησιµοποίησε µετρήσεις της 

ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων κατά τη διάρκεια της µέγιστης 

αεροβικής άσκησης σε ένα σύνολο ασθενών οµογενές όσον αφορά την 

παρουσία συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και συστολικής 

δυσλειτουργίας παρέχοντας έτσι µια λεπτοµερή φυσιολογική αξιολόγηση της 

µακροχρόνιας επίδρασης της διγοξίνης στην εκτέλεση άσκησης. Το πλέον 

αξιόλογο εύρηµά µας ήταν η καθολική σχεδόν αύξηση της µέγιστης 

κατανάλωσης οξυγόνου, του αναερόβιου ουδού και του οξυγόνου ανά παλµό 

µετά την θεραπεία.  

 Προηγούµενες µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει την ανταλλαγή των 

αναπνευστικών αερίων για να αξιολογήσουν την επίδραση της θεραπείας µε 

διγοξίνη στην συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι McHaffie και συν, (1978) 

αφού πέτυχαν την απώλεια των επιπλέον υγρών µε φουροσεµίδη, δεν βρήκαν 

επιπλέον όφελος µε την από του στόµατος διγοξίνη όσον αφορά τα 

συµπτώµατα ή την ανταλλαγή αερίων κατά τη διάρκεια υποµέγιστης άσκησης 
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µε ποδήλατο· οι επιδράσεις, όµως στη µέγιστη αεροβική ικανότητα δεν 

εξετάστηκαν. Πρόσφατα, σε 15 ασθενείς µε ήπια προς µέτρια συµφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια, η θεραπεία µε διγοξίνη για ένα µήνα βελτίωσε τη 

µέγιστη κατανάλωση οξυγόνου από 585 σε 716 ml/min κατά τη διάρκεια 

άσκησης µε εργοµετρικό ποδήλατο· συγχρόνως αυξήθηκε το παραγόµενο 

έργο από 50 σε 61,4 W (Alicandri και συν, 1986).  

Περισσότερο, ίσως, συγκρίσιµη µε το πρωτόκολλο µας είναι µια µελέτη 

του Sullivan και συν, (1989) σε 11 ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια 

λειτουργικού σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτοί οι ερευνητές τεκµηρίωσαν µια επιδείνωση 

στη µέγιστη κατανάλωση οξυγόνου κατά την άσκηση σε κυλιόµενο τάπητα, 

από 19.3 σε 16.7 mL/Kg δύο µε τέσσερις εβδοµάδες µετά τη διακοπή της 

διγοξίνης σε µια µη τυφλή µελέτη. Τέλος, τα ευρήµατα του Fleg και συν, 

(1991) συµφωνούν εν µέρει µε τα δικά µας, κατά το ότι ανέφεραν µία 

σηµαντική αύξηση (>2 ml/Kg/min) στην αεροβική ικανότητα, µόνο σε ασθενείς 

που είχαν αρχικά πολύ χαµηλή κατανάλωση οξυγόνου (<15 ml/Kg/min). Η 

έλλειψη µιας σηµαντικής συνολικής ωφέλειας στην τελευταία µελέτη µπορεί να 

οφείλεται στο µικρό αριθµό ασθενών που περιελήφθησαν  ή στον τρόπο 

ορισµού της “βελτίωσης” που επιλέχθηκε από τους συγγραφείς.  

 
Συσχέτιση µεταξύ των µεταβολών στους δείκτες της ΜΚΣ και στην 

ικανότητα για άσκηση  

 Παρατηρήσαµε µία σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού βελτίωσης 

στην µέγιστη ικανότητα  άσκησης και των τιµών αναφοράς στους δείκτες της 

ΜΚΣ. Κατά συνέπεια, όπως και στην περίπτωση των µεταβολών της ΜΚΣ 

που περιγράφηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, το µεγαλύτερο όφελος της 

µακροχρόνιας θεραπείας µε διγοξίνη σε σχέση µε την λειτουργική ικανότητα 
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βρέθηκε επίσης σε ασθενείς που είχαν αρχικά περισσότερο σοβαρά 

επηρεασµένη την ισορροπία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος. Το εύρηµα 

αυτό δεν είναι εύκολο να ερµηνευθεί, καθώς δεν έχουµε  αιµοδυναµικές 

µετρήσεις κατά την διάρκεια της άσκησης, γεγονός που αποτελεί και τον κύριο 

περιορισµό  της µελέτης µας, αλλά µια υπόθεση θα µπορούσε να στηριχθεί 

στην νευροορµονική δράση της δακτυλίτιδας.  

Πιο αναλυτικά το γεγονός ότι στο µέγιστο της άσκησης, τόσο η 

κατανάλωση οξυγόνου ανά παλµό (που αποτελεί ένα δείκτη του όγκου 

παλµού) όσο και η καρδιακή συχνότητα δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά µας 

κάνει να υποθέσουµε ότι η καρδιακή παροχή δηλαδή ο ένας από τους δύο 

παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση οξυγόνου δεν άλλαξε 

σηµαντικά µε το φάρµακο. Άρα κύριο ρόλο για την βελτίωση της ικανότητας 

για άσκηση που παρατηρήσαµε στους ασθενείς µας πρέπει να έχει ο 

δεύτερος παράγοντας που καθορίζει την κατανάλωση οξυγόνου, δηλ. η 

αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2. Μια παράµετρος που αντανακλά την περιφέρεια, 

πάνω στην οποία έχει σηµαντική συµβολή το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα και 

η ισορροπία του και το οποίο σαφώς υφίσταται την επίδραση της διγοξίνης.  

Αν και βρήκαµε µία τάση  συσχέτισης µεταξύ του βαθµού βελτίωσης 

της κατανάλωσης οξυγόνου στο µέγιστο της άσκησης και στον αναερόβιο 

ουδό µε το βαθµό βελτίωσης των δεικτών της ΜΚΣ, αυτή η συσχέτιση δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντική. ∆εδοµένης µάλιστα της τάσης συµφωνίας που 

υπήρχε στην  κατεύθυνση των µεταβολών µεταξύ των δεικτών της ΜΚΣ και 

της κατανάλωσης οξυγόνου η µη ανεύρεση σηµαντικότητας θα µπορούσε να 

αποδοθεί στον σχετικά µικρό αριθµό ασθενών της µελέτης µας.  
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Σηµασία της µελέτης 

 Τα ευρήµατά µας υποστηρίζουν την άποψη ότι η µακροχρόνια 

θεραπεία µε διγοξίνη βελτιώνει τόσο τη λειτουργία του αυτονόµου νευρικού 

συστήµατος όσο και την ικανότητα άσκησης σε ασθενείς µε ήπια προς µέτρια 

καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. Γενικά οι ασθενείς που 

δείχνουν βελτίωση στη λειτουργία του αυτονόµου δείχνουν επίσης και στην 

ικανότητα άσκησης. Ο βαθµός βελτίωσης και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται 

να συσχετίζεται µε την κατάσταση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος του 

ασθενή πριν τη θεραπεία: εκείνοι µε σοβαρές διαταραχές στην λειτουργία του 

αυτονόµου είναι πιθανόν να ωφελούνται περισσότερο από τη θεραπεία µε 

διγοξίνη.  
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Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της θεραπείας  
 
 Placebo (23 ασθ.) ∆ιγοξίνη (25 ασθ.) 
Ηλικία 61±1 60±3 

Φύλο   

Άνδρες 13 14 

Γυναίκες 10 11 

Κλάσµα Εξώθησης(%) 28±1 27±1 

ΝΥΗΑ στάδιο   

ΙΙ 16 17 

ΙΙΙ 7 7 

Αίτιο καρδιακής 
ανεπάρκειας 

  

Ισχαιµική  15 17 

∆ιατατική 5 4 

Βαλβιδοπάθεια 3 4 

Συστολική ΑΠ(mmHg) 129±11 124±10 

Καρδιακή Συχνότητα 77±10 79±7 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 
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Πίνακας 2: Παράµετροι καρδιοπνευµονικής κόπωσης στις δύο οµάδες 

ασθενών πριν την έναρξη της θεραπείας    

 

 Placebo  
(23 ασθ.) 

∆ιγοξίνη 
(25 ασθ.) 

∆ιάρκεια άσκησης (sec) 587 ± 122 601 ± 96 

Mέγιστη καρδιακή συχνότητα (bpm) 141 ± 16 136 ± 14 

Mέγιστη συστολική ΑΠ (mm Hg) 160 ± 29 163 ± 20 

VO2  στο µέγιστο της άσκησης (ml/Kg/min) 15.6 ± 3 16 ± 8 

VO2 στoν αναερόβιο ουδό (ml/Kg/min) 12.6 ± 3 12.2 ± 2 

VCO2 στο µέγιστο της άσκησης (lt/min) 1.4 ± 0.6 1.5 ± 0.5 

VO2 ανά παλµό στoν αναερόβιο ουδό (ml/beat) 8.3 ± 1.7 8.1 ± 1.5 

VO2 ανά παλµό στο µέγιστο της άσκησης (ml/beat)  9.6 ± 2.5 9.8 ± 2 

Μέγιστος αερισµός (lt/min) 66 ± 16 68 ± 13 

VCO2/VO2 στο µέγιστο της άσκησης 1.1 ± 0.03 1.08 ± 0.02 

 

Οι τιµές εκφράζουν µέσο όρο ± σταθερή απόκλιση 
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Πίνακας 3: Παράµετροι καρδιοπνευµονικής κόπωσης στους ασθενείς που 

έλαβαν διγοξίνη, πριν και µετά την θεραπεία 

 

 πριν µετά 
∆ιάρκεια άσκησης (sec) 601 ± 96 668 ± 87 

Mέγιστη καρδιακή συχνότητα (bpm) 136 ± 14 131 ± 12 

Mέγιστη συστολική ΑΠ (mm Hg) 163 ± 20 170 ± 18 

VO2  στο µέγιστο της άσκησης (ml/Kg/min) 16 ± 8 19.6 ± 6 # 

VO2 στoν αναερόβιο ουδό (ml/Kg/min) 12.2 ± 2 17 ± 1 ∗ 

VCO2 στο µέγιστο της άσκησης (lt/min) 1.5 ± 0.5 1.7 ± 0.6 # 

VO2 ανά παλµό στoν αναερόβιο ουδό (ml/beat) 8.1 ± 1.5 9.2 ± 2.5 ∗ 

VO2 ανά παλµό στο µέγιστο της άσκησης (ml/beat)  9.8 ± 2 10.3 ± 1  

Μέγιστος αερισµός (lt/min) 68 ± 13 70 ± 10 

VCO2/VO2 στο µέγιστο της άσκησης 1.08 ± 0.02 1.06 ± 0.05 
 
∗ p< 0.001 υπό διγοξίνη σε σχέση µε πριν την διγοξίνη 

# p< 0.01 υπό διγοξίνη σε σχέση µε πριν την διγοξίνη 
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Εικόνα 1: Συσχέτιση µεταξύ των µεταβολών στην κατανάλωση Ο2  µετά την 

χορήγηση διγοξίνης και των αρχικών τιµών των δεικτών της ΜΚΣ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 
Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να εκτιµήσει την επίδραση της 

µακροχρόνιας χορήγησης δακτυλίτιδας αφενός στη λειτουργία του αυτονόµου 

νευρικού συστήµατος και αφετέρου στην ικανότητα για άσκηση, των ασθενών 

µε καρδιακή ανεπάρκεια. 

Ασθενείς µε ήπια έως µέτρια καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό 

ρυθµό τυχαιοποιήθηκαν µε µια τυφλή τεχνική να λάβουν διγοξίνη ή εικονικό 

φάρµακο για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 εβδοµάδων.  Πριν και µετά την 

χορήγηση των φαρµάκων οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 24ωρη ΗΚΓραφική 

καταγραφή από την οποία µετρήθηκαν οι δείκτες της µεταβλητότητας της 

καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ) και εκτιµήθηκε η ευαισθησία των 

τασεοϋποδοχέων σε συνθήκες φόρτισης, µε την χορήγηση φαινυλεφρίνης, και 

σε συνθήκες αποφόρτισης µε την δοκιµασία ανακλίσεως, προκειµένου να 

διερευνηθεί η συµπεριφορά του αυτονόµου νευρικού συστήµατος. Επίσης για 

την εκτίµηση της ικανότητας για άσκηση και για να διαπιστωθεί πως αυτή 

επηρεάζεται από την δακτυλίτιδα οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 

καρδιοπνευµονική δοκιµασία κόπωσης, πριν και µετά την χορήγηση των 

φαρµάκων.  

Στο πρώτο µέρος της µελέτης παρατηρήσαµε ότι η µακροχρόνια 

θεραπεία µε δακτυλίτιδα αύξησε σηµαντικά τους δείκτες της ΜΚΣ στο πεδίο 

του χρόνου όπως και τις συνιστώσες φασµατικής ισχύος υψηλής και χαµηλής 
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συχνότητας. Καθώς, λοιπόν, η διαταραγµένη ΜΚΣ αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα για κακή πρόγνωση των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια, η 

παρατηρούµενη βελτίωση µετά από µακροχρόνια θεραπεία µε διγοξίνη 

µπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα έχει ευνοϊκή επίδραση στην κλινική έκβαση 

των ασθενών αυτών. Άλλωστε η αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών της 

ΜΚΣ πριν την χρήση της δακτυλίτιδας και των µεταβολών τους µετά την 

χορήγηση του φαρµάκου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την διάκριση 

των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια που θα αποκοµίσουν το µεγαλύτερο 

όφελος από την χρήση του.  

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης αποδείξαµε ότι και η µακροχρόνια 

θεραπεία µε διγοξίνη βελτιώνει την ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων. Αυτή η 

αυξηµένη ευαισθησία   διατηρείται τόσο σε περιπτώσεις φόρτισης τους όσο 

και σε καταστάσεις αποφόρτισης τους, δρώντας και στις δύο περιπτώσεις 

ευεργετικά και προφυλάσσοντας τον ασθενή από την εκσεσηµασµένη και 

ιδιαίτερα επιβαρυντική διέγερση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. 

Στο τρίτο µέρος αποδείχθηκε ότι η κατανάλωση οξυγόνου αυξήθηκε 

σηµαντικά τόσο στο µέγιστο της άσκησης όσο και στον αναερόβιο ουδό. Μία 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση αποκαλύφθηκε µεταξύ των τιµών της ΜΚΣ 

πριν την χρήση της δακτυλίτιδας, και του βαθµού βελτίωσης της ικανότητας  

για άσκηση, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι ασθενείς µε σοβαρότερη  

δυσλειτουργία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος είναι πιθανόν να 

ωφελούνται περισσότερο από τη θεραπεία µε διγοξίνη 

Συµπεράσµατα 

Τα ευρήµατά µας αποδεικνύουν την ευεργετική νευροορµονική δράση 

της δακτυλίτιδας  µετά από µακροχρόνια  χορήγηση, σε ασθενείς µε ήπια έως 
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µέτρια καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκοµβικό ρυθµό. Καθώς, δε, ο βαθµός 

βελτίωσης  τόσο της λειτουργίας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος όσο και 

της ικανότητας για άσκηση  φαίνεται να σχετίζεται µε τις τιµές των δεικτών της 

ΜΚΣ πριν την έναρξη της θεραπείας, οι δείκτες αυτοί θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν προγνωστικά προκειµένου να επιλεγούν οι ασθενείς που θα 

έχουν το µεγαλύτερο όφελος.  

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι τα κλινικά οφέλη από τη χρήση της 

δακτυλίτιδας δεν οφείλονται µόνο στη θετική ινότροπη δράση της αλλά και 

στις επιδράσεις της στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, η παρούσα µελέτη θα 

βοηθήσει στην τεκµηρίωση της συνταγογράφησης της σε πρωϊµότερα στάδια 

καρδιακής ανεπάρκειας.  
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