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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα 

ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή Καρδιολογίας  

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Πάνο Βάρδα, όχι μόνο για την 

ευκαιρία που μου έδωσε να πραγματοποιήσω την παρούσα διδακτορική διατριβή, αλλά 

κυρίως επειδή από τα πρώτα μου χρόνια στην ειδικότητα της Καρδιολογίας παραμένει 

πολύτιμος δάσκαλος και καθοδηγητής. Επίσης, είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλω την 

όμορφη «περιπέτεια» μου στο Βέλγιο για την πραγματοποίηση της εξειδίκευσης μου στην 

Επεμβατική Καρδιολογία, παροτρύνοντάς με  και επιπλέον δημιουργώντας όλες τις 

προϋποθέσεις για την πραγμάτωσή της. 

      Ευχαριστίες επίσης θα ήθελα να απευθύνω στους Επίκουρους Καθηγητές 

Καρδιολογίας κ.κ. Φραγκίσκο Παρθενάκη και Μανόλη Μανιό που αποτέλεσαν μαζί με τον 

κ. Βάρδα την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για την διατριβή αυτή. 

      Ιδιαίτερες ευχαριστίες τέλος θα ήθελα να εκφράσω στον Επίκουρο Καθηγητή 

Καρδιολογίας κ. Γιώργο Κοχιαδάκη και στον Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας κ. Μανόλη 

Σκαλίδη στους οποίους οφείλω τη «μύηση» στο δύσκολο αντικείμενο της Επεμβατικής 

Καρδιολογίας και της Φυσιολογίας της Στεφανιαίας Κυκλοφορίας. Χωρίς τις πολύτιμες 

συμβουλές τους και την ηθική τους στήριξη, θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της 

παρούσας διατριβής.  
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Στη Χριστίνα, για τη στήριξη της σ’ όλες τις στιγμές της προσωπικής και 

επαγγελματικής μου ζωής. 
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Η ιδιοπαθής διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜ) είναι μια χρόνια πάθηση του 

καρδιακού μυός που χαρακτηρίζεται από διάταση και συστολική δυσλειτουργία είτε της 

μίας είτε και των δύο κοιλιών. Η διάγνωση της παθήσεως γίνεται εξ αποκλεισμού, αφού 

εξαιρεθεί η παρουσία στεφανιαίας νόσου, βαλβιδοπάθειας, συγγενούς καρδιοπάθειας, 

παθήσεων του περικαρδίου ή οποιασδήποτε άλλης καρδιακής νόσου με ειδικά 

χαρακτηριστικά.   

Εκτός από τις μεταβολές στο μέγεθος και τη συσταλτικότητα των κοιλιών, η ΙΔΜ 

χαρακτηρίζεται και από μεταβολές στο μικροσκοπικό επίπεδο. Έτσι χαρακτηριστική 

είναι η παρουσία διάμεσης και περιαγγειακής ίνωσης με ταυτόχρονη απώλεια καρδιακών 

μυοκυττάρων. Αυτού του είδους οι μεταβολές αναπόφευκτα οδηγούν σε διαταραχές στη 

μικροκυκλοφορία. Πράγματι από προηγούμενες μελέτες και με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνικών, όπως το ενδοστεφανιαίο Doppler, έχουν βρεθεί σημαντικές μεταβολές στη 

στεφανιαία ροή και τη στεφανιαία εφεδρεία σε ασθενείς με ΙΔΜ, δύο παραμέτρους 

κατεξοχήν αντιπροσωπευτικές της μικροκυκλοφορίας με δεδομένη την εξ ορισμού 

απουσία στενώσεων των επικαρδιακών αγγείων. Αυτές οι μεταβολές μάλιστα έχουν 

σχετιστεί πολύ καλά και με την πρόγνωση της νόσου.  

Επιπλέον είναι γνωστό ότι η χορήγηση β αναστολέων  ωφελεί σημαντικά τους 

ασθενείς με ΙΔΜ τόσο στη βελτίωση των συμπτωμάτων τους όσο και στην αύξηση της 

επιβίωσής τους. Παρότι τα οφέλη αυτά είναι καλά τεκμηριωμένα δεν είναι γνωστός ο 

ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου αυτά επιτυγχάνονται.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν αρχικά η εκτίμηση της στεφανιαίας 

ροής και της στεφανιαίας εφεδρείας στην περιοχή κατανομής και των 3  κύριων 

επικαρδιακών αγγείων και στη συνέχεια η συσχέτιση αυτών των μεταβολών με την 
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αντίστοιχη περιοχική ινότροπη εφεδρεία. Η ινότροπη εφεδρεία είναι αξιόπιστος δείκτης 

των διαταραχών της συσταλτικότητας, έχει επίσης σχετιστεί με την πρόγνωση της νόσου 

και μπορεί να μετρηθεί με ηχοκαρδιογραφικούς δείκτες μετά από χορήγηση 

δοβουταμίνης. Η τεκμηρίωση διαταραχών στη στεφανιαία εφεδρεία και στην ινότροπη 

εφεδρεία καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση ενισχύει την θεωρία ότι η συστολική 

δυσλειτουργία και η μικροαγγειακή δυσλειτουργία συναπαρτίζουν ένα φαύλο κύκλο και 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο της νόσου (μικροαγγειακή ισχαιμική 

υπόθεση).   

Στην εργασία μας η αξιολόγηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας έγινε επεμβατικά, 

με καταγραφή της ταχύτητας ροής του αίματος και στις τρεις κύριες επικαρδιακές 

στεφανιαίες αρτηρίες με τη μέθοδο Doppler.  Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στη 

βασική κατάσταση όσο και μετά από πρόκληση μέγιστης αγγειοδιαστολής της 

μικροκυκλοφορίας, με ενδοστεφανιαία χορήγηση αδενοσίνης, με σκοπό να εκτιμηθεί η 

αγγειοδιασταλτική εφεδρεία ροής. Η ινότροπη εφεδρεία μετρήθηκε κατά τη διάρκεια 

δυναμικού υπερηχοκαρδιογραφήματος με δοβουταμίνη, στην περιοχή κατανομής και των 

3  στεφανιαίων αρτηριών.  

 Στη συνέχεια, σε μια άλλη ομάδα ασθενών με ΙΔΜ, εξετάσαμε τις μεταβολές στη 

στεφανιαία κυκλοφορία μετά από χορήγηση ενός β αναστολέα βραχείας δράσης, της 

εσμολόλης, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του μηχανισμού με τον οποίο οι β αναστολείς 

ωφελούν σημαντικά τους ασθενείς με ΙΔΜ. 

Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες ελέγχου 

(μία για κάθε φάση της μελέτης). Τις ομάδες ελέγχου απάρτιζαν ασθενείς που 
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υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο και είχαν αγγειογραφικά φυσιολογικά  

στεφανιαία αγγεία. 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιδιοπαθής διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜ) είναι μία πρωτογενής 

μυοκαρδιακή νόσος με άγνωστη αιτιολογία, η οποία χαρακτηρίζεται από διάταση είτε 

της μίας είτε και των δύο κοιλιών και επηρεασμένη μυοκαρδιακή συσταλτικότητα1. 

Ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται,  η αναφερόμενη ετήσια 

επίπτωση της νόσου ποικίλει από 5 έως 8 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού2-5. 

Παρόλα αυτά η πραγματική επίπτωση της νόσου  είναι πιθανότατα υποεκτιμημένη αφού 

πολλές ασυμπτωματικές περιπτώσεις ασθενών παραμένουν αδιάγνωστες. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες η  προσαρμοσμένη με την ηλικία συνολική επίπτωση της ΙΔΜ είναι κατά μέσο 

όρο 36 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού5 και η νόσος είναι υπεύθυνη για περίπου 

10.000 θανάτους ανά έτος2. 

  Οι άνδρες και οι νέγροι έχουν 2,5 φορές αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σε 

σχέση με τις γυναίκες και τους λευκούς κάτι το οποίο δεν εξηγείται από 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, χρήση αλκοόλ ή άλλες παραμέτρους2,6. Αντίθετα 

υπάρχει πειστική συσχέτιση μεταξύ της ΙΔΜ και της υπέρτασης, της χρήσης βήτα 

αδρενεργικών αγωνιστών και της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ6,7. Αφού η διάταση και 

δυσλειτουργία της καρδιάς μπορεί να οφείλεται σε μία ποικιλία επίκτητων ή 

κληρονομούμενων παθήσεων, ο διαχωρισμός  της ΙΔΜ από δευτεροπαθείς και 

πιθανότατα αναστρέψιμες αιτίες έχει τεράστια θεραπευτική  και προγνωστική σημασία. 

 

2.2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΔΜ 

Το πιο χαρακτηριστικό μορφολογικό εύρημα της νόσου είναι η διάταση και των 2 

κοιλιών8,9.Συχνά υπάρχουν τοιχωματικοί θρόμβοι στην αριστερή κοιλία αλλά και στους 
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κόλπους που και αυτοί είναι συνήθως διατεταμένοι8. Ενώ η καρδιά έχει αυξημένο βάρος, 

ενδεικτικό υπερτροφίας, το μέγιστο πάχος του ελεύθερου τοιχώματος της αριστερής 

κοιλίας και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος είναι εντός των φυσιολογικών ορίων λόγω 

της διάτασης των κοιλιών. Ήπια εστιακή ινώδης διήθηση παρατηρείται στις γλωχίνες της 

μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας, των οποίων ο δακτύλιος είναι συχνά 

διατεταμένος. Τόσο οι επικαρδιακές όσο και οι ενδοτοιχωματικές στεφανιαίες αρτηρίες 

είναι φυσιολογικές. Στα μικροσκοπικά ευρήματα περιλαμβάνεται η σημαντική  

υπερτροφία και η εκφύλιση των μυοκυττάρων, η διάμεση και περιαγγειακή ίνωση, και οι 

μικροί σωροί λεμφοκυττάρων περιστασιακά10.  

 

2.3 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Οι περισσότεροι ασθενείς όταν διαγιγνώσκονται  είναι μεταξύ 20 και 50 ετών, 

παρόλα αυτά η νόσος προσβάλλει επίσης παιδιά καθώς και υπερήλικες10,11. Η πιο συχνή 

αρχική εκδήλωση είναι η καρδιακή ανεπάρκεια η οποία εκδηλώνεται στο 75-80% των 

ασθενών12-14. Κατά περίεργο τρόπο η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνά ιδιαίτερα 

προχωρημένη; 90% των ασθενών σε μία μελέτη είχε τυπικά συμπτώματα τάξης ΙΙΙ ή ΙV 

καρδιακής ανεπάρκειας κατά NYHA (New York Heart Association) τη στιγμή της 

αρχικής διάγνωσης13. Προεξάρχουν συνήθως τα συμπτώματα της αριστερής καρδιακής 

ανεπάρκειας: περιορισμένη ικανότητα για άσκηση, προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια 

και τελικά ορθόπνοια και παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια. Τα αρχικά συμπτώματα 

περιλαμβάνουν δύσπνοια προσπαθείας (86% των ασθενών), αίσθημα παλμών (30%) και 

περιφερικά οιδήματα (29%)14. Ασυμπτωματική μεγαλοκαρδία ανευρίσκεται στο 4-13% 

των ασθενών12-14. Πολλές φορές η νόσος εκδηλώνεται με κοιλιακή διάταση, άλγος 
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δεξιού υποχονδρίου, ναυτία και ανορεξία, συμπτώματα που οφείλονται στη δεξιά 

καρδιακή ανεπάρκεια και που σπανίως μπορεί να οδηγήσουν στη λανθασμένη διάγνωση 

ηπατικής νόσου ή νόσου των χοληφόρων15. 

Στο 8-20% των ασθενών η νόσος εκδηλώνεται με θωρακικό άλγος προσπαθείας 

παρόμοιο με στηθάγχη16. Σε αυτούς τους ασθενείς η στεφανιαία εφεδρεία είναι 

μικρότερη από αυτούς με ΙΔΜ χωρίς θωρακικό άλγος9,16. Σε 1,5-4% των περιπτώσεων –

ιδίως στους ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και μεγαλοκαρδία -η νόσος 

εκδηλώνεται με συστηματικές εμβολές ή πνευμονική εμβολή12,17. Κολπική μαρμαρυγή 

ανιχνεύεται σε περίπου 25% των ασθενών με εμβολικά συμβάματα14,17. Οι κοιλιακές 

αρρυθμίες είναι αρκετά συχνές ενώ ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σπάνια αποτελεί την 

πρώτη κλινική εκδήλωση της νόσου12,13.  

 

2.4 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

 Είναι δύσκολο να περιγραφεί η πραγματική φυσική πορεία της νόσου, δεδομένου 

ότι η μεγαλοκαρδία μπορεί να υπάρχει για αρκετά χρόνια χωρίς την παρουσία 

συμπτωμάτων13,17,18. Παρότι δεν είναι γνωστός ο ρυθμός με τον οποίο η νόσος 

προχωράει από την ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας στην 

συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια, είναι γνωστό ότι η πρόγνωση των συμπτωματικών 

ασθενών είναι γενικά φτωχή. Στατιστικά στοιχεία από διάφορες μελέτες δείχνουν δείκτες 

θνητότητας 25-30% ανά έτος και περίπου 50% στην πενταετία (διακύμανση ανά μελέτη 

από 35-62%)14,17,19. Η φτωχή επιβίωση σε αυτές τις αναδρομικές μελέτες πιθανόν να μην 

είναι αληθινή, με δεδομένη την πιθανότητα ασθενείς με περισσότερο σοβαρή καρδιακή 

ανεπάρκεια ή ασθενείς στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει, να 
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παραπέμπονται συχνότερα για νοσοκομειακή  αντιμετώπιση από ότι ασθενείς με 

λιγότερο σοβαρή νόσο ή με νόσο καλά ελεγχόμενη φαρμακευτικά. Πιο πρόσφατες 

μελέτες δείχνουν καλύτερα ποσοστά θνητότητας, τα οποία κυμαίνονται γύρω στο 20% 

στη πενταετία12,13,18,20. Αυτό πιθανότατα οφείλεται αφενός στην πρωιμότερη διάγνωση 

της νόσου και αφετέρου στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη θεραπεία της13,21. Ο 

θάνατος οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις στην πρόοδο της καρδιακής 

ανεπάρκειας αφού ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δεν είναι τόσο συχνός σε αυτή την 

ομάδα των ασθενών. 

 Η κλινική πορεία της νόσου μπορεί να χαρακτηριστεί ως απρόβλεπτη. Παρότι η 

πλειοψηφία των θανάτων συμβαίνει στα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη των 

συμπτωμάτων, 4-10% των ασθενών πεθαίνουν επιπλέον ανά έτος λόγω της προόδου της 

νόσου14,17,18,20,22. Μια μικρή μειοψηφία των ασθενών μπορεί να παραμένει 

ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα σε ένα 20-45% των ασθενών, 

μπορεί να εμφανιστεί βελτίωση στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (συχνά 

περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες)22-25. Αυτή η βελτίωση είναι ανεξάρτητη από 

το αρχικό κλάσμα εξώθησης και συμβαίνει συνήθως στους 6 πρώτους μήνες μετά την 

αρχική διάγνωση23-25 . Αυτή η ποικιλία στη φυσική πορεία της νόσου που την καθιστά 

ουσιαστικά μια νόσο με μη προβλέψιμη κλινική πορεία, πιθανόν να εξηγείται και από 

την έλλειψη ειδικού αιτιολογικού παράγοντα στη διάγνωση της νόσου.  

 

2.5 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών παραμέτρων έχει συσχετιστεί με την πρόγνωση 

της ΙΔΜ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ανίχνευση πρωτοδιαστολικού τρίτου τόνου, η 
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κοιλιακή αρρυθμιογένεση, η ηλικία και η αποτυχία του πάσχοντος μυοκαρδίου να 

αυξήσει τη συσταλτικότητα του μετά από χορήγηση ινοτρόπων παραγόντων (ινότροπη 

εφεδρεία)26. Η προγνωστική ικανότητα καθενός ξεχωριστά από αυτούς τους παράγοντες 

είναι χαμηλή και είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος με ακρίβεια την κλινική πορεία 

και την τελική έκβαση ενός μεμονωμένου ασθενούς με βάση αυτούς. Παρόλα αυτά όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάταση της κοιλίας και η δυσλειτουργία της, τόσο φτωχότερη είναι η 

πρόγνωση, ειδικά όταν και η δεξιά κοιλία είναι διατεταμένη και δυσλειτουργεί27.  

 Χρήσιμη είναι επίσης και η καρδιοπνευμονική δοκιμασία κοπώσεως στην παροχή 

προγνωστικών πληροφοριών. Ιδιαίτερα αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης θνητότητας 

είναι η σημαντική μείωση της ικανότητας για άσκηση, όπως αυτή  μετριέται από τη 

μειωμένη συστηματική κατανάλωση οξυγόνου (ειδικά όταν αυτή είναι κάτω από 10-12 

ml/kg/min). Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται ευρέως σαν ένδειξη για πιθανή 

μεταμόσχευση καρδιάς.  

 

2.6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στις ΗΠΑ 

πάσχουν από διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΔΜ), ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις 

οφείλονται είτε σε ισχαιμική καρδιακή νόσο είτε σε υπερτασική καρδιοπάθεια κατά 

κύριο λόγο11. Σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με κλινική εικόνα ΔΜ δεν 

ανιχνεύεται κάποιος  διευκρινισμένος αιτιολογικός παράγοντας, παρά τον εντατικό 

παρακλινικό έλεγχο28. Αυτοί οι ασθενείς θεωρείται ότι πάσχουν από ΙΔΜ. Είναι πιθανό 

ότι αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει την κοινή έκφραση της μυοκαρδιακής βλάβης 

που δημιουργείται από ποικιλία αδιευκρίνιστων παραγόντων που προσβάλλουν το 
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μυοκάρδιο. Παρόλο που η αιτία αυτής της προσβολής του μυοκαρδίου παραμένει 

αδιευκρίνιστη, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε 3 διαφορετικούς παθογενετικούς 

μηχανισμούς: 1) οικογενείς και γενετικούς παράγοντες, 2) Ιογενή μυοκαρδίτιδα και 

άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες και  3) αυτοάνοσους μηχανισμούς.  

 Όσον αφορά στους γενετικούς παράγοντες η οικογενής επιβάρυνση στην ΙΔΜ 

είναι πολύ συχνότερη από ό,τι πιστεύεται. Πιστεύεται ότι περίπου 25-30% των ασθενών 

με ΙΔΜ έχουν κάποια κληρονομική μορφή της πάθησης σαν αποτέλεσμα κάποιας 

γενετικής μετάλλαξης29. Κάποιοι ασυμπτωματικοί συγγενείς των ασθενών με ΙΔΜ 

πάσχουν από διάταση ή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή και από τα δύο η οποία 

μπορεί να εξελιχθεί σε συμπτωματική ΙΔΜ30. Οι περισσότερες μορφές κληρονομούνται 

με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο. Περισσότεροι από 12 χρωμοσωμικοί τόποι 

έχουν ταυτοποιηθεί και ακόμα περισσότεροι πρόκειται να ταυτοποιηθούν στο μέλλον31. 

Η οικογενής ΔΜ προκύπτει από μεταλλάξεις γονιδίων του κυτταροσκελετού, της 

πυρηνικής μεμβράνης και συσταλτικών πρωτεϊνών όπως η τιτίνη, η δεσμίνη και η 

τροπονίνη Τ31-34. Παρόλα αυτά τα ευρήματα, η οικογενής μορφή της νόσου είναι 

γενετικά ετερογενής και έχουν βρεθεί τόσο φυλοσύνδετες όσο και αυτοσωματικές 

υπολειπόμενες μορφές της νόσου35-37. Τέλος έχουν βρεθεί μορφές της νόσου που 

σχετίζονται με μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA38.  

 Κατά πόσο οι ασθενείς χωρίς εμφανώς κληρονομούμενη μορφή ΔΜ, έχουν ή όχι 

κάποια γενετική προδιάθεση σε αυτή, παραμένει άγνωστο. Ακόμα και στις περιπτώσεις 

που η νόσος δεν είναι εμφανώς κληρονομούμενη, το πάσχον μυοκάρδιο εμφανίζει μια 

μεγάλη ποικιλία από μεταβολές στη γονιδιακή και πρωτεΐνική  έκφραση διαφόρων 

συσταλτικών πρωτεϊνών του μυοκαρδίου39.  
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2.7   ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

  Η νόσος μπορεί να προσβάλλει ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά είναι πολύ 

συχνότερη στους μεσήλικες και στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Τα συμπτώματα της 

νόσου εμφανίζονται συνήθως σταδιακά. Κάποιοι ασθενείς είναι εντελώς ασυμπτωματικοί 

παρά την παρουσία διάτασης ή και δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας για αρκετούς 

μήνες ή ακόμα και χρόνια. Αυτή η διάταση μπορεί να ανιχνευθεί είτε μόνο μετά από την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου είτε μετά από έλεγχο ρουτίνας στην 

ακτινογραφία θώρακα. Ένας σχετικά μικρός αριθμός ασθενών εμφανίζει για πρώτη φορά 

συμπτωματολογία καρδιακής ανεπάρκειας, μετά από ανάρρωση από μια αποκαλούμενη 

«ιογενή» λοίμωξη του αναπνευστικού. Σε κάποιους άλλους εμφανίζεται 

συμπτωματολογία σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια μυοκαρδίτιδας και 

παρότι μετά την παρέλευση της εμφανίζεται συνήθως σημαντική βελτίωση των 

συμπτωμάτων, η καρδιακή λειτουργία παραμένει επηρεασμένη και τα συμπτώματα 

επανεμφανίζονται μερικούς μήνες ή χρόνια αργότερα40,41. Είναι σημαντικό κατά τη λήψη 

του ιστορικού να ρωτάται ο ασθενής για τη λήψη αλκοόλ, αφού η κατάχρησή του 

αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και η διακοπή του 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κλινική βελτίωση του ασθενούς42.  

 Τα συμπτώματα της νόσου οφείλονται κυρίως στην ανεπάρκεια της αριστερής 

κοιλίας. Ιδιαίτερα συχνή είναι η εμφάνιση κόπωσης και αδυναμίας λόγω της χαμηλής 

καρδιακής παροχής. Η εμφάνιση σημείων δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας είναι ενδεικτικό 

στοιχείο ιδιαίτερα προχωρημένης νόσου και συνδέεται συνήθως με ιδιαίτερα φτωχή 

περαιτέρω πρόγνωση. Σε μερικούς ασθενείς εμφανίζεται θωρακικό άλγος κάτι το οποίο 
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μπορεί να σημαίνει συνυπάρχουσα ισχαιμική καρδιακή νόσο. Είναι γνωστό ότι η 

αγγειοδιασταλτική εφεδρεία της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας είναι επηρεασμένη στην 

ΙΔΜ. Αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλέσει υπενδοκάρδια ισχαιμία που μπορεί να είναι 

υπεύθυνη για την εμφάνιση του θωρακικού άλγους που παρουσιάζεται σε κάποιους 

ασθενείς παρά την ύπαρξη αγγειογραφικά φυσιολογικών στεφανιαίων αρτηριών43,44. Στα 

προχωρημένα στάδια της νόσου μπορεί να εμφανιστεί θωρακικό άλγος λόγω 

πνευμονικής  εμβολής και κοιλιακό άλγος λόγω ηπατικής συμφόρησης.   

 

2.8   ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

  Η φυσική εξέταση δείχνει συνήθως σημεία καρδιακής διάτασης και 

συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η συστολική πίεση είναι συνήθως φυσιολογική ή 

χαμηλή. Συνήθως παρατηρείται Pulsus alternans όταν συνυπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια 

της αριστερής κοιλίας. Πολλές φορές παρατηρείται αναπνοή Cheyne-Stokes και 

συνδυάζεται με ιδιαίτερα φτωχή πρόγνωση. Οι σφαγίτιδες είναι διατεταμένες όταν 

συνυπάρχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που δεν παρατηρείται συνήθως στα αρχικά 

στάδια της νόσου. Τότε είναι εμφανή έντονα κύματα a και v. Έντονα σφύζουσες 

σφαγίτιδες με εμφανή κύματα παλινδρόμησης είναι ενδεικτικές σοβαρής ανεπάρκειας 

της τριγλώχινας βαλβίδας, εύρημα που παρατηρείται σε πολύ προχωρημένα στάδια της 

νόσου. Όταν συνυπάρχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, το ήπαρ είναι διατεταμένο και 

σφύζον και εμφανίζονται περιφερικά οιδήματα και ασκιτική συλλογή.   

  Η καρδιακή ώση είναι συνήθως μετατοπισμένη προς τα πλάγια λόγω της 

διάτασης της αριστερής κοιλίας. Ο δεύτερος καρδιακός τόνος εμφανίζει συνήθως 

φυσιολογικό διχασμό, αλλά όταν συνυπάρχει αποκλεισμός του αριστερού σκέλους -
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εύρημα αρκετά συχνό στην ΙΔΜ- ο διχασμός γίνεται παράδοξος. Όταν συνυπάρχει 

πνευμονική υπέρταση, το πνευμονικό στοιχείο του δεύτερου τόνου επιτείνεται και ο 

διχασμός του τόνου αμβλύνεται. Όταν υπάρχει σοβαρή συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, ανιχνεύεται τρίτος και τέταρτος καρδιακός τόνος45. 

Λόγω της ύπαρξης ανεπάρκειας μιτροειδούς ή σπανιότερα της τριγλώχινας 

βαλβίδας μπορεί να ανιχνεύονται συστολικά φυσήματα. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς 

οφείλεται στη διάταση και ανώμαλη κίνηση του μιτροειδικού δακτυλίου και τη 

διαταραχή στη γεωμετρία της υποβαλβιδικής συσκευής και όχι τόσο στην ίδια τη 

διάταση της αριστερής κοιλίας46.  

 

2.9  ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Προκειμένου να αποκλειστούν πιθανά αναστρέψιμα αίτια της πάθησης είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος κάποιων βιοχημικών παραμέτρων (φώσφορος, ασβέστιο, ουρία, 

κρεατινίνη, σίδηρος) και της θυρεοειδικής λειτουργίας. Είναι επίσης σημαντικό να 

αποκλειστεί η παρουσία του ιού HIV που αποτελεί συχνά παραγνωρισμένη αιτία 

συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας47,48. Η ακτινογραφία θώρακα δείχνει συνήθως 

μεγαλοκαρδία, αναστροφή της αγγείωσης και διάμεσο οίδημα, ενώ πιθανόν να 

συνυπάρχουν πλευριτικές συλλογές και διάταση της αζύγου και της άνω κοίλης φλέβας.  

 Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα συχνά ανιχνεύεται φλεβοκομβική ταχυκαρδία και 

γενικά οποιαδήποτε κολπική ή κοιλιακή ταχυαρρυθμία. Συχνά υπάρχει πτωχή πρόοδος 

των R και διαταραχές της ενδοκοιλιακής αγωγής –ιδίως αποκλεισμός του αριστερού 

σκέλους. Συχνές είναι οι διαταραχές επαναπόλωσης και οι μεταβολές του κύματος Ρ 

όταν είναι διατεταμένος ο αριστερός κόλπος. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΙΔΜ 
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εμφανίζουν επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας στην 24ωρη 

ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή, κάτι που σχετίζεται πιθανότατα με την έκταση της 

νόσου και δεν αποτελεί απαραίτητα αιτία αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε αυτούς τους 

ασθενείς49.  

 Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι απαραίτητο τόσο για την εκτίμηση της 

δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (βαθμός διάτασης, πάχος τοιχωμάτων, 

λειτουργικότητα) όσο και για τον αποκλεισμό βαλβιδικών παθήσεων ή παθήσεων του 

περικαρδίου. Εκτιμάται επίσης η σοβαρότητα της συνυπάρχουσας ανεπάρκειας της 

μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας. Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με 

δοβουταμίνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στο διαχωρισμό των ασθενών με ΙΔΜ από 

αυτούς με ισχαιμική καρδιακή νόσο (οι οποίοι εμφανίζουν συχνότερα τμηματικές 

διαταραχές της κινητικότητας) όσο και στον καθορισμό της πρόγνωσής τους, αφού οι 

ασθενείς με ΙΔΜ και καλύτερη ινότροπη εφεδρεία έχουν καλύτερη πρόγνωση50,51.  

 Στον καρδιακό καθετηριασμό, η τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας και 

η πίεση ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών είναι συνήθως αυξημένες και 

συνυπάρχουν με μέτρια αυξημένες πιέσεις της πνευμονικής αρτηρίας. Στις πιο σοβαρές 

περιπτώσεις συνυπάρχει διάταση και αύξηση των πιέσεων της δεξιάς κοιλίας με 

συνακόλουθη αύξηση της πίεσης του δεξιού κόλπoυ και της κεντρικής φλεβικής πίεσης.   

  Η αριστερή κοιλιογραφία δείχνει διάταση και διάχυτη συνήθως μείωση της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. Κάποιες φορές όμως πιθανόν να υπάρχουν μόνο 

περιοχικές διαταραχές της κινητικότητας όπως και στην ισχαιμική καρδιακή νόσο, 

παρότι το πιο συνηθισμένο εύρημα είναι οι διάχυτη μείωση της κινητικότητας. Στην 

κοιλιογραφία είναι δυνατό να ανιχνευθούν θρόμβοι στην αριστερή κοιλία και ανεπάρκεια 
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της μιτροειδούς η οποία δεν είναι εύκολο να διευκρινιστεί αν είναι πρωτοπαθής ή 

δευτεροπαθής εξαιτίας της νόσου.  

 Η στεφανιογραφία δείχνει συνήθως φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία ενώ η μελέτη 

της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας δείχνει μειωμένη αγγειοδιασταλτική εφεδρεία52.  

 

2.10  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Εξ ορισμού η αιτιολογία της ΙΔΜ είναι άγνωστη και γι αυτό το λόγο δεν υπάρχει 

ειδική θεραπεία της νόσου. Η θεραπεία δε διαφέρει από τη θεραπεία της καρδιακής 

ανεπάρκειας54. Στους περισσότερους ασθενείς πρέπει να χορηγούνται αναστολείς του 

μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και β αναστολείς και σε αυτούς που 

εμφανίζουν συμπτώματα αγωγή με διουρητικά53,54. Η δακτυλίτιδα θεωρείται πλέον 

θεραπεία δεύτερης γραμμής και η χορήγηση της συνιστάται  ιδίως όταν συνυπάρχουν 

υπερκοιλιακές ταχυαρρυθμίες55,56.  

  Γενικά οι περισσότερες θεραπείες έχουν σαν στόχο την αναστολή δύο 

συστημάτων τα οποία είναι ενεργοποιημένα στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: το αδρενεργικό σύστημα και το σύστημα ρενίνης-

αγγειοτενσίνης. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει η φυσική άσκηση η οποία αυξάνει 

την ικανότητα για άσκηση, βελτιώνοντας την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την 

κυκλοφορία του αίματος στους σκελετικούς μύες57. Επίσης η θεραπεία της υπνικής 

άπνοιας που συχνά συνυπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς βελτιώνει τη λειτουργικότητα 

της αριστερής κοιλίας και τα συμπτώματα τους58. Όσον αφορά τη βελτίωση της 

επιβίωσης των ασθενών με ΙΔΜ μόνο η καρδιακή μεταμόσχευση και κάποιοι 

συγκεκριμένοι φαρμακευτικοί παράγοντες όπως οι β αναστολείς (καρβεδιλόλη, 
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μετοπρολόλη), η σπειρονολακτόνη (ανταγωνιστής της αλδοστερόνης), οι αναστολείς του 

μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και ο συνδυασμός των αγγειοδιασταλτικών 

παραγόντων υδραλαζίνης και νιτρωδών, έχουν δείξει ότι βοηθούν54. Η συνδυασμένη 

πάντως χρήση αυτών των παραγόντων έχει βοηθήσει στην αύξηση της επιβίωσης σχεδόν 

κατά 50% την τελευταία δεκαετία 59. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην θεραπεία 

καρδιακού επανασυγχρονισμού με αμφικοιλιακή βηματοδότηση, η οποία συνεχώς 

κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία των ασθενών με προχωρημένη νόσο 

και διαταραχές της ενδοκοιλιακής αγωγής. Σε αυτούς τους ασθενείς η θεραπεία της 

αμφικοιλιακής βηματοδότησης έχει δείξει ότι ωφελεί σημαντικά τόσο στη βελτίωση των 

συμπτωμάτων όσο και στη αύξηση της επιβίωσης60,61. Όσον αφορά τη θεραπεία της 

δευτεροπαθούς ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, παρότι παλιότερα η χειρουργική 

της διόρθωση εθεωρείτο μη ενδεικνυόμενη, τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως για 

ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμα ωφέλιμη όσον αφορά 

τη βελτίωση των συμπτωμάτων62, 63. Τέλος στα τελικά στάδια της νόσου και σε 

προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη και η 

θεραπεία των συσκευών υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας64 και της καρδιακής 

μεταμόσχευσης. 

Μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Όπως αναφέρθηκε και πριν, η χρήση νεώτερων φαρμάκων και συσκευών έχει 

οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της διατατικής 

μυοκαρδιοπάθειας και της καρδιακής ανεπάρκειας γενικότερα. Δυστυχώς όμως φαίνεται 

ότι αυτού του τύπου οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν κυρίως στους 

νευροορμονικούς μηχανισμούς της καρδιακής ανεπάρκειας, έχουν πλησιάσει ένα όριο 
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πέρα από το οποίο το όφελος τους εξαντλείται. Έτσι,  η χρήση παραγόντων όπως οι 

ανταγωνιστές της ενδοθηλίνης και οι αναστολείς του TNF (tumor necrosis factor) δεν 

έχει προσφέρει περαιτέρω οφέλη στους ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια65,66. Η 

εμπειρία από αυτές τις μη επιτυχείς θεραπευτικές προσεγγίσεις επιβάλλει τη στροφή 

προς άλλου τύπου θεραπείες. Τέτοιες είναι οι μοριακές θεραπείες, οι θεραπείες 

κυτταρικής αντικατάστασης, οι γονιδιακές θεραπείες καθώς και νεότερου τύπου 

συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Οι χρήση τέτοιων θεραπειών παρότι 

ακόμα βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια, στοχεύει σε διαφορετικούς μηχανισμούς και 

είναι πολύ πιθανό κάποιες από αυτές να αποδειχθούν κλινικά επωφελείς στο άμεσο 

μέλλον. 

 

 2.11  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ  

2.11.1 Εισαγωγή-Παθοφυσιολογία 

Στην συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια ενεργοποιούνται διάφοροι 

νευροορμονικοί μηχανισμοί μεταξύ των οποίων και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα67. 

Είναι συχνή η ανεύρεση αυξημένων τιμών νορεπινεφρίνης στο πλάσμα των ασθενών με 

καρδιακή ανεπάρκεια και αυτό σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση68. Η ενεργοποίηση του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος παρότι αρχικά συμβάλλει στη διατήρηση της 

καρδιακής λειτουργίας μέσω της θετικής ινότροπης δράσης και της αύξησης της 

καρδιακής συχνότητας, τελικά καταλήγει να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής. Υπάρχει μεγάλος 

αριθμός μελετών που έχει δείξει ότι η χορήγηση ανταγωνιστών των β υποδοχέων 

βοηθάει τόσο στον έλεγχο των συμπτωμάτων όσο και στη βελτίωση της επιβίωσης σε 
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ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια69,70.  Έτσι σήμερα η χορήγηση ανταγωνιστών των β 

υποδοχέων (β αναστολέων) θεωρείται από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη θεραπεία της 

καρδιακής ανεπάρκειας τόσο ισχαιμικής όσο και μη ισχαιμικής αρχής, όπως στην ΙΔΜ. 

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, αφού 

παλαιότερα η χορήγηση β αναστολέων θεωρούνταν αντένδειξη στην καρδιακή 

ανεπάρκεια εξαιτίας της αρνητικής ινότροπης δράσης τους.  

 

2.11.2 Πιθανοί μηχανισμοί δράσης 

 Φαίνεται ότι είναι αρκετοί οι μηχανισμοί με τους οποίους οι β αναστολείς 

ωφελούν τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια71,72.  

• Η μακροχρόνια έκθεση στις κατεχολαμίνες είναι άμεσα επιβλαβής για το 

μυοκάρδιο73-75. Επιπλέον η  δράση των κατεχολαμινών στο μυοκάρδιο και η 

πρόκληση καρδιακής ανεπάρκειας, φαίνεται ότι επηρεάζεται από κάποιους 

γενετικούς πολυμορφισμούς των αδρενεργικών υποδοχέων76.  

• Η μακροχρόνια διέγερση των β υποδοχέων μειώνει την ανταπόκρισή τους στους 

β αδρενεργικούς αγωνιστές λόγω  μείωσης του αριθμού και της ευαισθησίας τόσο 

των υποδοχέων όσο και των μηχανισμών που ενεργοποιούνται από αυτούς67,77-79.  

Η χορήγηση β αναστολέων αυξάνει τον αριθμό των β υποδοχέων στους ασθενείς 

με καρδιακή ανεπάρκεια77 και βοηθάει στην επανάκτηση της ινότροπης και 

χρονότροπης ευαισθησίας του μυοκαρδίου, βελτιώνοντας έτσι τη μυοκαρδιακή 

συσταλτικότητα.  

• Οι β αναστολείς ελαττώνουν τις κυκλοφορούσες αγγειοσυσπαστικές ουσίες όπως 

η νορεπινεφρίνη80,81, η ρενίνη82,83 και η ενδοθηλίνη84. Η αγγειοσύσπαση που 
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προκαλείται από αυτές τις ουσίες αυξάνει το μεταφόρτιο, επιδεινώνοντας 

περαιτέρω την καρδιακή λειτουργία.  

• Η χορήγηση β αναστολέων πιθανόν να μειώνει την παραγωγή φλεγμονωδών 

κυτταροκινών, οι οποίες αυξάνονται στην καρδιακή ανεπάρκεια και έχουν 

βλαπτικές συνέπειες στο μυοκάρδιο85-87.  

• Οι β αναστολείς ωφελούν στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, 

μειώνοντας τους τελοσυστολικούς και τελοδιαστολικούς της όγκους88-90. Η 

βελτίωση αυτή στη γεωμετρία της αριστερής κοιλίας μπορεί να περιορίσει και τη 

λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας η οποία παρατηρείται στην 

καρδιακή ανεπάρκεια91,92.  

• Η λειτουργική ωφέλεια των  β αναστολέων σχετίζεται και  με την ομαλοποίηση 

στην έκφραση ενός αριθμού καρδιακών γονιδίων94. Αυτή η ομαλοποίηση 

θεωρητικά βελτιώνει τη συσταλτικότητα και μειώνει τη καρδιακή υπερτροφία, 

αλλά δεν είναι σαφές αν οδηγεί και σε κλινική βελτίωση.  

• Τέλος οι β αναστολείς ελαττώνουν σημαντικά την κοιλιακή αρρυθμιογένεση και 

την επίπτωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, ιδιαίτερα στην καρδιακή 

ανεπάρκεια ισχαιμικής αρχής. 

Πέρα από τα προαναφερθέντα οφέλη τους, οι β αναστολείς πιθανόν να 

βελτιώνουν τα συμπτώματα και την επιβίωση στην καρδιακή ανεπάρκεια και με άλλους 

μηχανισμούς που δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί επαρκώς, όπως η βελτίωση της 

στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας και η αύξηση της στεφανιαίας εφεδρείας.  
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2.11.3 Συστάσεις για τη χορήγηση των β αναστολέων στην καρδιακή 

ανεπάρκεια. 

 Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι κάποιοι συγκεκριμένοι β αναστολείς έχουν 

σημαντικά θεραπευτικά οφέλη στη θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. 

Έτσι σε μεγάλες κλινικές μελέτες, η χορήγηση καρβεδιλόλης, μετοπρολόλης και 

βισοπρολόλης έχει φανεί ότι  βελτιώνει κάποια ηχογραφικά χαρακτηριστικά της 

αριστερής κοιλίας, καθυστερεί την επιδείνωση της μυοκαρδιακής λειτουργίας και 

αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια70. Παρότι αρχικά υπήρχαν 

επιφυλάξεις ως προς το αν αυτά τα οφέλη παρατηρούνται ή όχι σε ασθενείς με 

ισχαιμικής αρχής καρδιακή ανεπάρκεια95,97, νεώτερες μελέτες έχουν ξεκάθαρα δείξει ότι 

η βελτίωση στη διάρκεια της άσκησης, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της αριστερής 

κοιλίας και η αύξηση στην επιβίωση, είναι παρόμοιες τόσο στις ισχαιμικής όσο και στις 

μη ισχαιμικής αρχής μυοκαρδιοπάθειες96,98,99.   

 Έτσι στις οδηγίες του 2005 για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας του 

ACC/AHA η χορήγηση β αναστολέων θεωρείται ένδειξη κατηγορίας Ι για τη θεραπεία 

ασθενών με ασυμπτωματική ή συμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, 

εκτός αν υπάρχει αντένδειξη54. Παρόμοιες είναι και οι οδηγίες από μία ομάδα ειδικών 

της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας. Έτσι ασθενείς με ήπια έως μέτρια καρδιακή 

ανεπάρκεια ισχαιμικής ή μη ισχαιμικής αρχής, τάξεως ΙΙ ή ΙΙΙ κατά NYHA, που 

λαμβάνουν ήδη την καθιερωμένη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων αναστολέων του 

μετατρεπτικού ενζύμου και διουρητικών και δεν έχουν αντένδειξη, πρέπει να είναι 

υποψήφιοι για τη χορήγηση β αναστολέων100-102. Οι ευβολαιμικοί ασθενείς με 

συμπτωματολογία ΙΙΙ ή IV κατά ΝΥΗΑ θα πρέπει επίσης να θεραπεύονται με β 
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αναστολείς με βάση τα στοιχεία μεγάλων μελετών103,104. Στους συμπτωματικούς 

ασθενείς με απορρυθμισμένη καρδιακή ανεπάρκεια δεν πρέπει να χορηγούνται β 

αναστολείς.  Οι β αναστολείς που έχουν μελετηθεί στη θεραπεία της καρδιακής 

ανεπάρκειας, οι αντίστοιχες μελέτες και οι δοσολογίες, φαίνονται στον Πίνακα 1.  

 Εξαιτίας της φαρμακολογικής ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων β αναστολέων, 

τους ποικίλους γενετικούς πολυμορφισμούς σε βασικά στοιχεία των αδρενεργικών 

μηχανισμών και την κλινική ετερογένεια του πληθυσμού των ασθενών με καρδιακή 

ανεπάρκεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο μέλλον  η θεραπεία με β αναστολείς να 

είναι πιο προσανατολισμένη και εξειδικευμένη: έτσι μπορεί να περιλάβει τύπους β 

αδρενεργικών αναστολέων πιο αποτελεσματικούς για συγκεκριμένους πολυμορφισμούς 

και άλλους παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση στη χορήγησή τους105.  

 Τέλος είναι σημαντικό να μην ξεχνάει κανείς ότι παρά τα αναμφισβήτητα οφέλη 

τους, οι β αναστολείς έχουν και κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τη χορήγησή τους 

σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν ασθενείς με αντενδείξεις 

στη χορήγησή τους όπως αυτοί με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαταραχές της 

αγωγής και βραδυκαρδία και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια με αιμοδυναμική 

απορρύθμιση. Δεύτερον, ακόμα και σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια καρδιακή ανεπάρκεια, 

η έναρξη της θεραπείας και η αύξηση της δοσολογίας των β αναστολέων προϋποθέτουν 

συνέπεια και γνώση των θεραπευτικών χειρισμών που απαιτούνται, κάτι όχι πάντα 

εύκολο106.  Τρίτον υπάρχει μία κατηγορία ασθενών που για άγνωστους μέχρι σήμερα 

λόγους, δεν ανταποκρίνονται θεραπευτικά στη χορήγηση β αναστολέων, η χορήγηση των 

οποίων μπορεί και να προκαλεί επιδείνωση των συμπτωμάτων τους107. Κάποια από αυτά 

τα προβλήματα πιθανόν να ξεπεραστούν με την ανακάλυψη πιο αποτελεσματικών και 

 28



καλύτερα ανεκτών β αναστολέων, ή ακόμα και από το θεραπευτικό συνδυασμό β 

αναστολέων με θετικά ινότροπους παράγοντες108,109. 
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Πίνακας 1: Κλινικά Οφέλη των β Αναστολέων στη Θεραπεία της Καρδιακής 

Ανεπάρκειας. 

Επίδραση Μελέτη β αναστολέας 
Ελάττωση της ολικής θνητότητας CIBIS-II, MERIT-HF, 

COPERNICUS 
Metoprolol CR/XL, bisoprolol, carvedilol 

Ελάττωση της καρδιαγγειακής 
θνητότητας 

CIBIS-II, MERIT-HF, 
COPERNICUS, BEST 

Metoprolol CR/XL, bisoprolol, carvedilol, 
bucindolol 

Ελάττωση νοσηλειών MDC, MERIT-HF, CIBIS-II, U.S. 
Carvedilol, BEST 

Metoprolol tartrate, metoprolol CR/XL, 
bisoprolol, carvedilol, bucindolol 

Βελτίωση συμπτωμάτων ΚΑ MDC, MERIT-HF, CIBIS-II, U.S. 
Carvedilol 

Metoprolol tartrate, metoprolol CR/XL, 
bisoprolol, carvedilol 

Ελαττωση των καρδιακών 
μεταμοσχεύσεων 

MDC, BEST Metoprolol tartrate, bucindolol 

Ελάττωση εμφραγμάτων BEST Bucindolol 
 

BEST = Beta Blocker Evaluation of Survival Trial; CIBIS = Cardiac Insufficiency 

Bisoprolol Study; COPERNICUS = Carvedilol Prospective Randomized Cumulative 

Survival; CV = cardiovascular; HF = heart failure; MDC = Metoprolol in Dilated 

Cardiomyopathy; MERIT-HF = Metoprolol CR/XL Randomized Interventional Trial in 

Congestive Heart Failure. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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 31



      3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Η στεφανιαία κυκλοφορία, παρέχει οξυγόνο και τροφή στον καρδιακό μυ με 

σκοπό τη διατήρηση της ομαλής καρδιακής λειτουργίας. Επειδή η καρδιακή λειτουργία 

οφείλει να προσαρμόζεται άμεσα στις συστηματικές μεταβολικές ανάγκες οι οποίες είναι 

διαρκώς μεταβαλλόμενες, η προσαρμογή της στεφανιαίας κυκλοφορίας και οι 

επακόλουθες μεταβολές στη ροή του αίματος που παρέχεται στο μυοκάρδιο πρέπει να 

είναι εξίσου άμεσες. Η ροή του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες είναι συστολική και 

διαστολική (φασική). Επειδή όμως κατά τη διάρκεια της συστολής τα ενδοτοιχωματικά 

στεφανιαία αγγεία συμπιέζονται, η παροχή του αίματος στο μυοκάρδιο είναι κυρίως 

διαστολική. Έτσι στη διαστολική περίοδο του καρδιακού κύκλου που η αορτική βαλβίδα 

παραμένει κλειστή, η πίεση της αορτής μεταβιβάζεται στα στόμια των στεφανιαίων 

αρτηριών. Το αορτικό τόξο και οι κόλποι του Valsava δρουν σαν μια αποθήκη 

επιτρέποντας τη διατήρηση σχετικά ομοιόμορφης εισροής αίματος στις στεφανιαίες 

αρτηρίες, σε όλη τη διάρκεια της διαστολικής περιόδου.  

Η ροή του αίματος στα στεφανιαία αγγεία, όπως και σε κάθε αγγειακή κλίνη, 

εξαρτάται από την οδηγό πίεση και την αντίσταση που παρουσιάζουν. Το 75% της 

αντίστασης στη στεφανιαία κυκλοφορία εμφανίζεται στο αρτηριακό της σκέλος. Αυτό 

αποτελείται από τα επικαρδιακά ή αγωγά αγγεία (conductance vessels) τα οποία σε 

φυσιολογικές συνθήκες ασκούν μικρή αντίσταση στην ροή του αίματος, τα στεφανιαία 

αρτηριόλια και τα ενδομυοκαρδιακά τριχοειδή αγγεία. Τα προτριχοειδικά στεφανιαία 

αρτηριόλια (μεγέθους από 100-500 μm) συμβάλλουν κατά 25-30% στην αντίσταση της 

στεφανιαίας κυκλοφορίας και είναι οι κύριοι ρυθμιστές της στεφανιαίας ροής. Τα 

προτριχοειδικά αρτηριόλια που βρίσκονται ακόμα πιο περιφερικά (μεγέθους <100 μm) 
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είναι υπεύθυνα για το 40-50% της στεφανιαίας αντίστασης. Τέλος το μυοκάρδιο 

εμφανίζει πυκνό δίκτυο τριχοειδών (περίπου 4000/mm2) που δεν είναι ομοιόμορφα βατό. 

Οι προτριχοειδικοί σφιγκτήρες δραστηριοποιούνται για να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση 

της κυκλοφορίας του αίματος σύμφωνα με τις ανάγκες σε ροή του μυοκαρδίου.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι η στεφανιαία αντίσταση και ροή ποικίλει ανάλογα με τον 

τύπο του αγγείου και την τοποθεσία που αυτό βρίσκεται στο μυοκάρδιο.  Έτσι η 

στεφανιαία ροή και η ρύθμισή της είναι διαφορετική στα μεγάλα επικαρδιακά αγγεία, 

στα στεφανιαία αρτηριόλια και στα τριχοειδή. Παρότι οι μηχανισμοί ρύθμισης είναι 

κοινοί και αναπτύσσονται αναλυτικά πιο κάτω, η συμμετοχή καθενός από αυτούς σε 

κάθε αγγειακή περιοχή είναι διαφορετική και όχι απόλυτα διευκρινισμένη.  Οι 

μηχανισμοί αυτοί μπορούν να εμφανίσουν ανεπάρκεια σε μεγάλη ποικιλία παθολογικών 

καταστάσεων και με τον τρόπο αυτό να προκαλέσουν ή να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

μυοκαρδιακής ισχαιμίας. 

 

3.1.1   Μεταβολική ρύθμιση 

Η ροή αίματος στη στεφανιαία κυκλοφορία είναι στενά συνδεδεμένη με την 

κατανάλωση οξυγόνου από το μυοκάρδιο110. Η σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη επειδή το 

μυοκάρδιο εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον αερόβιο μεταβολισμό για την 

κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Η ικανότητα επιπλέον αύξησης της απόσπασης 

οξυγόνου από το αίμα είναι μικρή αφού η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του στεφανιαίου 

φλεβικού αίματος είναι χαμηλή (25-30%) και οι αποθήκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο 

είναι λιγοστές. Μεταβολές της ενεργειακής ισορροπίας του μυοκαρδίου οδηγούν σε 

ταχύτατες μεταβολές των αντιστάσεων των στεφανιαίων αγγείων. Μια σειρά ουσιών 
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φαίνεται ότι έχουν το ρόλο του μεσολαβητή σ’ αυτή τη διαδικασία, εκ των οποίων η πιο 

σημαντική είναι η αδενοσίνη. 

Όταν η ρυθμός χρησιμοποίησης του ATP υπερβαίνει την ικανότητα των 

μυοκαρδιακών κυττάρων να επανασυνθέτουν υψηλής ενέργειας παράγωγα, η  

αποδόμηση των νουκλεοτιδίων της αδενοσίνης οδηγεί στην παραγωγή μονοφωσφορικής 

αδενοσίνης (AMP)111. Από το παραγόμενο AMP σχηματίζεται η αδενοσίνη με τη δράση 

του ενζύμου 5-νουκλεοτιδάση. 

Η αδενοσίνη είναι ισχυρά αγγειοδιασταλτική ουσία και πιθανά ο καθοριστικός 

διαμεσολαβητής που συνδέει την αγγειοδιαστολή που προκαλείται από τη μεταβολική 

οδό με την ρύθμιση της στεφανιαίας ροής αίματος. Η παραγωγή της αυξάνει σε 

περιπτώσεις διαταραχής της σχέσης παροχής/αναγκών σε οξυγόνο του μυοκαρδίου και η 

αύξηση της συγκέντρωσης της στο διάμεσο χώρο είναι παράλληλη με την αύξηση της 

στεφανιαίας ροής αίματος112-114. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η αδενοσίνη πληρεί τα κριτήρια του 

μεταβολικού ρυθμιστή της στεφανιαίας ροής αίματος. Παρά την αναγνωρισμένη 

σπουδαιότητα της όμως, η αδενοσίνη σχεδόν σίγουρα δεν αποτελεί το μοναδικό 

εμπλεκόμενο αγγειοδραστικό ρυθμιστικό παράγοντα. Άλλα νουκλεοτίδια, το μονοξείδιο 

του αζώτου, οι προσταγλανδίνες, το O2 , το CO2, κυτταρικά κανάλια (όπως τα ΑΤΡ 

ευαίσθητα κανάλια Κ+)  και το Η+ έχουν μελετηθεί και φαίνεται ότι παίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ρύθμιση της στεφανιαίας κυκλοφορίας. 
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3.1.2   Ενδοθηλιακή ρύθμιση 

Αγγειοδραστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τόνο των μεγάλων και μικρών 

στεφανιαίων αγγείων, μπορούν να προέρχονται από το τοίχωμα των αγγείων, μπορεί να 

κυκλοφορούν στο αίμα (επινεφρίνη, βαζοπρεσίνη) ή μπορεί να φθάνουν μέσω 

κυκλοφορούντων στοιχείων όπως τα αιμοπετάλια (σεροτονίνη, ADP) ή από τις 

απολήξεις των νεύρων (νορεπινεφρίνη, αγγειοδραστικό πεπτίδιο).  

Το φυσιολογικό αγγειακό ενδοθήλιο μεταξύ των άλλων παίζει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου τόσο στα επικαρδιακά αγγεία όσο και 

στα στεφανιαία αρτηριόλια, μέσω της παραγωγής μιας σειράς αγγειοδραστικών 

παραγόντων. Αυτοί μπορεί να προκαλούν είτε αγγειοδιαστολή είτε αγγειοσύσπαση. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι τεράστιας σημασίας αφού το ενδοθήλιο μπορεί να υποστεί βλάβη 

από μεγάλη ποικιλία παθήσεων αλλά και από τους γνωστούς παράγοντες καρδιαγγειακού 

κινδύνου. Η προκαλούμενη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου  οδηγεί σε διαταραχές της 

στεφανιαίας κυκλοφορίας και συμβάλλει στην παθογένεση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. 

Επίσης φαίνεται να αποτελεί σημείο κλειδί στην εξέλιξη της αθηρωσκλήρυνσης, της 

θρόμβωσης και της φλεγμονής.  

Πολλές είναι οι ουσίες που παράγονται από το ενδοθήλιο και προκαλούν 

αγγειοδιαστολή, όπως το ΝΟ, οι προστακυκλίνες και ο EDHF (endothelium-derived 

hyperpolarizing factor). Η παρατήρηση πως η ακεραιότητα του ενδοθηλίου είναι 

απαραίτητη για την πρόκληση αγγειοδιαστολής από την ακετυλοχολίνη σε πειραματικές 

εργασίες, οδήγησε στην ανακάλυψη του EDRF (endothelium-derived relaxing factor)115. 

Αργότερα βρέθηκε πως  η ουσία αυτή δεν είναι άλλη από το μονοξείδιο του αζώτου 

(ΝΟ)116. Το ΝΟ παράγεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα από την L- αργινίνη με τη δράση 
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της συνθετάσης του ΝΟ. Εκτός από την ακετυλοχολίνη την παραγωγή του ΝΟ 

διεγείρουν τα συναθροισμένα αιμοπετάλια (σεροτονίνη, ΑDP), η θρομβίνη, η ισταμίνη, 

και η αύξηση της διατμητικής τάσης (shear stress) η οποία προκαλεί εξαρτώμενη από τη 

ροή αγγειοδιαστολή (flow mediated vasodilatation).  

Η ενδοστεφανιαία χορήγηση ακετυλοχολίνης προκαλεί διαστολή σε φυσιολογικές 

ανθρώπινες στεφανιαίες αρτηρίες117. Αναστολείς του ΝΟ, εξαφανίζουν αυτή τη δράση 

και μπορούν ακόμα και να μετατρέψουν την αγγειοδιασταλτική δράση της 

ακετυλοχολίνης σε αγγειοσυσπαστική118. 

Μία από τις λειτουργίες του φυσιολογικού ενδοθηλίου είναι να συνθέτει και να 

απελευθερώνει EDRF. Έχει αποδειχθεί ότι η τάση αγγειοσύσπασης που χαρακτηρίζει την 

αθηρωσκλήρυνση σχετίζεται με αγγειοδιασταλτική δυσλειτουργία του ενδοθηλίου με 

αποτέλεσμα την πρόκληση μη αντιρροπούμενης διέγερσης των λείων μυϊκών κυττάρων. 

Η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή όμως, δρα όχι μόνο στα μεγάλα αγωγά 

αγγεία αλλά αποτελεί επίσης σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της αντίστασης στα μικρά 

αγγεία. Μελέτες σε ανθρώπους έχουν βρει ότι η συνεχής παραγωγή ΝΟ είναι σημαντικός 

καθοριστικός παράγοντας των αγγειακών αντιστάσεων στην ηρεμία. Η 

υπερχοληστερολαιμία και η αθηρωσκλήρυνση επηρεάζουν την απάντηση των αγγείων 

αντίστασης στην εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή119. 

 Εκτός από το ΝΟ, σημαντικό ρόλο στην εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο 

αγγειοδιαστολή φαίνεται ότι διαδραματίζει και μια όχι ακριβώς καθορισμένη ουσία που 

αναφέρεται ως EDHF (πιθανόν πίσω από αυτή την ονομασία να βρίσκονται 

περισσότερες από μία δραστικές ουσίες και μηχανισμοί). Ο EDHF φαίνεται ότι παίζει 

πολύ σημαντικότερο ρόλο στα στεφανιαία αρτηριόλια απ’ ότι στα επικαρδιακά αγγεία. 
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Απελευθερώνεται από τα ίδια ερεθίσματα που διεγείρουν την παραγωγή ΝΟ, ενώ το ΝΟ 

αναστέλλει την παραγωγή του. Αντίθετα όταν η παραγωγή του ΝΟ είναι μειωμένη, η 

αγγειοδιασταλτική ενδοθηλιακή ικανότητα διατηρείται σε μεγάλο βαθμό από τον 

EDHF120.  

Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία των αγγείων αντίστασης μπορεί όπως είδαμε να 

προκαλέσει  ανεπάρκεια στη στεφανιαία ροή αίματος και να  εμποδίσει την κατάλληλη 

αύξηση της στεφανιαίας ροής σε καταστάσεις αυξημένου stress. Όταν αυτό συνδυαστεί 

με δυσανάλογη αύξηση του τόνου των αγγείων αυτών υπό συνθήκες αυξημένων 

μεταβολικών αναγκών, η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μπορεί να  οδηγήσει τελικά στην 

έκλυση μυοκαρδιακής ισχαιμίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, το ενδοθήλιο δεν συμβάλλει μόνο στην αγγειοδιαστολή 

αλλά αποτελεί επίσης πηγή παραγωγής αγγειοσυσπαστικών ουσιών. Οι πλέον καλά 

μελετημένες από αυτές είναι οι ενδοθηλίνες (ΕΤ-1, ΕΤ-2, ΕΤ-3). Οι συγκεντρώσεις της 

ΕΤ-1 είναι αυξημένες σε μια σειρά από καρδιαγγειακές ανωμαλίες όπως η 

αθηρωσκλήρυνση, το οξύ έμφραγμα, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και η 

υπέρταση. Αναστολείς των υποδοχέων της ενδοθηλίνης βρίσκονται τώρα υπό μελέτη για 

να διευκρινίσουν το ρόλο της ΕΤ-1 σε παθήσεις με δυσλειτουργία του αγγειακού τόνου. 

 
3.1.3   Αυτορρύθμιση της στεφανιαίας κυκλοφορίας 

Όταν παρουσιαστούν αιφνίδιες μεταβολές της πίεσης άρδευσης, πολλές 

αγγειακές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενου και του στεφανιαίου δικτύου) εμφανίζουν 

παροδικές μόνο μεταβολές της ροής αίματος και η αιμάτωση επιστρέφει γρήγορα στην 

προηγούμενη κατάσταση121. Η ικανότητα αυτή διατήρησης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης 

σε σταθερά επίπεδα παρά την διακύμανση της οδηγού πίεσης αποκαλείται 
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αυτορρύθμιση. Έτσι στη στεφανιαία κυκλοφορία, η ικανότητα αυτορρύθμιση διατηρεί 

την μυοκαρδιακή αιμάτωση σταθερή όταν συμβαίνει ένα ευρύ φάσμα μεταβολών στη 

μέση αορτική πίεση (40-130mmHg). 

Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στην αυτορρύθμιση 

παίζουν τα στεφανιαία αρτηριόλια. Στους μηχανισμούς της αυτορρύθμισης σημαντικός 

φαίνεται να είναι ο ρόλος της ενεργοποίησης των ΑΤΡ ευαίσθητων καναλιών Κ (ΚΑΤΡ) . 

Πιθανή είναι επίσης και η εμπλοκή του ΝΟ και σχετίζεται με την ικανότητα του 

ενδοθηλίου να αισθάνεται τις μεταβολές της πίεσης άρδευσης μέσω ειδικών υποδοχέων 

καθώς επίσης και της αδενοσίνης- ιδίως όταν εμφανίζεται μυοκαρδιακή ισχαιμία. Εκτός 

από αυτούς τους μεταβολικούς μηχανισμούς φαίνεται ότι και τα λεία μυϊκά κύτταρα των 

αρτηριολίων αντιδρούν στην αύξηση της ενδαυλικής πίεσης με σύσπαση, επαναφέροντας 

έτσι την ροή αίματος στα προηγούμενα επίπεδα παρά την αύξηση της οδηγού πίεσης122. 

Ο τελευταίος αυτός μηχανισμός έχει ονομαστεί μυογόνος (myogenic) μηχανισμός της 

αυτορρύθμισης. 

Αν και είναι δύσκολο να μελετηθεί λεπτομερώς η στεφανιαία αυτορρύθμιση σε 

ανθρώπους, φαίνεται ότι αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με στεφανιαία 

νόσο. Οι περισσότεροι ασθενείς με στηθάγχη έχουν σημαντική στένωση μιας 

επικαρδιακής στεφανιαία αρτηρίας αλλά δεν παρουσιάζουν ευρήματα μειωμένης 

αιμάτωσης στην ηρεμία. Η μείωση της πίεσης άρδευσης περιφερικότερα της στένωσης 

αντισταθμίζεται με αγγειοδιαστολή των αγγείων αντίστασης στα πλαίσια της 

αυτορρύθμισης. Η αρτηριακή υπέρταση και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας 

μειώνουν το εύρος της αυτορρύθμισης123. Καταστάσεις που μεταβάλλουν τη λειτουργία 
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των λείων μυϊκών κυττάρων μπορούν επίσης να εξασθενήσουν τη λειτουργία της 

αυτορρύθμισης.  

3.1.4   Εξωαγγειακές δυνάμεις συμπίεσης 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

Επειδή η σύσπαση του τοιχώματος των κοιλιών στη συστολική περίοδο, 

συμπιέζει τα ενδοτοιχωματικά αγγεία το μεγαλύτερο μέρος της ροής στις στεφανιαίες 

αρτηρίες συμβαίνει στη διαστολική περίοδο. Έτσι η σύσπαση του μυοκαρδίου 

αποφράσσει την ροή αίματος στο ίδιο το μυοκάρδιο και στο μέγιστο της συστολής 

μπορεί να συμβεί ακόμα και αναστροφή της ροής αίματος στα ενδοτοιχωματικά και 

μικρά επικαρδιακά αγγεία124.  

Οι εξωαγγειακές συστολικές δυνάμεις συμπίεσης έχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο 

είναι η ενδοκοιλοτική συστολική πίεση της αριστερής κοιλίας και το δεύτερο (και πιο 

σημαντικό) είναι η στένωση των αγγείων που προκαλείται από την κάμψη και τη 

συμπίεση των αρτηριολίων στην συστολική περίοδο του καρδιακού κύκλου125. 

 

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. 

Η πίεση άρδευσης των στεφανιαίων  έχει υποτεθεί ότι είναι η διαφορά πίεσης 

μεταξύ των στεφανιαίων αρτηριών και της πίεσης στον δεξιό κόλπο ή της διαστολικής 

πίεσης της αριστερής κοιλίας. Όταν η πίεση άρδευσης μειωθεί σε τιμές χαμηλότερες από 

50 mmHg η διαστολική ροή αίματος διακόπτεται126. Το ύψος της πίεσης στην οποία 

μηδενίζεται η ροή του αίματος καθορίζεται κυρίως από διαστολικές δυνάμεις συμπίεσης. 
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3.1.5 Νευρογενής και μέσω  νευροδιαβιβαστών ρύθμιση της 

κυκλοφορίας 

Οι στεφανιαίες αρτηρίες διαθέτουν πλούσια νεύρωση από τα συμπαθητικά και 

παρασυμπαθητικά νεύρα των οποίων η δράση επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του 

αγγειακού τόνου127. 

Στις στεφανιαίες αρτηρίες υπάρχουν α1 και α2 υποδοχείς των οποίων η διέγερση 

από νοραδρεναλίνη προκαλεί αγγειοσύσπαση128. Η διέγερση των β2 υποδοχέων προκαλεί 

αγγειοδιαστολή κυρίως στις μικρές στεφανιαίες αρτηρίες, ενώ αυτή των β1 υποδοχέων 

προκαλεί αγγειοδιαστολή κυρίως στα αγωγά επικαρδιακά αγγεία. Η διέγερση του 

παρασυμπαθητικού φαίνεται να προκαλεί επίσης αγγειοδιαστολή των μεγάλων 

επικαρδιακών αγγείων και της μικροκυκλοφορίας μέσω της απελευθέρωσης 

ακετυλχολίνης η οποία δρα στο ενδοθήλιο129. 

Tέλος, εκτός από τη ρύθμιση μέσω συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού 

νευρικού συστήματος, πολλοί άλλοι νευροδιαβιβαστές έχουν εμπλακεί στη ρύθμιση της 

στεφανιαίας κυκλοφορίας, τροποποιώντας ενίοτε τη δράση των συμπαθητικών και 

παρασυμπαθητικών διαβιβαστών. Τέτοιες ουσίες είναι διάφορες πουρίνες (ΑΤΡ), αμίνες 

(σεροτονίνη, ντοπαμίνη) καθώς και διάφορα πεπτίδια (νευροπεπτίδιο Υ, παράγοντας Ρ, 

CGRP).  
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3.2      ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

Το μυοκάρδιο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη στεφανιαία ροή αίματος, σαν 

απάντηση σε διάφορα ερεθίσματα. Η απάντηση αυτή αποκαλείται αντιδραστική 

υπεραιμία. Η πιο χαρακτηριστική μορφή αντιδραστικής υπεραιμίας είναι αυτή που 

ακολουθεί τη μυοκαρδιακή ισχαιμία που προκαλείται από παροδική απόφραξη μιας 

στεφανιαίας αρτηρίας. Η έντονη αυτή αγγειοδιαστολή που χαρακτηρίζει την 

αντιδραστική υπεραιμία πιθανά σχετίζεται με τη συσσώρευση κυρίως αδενοσίνης αλλά 

και άλλων μεταβολιτών, όπως οι προσταγλανδίνες και το ΝΟ. Ο λόγος της ροής αίματος 

στην αντιδραστική υπεραιμία (μέγιστη αγγειοδιαστολή) προς τη ροή στην ηρεμία 

(βασική κατάσταση) ορίζεται σαν στεφανιαία εφεδρεία (ροής). 

Μετρήσεις της στεφανιαίας εφεδρείας ροής έχουν αποκτήσει ευρεία αποδοχή και 

έχουν καθιερωθεί σαν μια επιπρόσθετη διαγνωστική μέθοδος για τη λήψη αποφάσεων 

στη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού και της στεφανιαίας παρέμβασης.  

Η στεφανιαία εφεδρεία εξαρτάται από τουλάχιστον τρεις παράγοντες:  

1. την αγγειακή αντίσταση των μικρών και των μεγάλων στεφανιαίων 

αρτηριών (αγγειακός παράγων), 

2. τη μυοκαρδιακή αντίσταση (εξωαγγειακός παράγων) και  

3. παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση του αίματος (ρεολογικός 

παράγων). 

Μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας μπορεί να προκύψει είτε από μεταβολές της 

ροής στη βασική κατάσταση  ή/ και  στην κατάσταση της μέγιστης υπεραιμίας, είτε από 

την επίδραση ενός ή περισσοτέρων από τους υπόλοιπους  παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν. 
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Τρεις είναι οι τύποι των ερεθισμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

πρόκληση μέγιστης στεφανιαίας αγγειοδιαστολής στον άνθρωπο: Παροδική απόφραξη 

στεφανιαίας αρτηρίας κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικής (ισχαιμία), μεταβολικό stress 

(άσκηση, βηματοδότηση) και τέλος φαρμακευτικοί παράγοντες, σε ενδοφλέβια ή 

ενδοστεφανιαία χορήγηση. Οι 3 κυριότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες είναι:   

1. Διπυριδαμόλη. 

Προκαλεί παρατεταμένη μέγιστη αγγειοδιαστολή εντός 2-4 λεπτών από τη 

χορήγηση της και η αύξηση της ροής αίματος παραμένει για περισσότερο από 20 

λεπτά130. Προτιμάται για την μη επεμβατική εκτίμηση της στεφανιαίας 

κυκλοφορίας. Η συνήθης δόση (0.56 mg/kg) δεν προκαλεί μέγιστη 

αγγειοδιαστολή σε όλους τους ασθενείς. Επειδή είναι πιθανό να προκαλέσει 

φαινόμενα υποκλοπής μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

2. Παπαβερίνη. 

Προκαλεί πλήρη αγγειοδιαστολή σε ενδοστεφανιαία δόση 8-12 mg. Το μέγιστο 

της δράσης της παρατηρείται σε 10-20 δευτερόλεπτα και η δράση της διαρκεί 

περίπου 120 δευτερόλεπτα. Ο μεταβολισμός και η απέκκριση της είναι αργά και ο 

χρόνος υποδιπλασιασμού του φαρμάκου είναι 3.5 ώρες131. Παρατείνει το QT 

διάστημα και μπορεί να προκαλέσει torsades de pointes σε ποσοστό 1% περίπου. 

3. Αδενοσίνη. 

Η δράση της διαρκεί μόνο 40 δευτερόλεπτα. Σε ενδοστεφανιαία χορήγηση 30-50 

μg για την αριστερή και 20-30 μg για τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία προκαλεί 

μέγιστη αγγειοδιαστολή στο 92% των ασθενών, χωρίς σημαντική μεταβολή της 

αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας132. Μπορεί επίσης να 
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χορηγηθεί και ενδοφλέβια σε δόση 140μg/kg/min, γεγονός που επιτρέπει πιο 

σταθερές μετρήσεις, λόγω του ότι  ο χρόνος ημίσειας ζωής του φαρμάκου είναι 

πολύ βραχύς κατά την ενδοστεφανιαία χορήγηση. 

Σπάνια έχουν παρατηρηθεί παροδικές διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής 

από τη χορήγηση της. Αποτελεί τον φάρμακο εκλογής για πολλαπλές μετρήσεις 

στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. 

 

3.2.1   Μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας 

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ραδιοϊσοτοπική (θάλλιο-201, 99mTc-sestamibi) απεικόνιση της αιμάτωσης του 

μυοκαρδίου υπό άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την ποσοτικοποίηση της 

στεφανιαίας εφεδρείας. Μερικά εργαστήρια χρησιμοποιούν ερευνητικά την τομογραφία 

εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography), την υπερταχεία υπολογιστική 

τομογραφία (ultra-fast computed tomography), και την μαγνητική τομογραφία (nuclear 

magnetic resonance imaging) για τον ίδιο σκοπό133. Η κλασσική εκτίμηση με αυτές τις 

τεχνικές γίνεται με άσκηση ή με φαρμακολογική αγγειοδιαστολή. 

Σε αντίθεση όμως με τις επεμβατικές τεχνικές που μετράνε έναν απόλυτο δείκτη 

της στεφανιαίας εφεδρείας (το πηλίκο της μέγιστης προς τη βασική ροή), οι 

απεικονιστικές τεχνικές εκτιμούν τη σχετική στεφανιαία εφεδρεία συγκρίνοντας την 

αιμάτωση (τον αριθμό κρούσεων του ραδιοφαρμάκου) των ισχαιμικών περιοχών με 

περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα εμφανίζουν φυσιολογική αιμάτωση134. 

Οι μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές αποδίδουν ένα λιγότερο 

ποσοτικοποιημένο δείκτη της στεφανιαίας εφεδρείας σε σχέση με τις επεμβατικές 
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τεχνικές. Επιπλέον τα αποτελέσματα τους μπορεί να αποβούν λανθασμένα σε 

περιπτώσεις διάχυτης στεφανιαίας νόσου, όπου δεν υπάρχει φυσιολογική περιοχή 

αιμάτωσης για να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς. 

Πρόσφατα η διαθωρακική και η διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία έχουν 

χρησιμοποιηθεί ερευνητικά για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

  

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ DOPPLER 

Η μέτρηση της ροής αίματος στο στεφανιαίο κόλπο μετά από δεξιό καρδιακό 

καθετηριασμό έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας. Η 

ακρίβεια της τεχνικής εξαρτάται από τη σταθερότητα της δειγματοληπτικής περιοχής, 

δεδομένης της σημαντικής κίνησης της καρδιάς135. Επιπλέον αυτή η τεχνική δίδει 

πληροφορίες περισσότερο για την αιμάτωση του συνόλου του μυοκαρδίου παρά για την 

αιμάτωση μιας συγκεκριμένης περιοχής. 

Σήμερα δύο είναι οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο αιμοδυναμικό 

εργαστήριο για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας: η χρήση ενδοστεφανιαίου 

σύρματος Doppler και η χρήση της τεχνικής της θερμοαραίωσης. Η τεχνική της 

θερμοαραίωσης χρησιμοποιεί ένα σύρμα αγγειοπλαστικής το οποίο έχει ένα αισθητήρα 

θερμοκρασίας στο άκρο του. Η απόλυτη στεφανιαία ροή υπολογίζεται από το χρόνο τον 

οποίο χρειάζεται μια ορισμένη ποσότητα φυσιολογικού ορού  θερμοκρασίας δωματίου, η 

οποία χορηγείται ταχέως, για να φθάσει από το άκρο του καθετήρα στον αισθητήρα 

θερμοκρασίας. Η στεφανιαία εφεδρεία υπολογίζεται από το πηλίκο του χρόνου αυτού 

στη μέγιστη υπεραιμία προς το χρόνο στη βασική κατάσταση136. 
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Η δεύτερη μέθοδος στηρίζεται στη μέθοδο Doppler. Η χρησιμοποίηση της 

ταχύτητας ροής του αίματος στην στεφανιαία κυκλοφορία για τον υπολογισμό της 

στεφανιαίας εφεδρείας έγινε για πρώτη φορά το 1974137.  

Η μέθοδος Doppler στηρίζεται στην μέτρηση της συχνότητας των ηχητικών 

κυμάτων που αντανακλώνται από τα κινούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η στιγμιαία 

ταχύτητα ροής είναι ανάλογη της μεταβολής της συχνότητας των ανακλώμενων κυμάτων 

σύμφωνα με την εξίσωση:  

V= (cΔf)/2f0cosθ, 

όπου V= ταχύτητα, c= ταχύτητα του ήχου στο αίμα, Δf= η αλλαγή συχνότητας Doppler, 

f0= συχνότητα εκπεμπόμενου ηχητικού κύματος και θ= η γωνία μεταξύ κύματος ήχου και 

της πορείας του αίματος.  

Η μέθοδος Doppler επομένως μετράει την ταχύτητα ροής του αίματος και όχι τον 

όγκο του παρεχόμενου αίματος. 

Η ταχύτητα ροής όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου 

του αίματος όταν είναι γνωστή η επιφάνεια της διατομής του αγγείου στο συγκεκριμένο 

σημείο της μέτρησης, σύμφωνα με την εξίσωση138,139 . 

CBF = CBFV x CSA x HR, 

όπου CBF= στεφανιαία ροή αίματος, CBFV= στεφανιαία ταχύτητα ροής του αίματος, 

CSA= η επιφάνεια διατομής του αγγείου και HR= η καρδιακή συχνότητα. Είναι 

προφανές ότι η ροή αίματος είναι ανάλογη της ταχύτητας με την προϋπόθεση ότι η 

καρδιακή συχνότητα παραμένει αμετάβλητη. Η CSA και η γωνία θ μπορούν στην ουσία 

να αγνοηθούν κατά τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας με την προϋπόθεση βέβαια 

ότι η διάμετρος του αγγείου παραμένει σταθερή. 
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Οι παραπάνω εξισώσεις παρουσιάζουν μια απλοποιημένη συσχέτιση μεταξύ της 

μεταβολής της συχνότητας Doppler (Δf) και της ταχύτητας ροής ενός ερυθρού 

αιμοσφαιρίου. Στην πραγματικότητα όμως η ροή δεν είναι γραμμική, υπάρχουν δυνάμεις 

διάτμησης-απόσχισης, στροβιλισμός του αίματος και ελικοειδή αγγεία με μεταβλητή 

γωνία θ140. 

Πολλές τεχνικές επεξεργασίας του σήματος Doppler έχουν εφαρμοστεί, η πλέον 

κατάλληλη όμως θεωρείται πως είναι ταχεία μετατροπή κατά Fourier (fast Fourier 

transformation, FFT)141, η οποία και χρησιμοποιείται στις περισσότερες από τις νεώτερες 

τεχνικές Doppler. 

Με την κατασκευή καθετήρων Doppler 3F μπόρεσε να καταγραφεί η ταχύτητα 

ροής όχι μόνο στις κύριες στεφανιαίες αρτηρίες αλλά και στους βασικούς τους 

κλάδους142. Επειδή όμως οι καθετήρες αυτοί έχουν σχετικά μεγάλη διάμετρο, 

προκαλούσαν επιπλέον απόφραξη στα σημεία των στενώσεων με αποτέλεσμα την 

υποεκτίμηση της στεφανιαία εφεδρείας με επακόλουθο την υπερεκτίμηση της βαρύτητας 

των στενώσεων. 

Το μεθοδολογικό πρόβλημα αυτό τελικά λύθηκε με την  κατασκευή οδηγών 

συρμάτων Doppler, διαμέτρου 0.014 και 0.018 inches143. Έτσι η απόφραξη στο σημείο 

των μετρήσεων καθίσταται αμελητέα αφού η επιφάνεια διατομής του οδηγού σύρματος 

είναι μόλις 0,16 mm
2
. 

Το οδηγό σύρμα Doppler έχει μήκος 175cm και φέρει στο άκρο του 

ενσωματωμένο πιεζοηλεκτρικό μορφομετατροπέα υπερήχων συχνότητας 12-15 MHz, 

ικανότητας εκπομπής παλμικού κύματος με συχνότητα εκπομπής 40 KHz. Η μέτρηση 

της ταχύτητα ροής του αίματος γίνεται σε απόσταση 5mm από το άκρο του και υπό 
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γωνία (άνοιγμα δέσμης) 25º περίπου. Επιπρόσθετα το οδηγό σύρμα πληρεί όλα τα 

κριτήρια ενός καλού οδηγού σύρματος αγγειοπλαστικής, από την άποψη της ευκολίας 

προώθησης και περιστροφής. Μπορεί δηλαδή με σχετική ευκολία να κατευθυνθεί σε 

μικρούς κλάδους και περιφερικότερα από σύμπλοκες στενωτικές βλάβες. 

Η ενδοστεφανιαία αυτή τεχνολογία Doppler, έχει αξιολογηθεί εκτεταμένα και 

βρέθηκε ότι προσφέρει αξιόπιστα και αναπαραγώγιμα δεδομένα. Υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ ροής υπολογιζόμενης από τη μέθοδο Doppler και πραγματικής 

ογκομετρικής ροής. 

Επειδή η στεφανιαία εφεδρεία είναι πηλίκο, η μέτρηση της εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη ροή-ταχύτητα του αίματος στην βασική κατάσταση. Παράγοντες όπως η 

ηλικία144, η υπερτροφία του μυοκαρδίου145, η αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της 

αρτηριακής πίεσης146 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ροές στη βασική κατάσταση με 

συνέπεια τη μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας. Αντίθετα, αυξημένη αγγειοσύσπαση στη 

βασική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές τιμές ροής-ταχύτητας και σε υψηλή 

στεφανιαία εφεδρεία. Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης οι βασικές συνθήκες μπορεί να 

μεταβληθούν και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

 

3.2.2 Φυσιολογική στεφανιαία εφεδρεία και μεταβολές της σε διάφορες 

παθήσεις 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ 

Ο καθορισμός της φυσιολογικής τιμής της στεφανιαίας εφεδρείας αποτελεί ακόμα 

θέμα διχογνωμίας. Οι φυσιολογικές τιμές που έχουν μετρηθεί με PET ποικίλουν από 2.5-

 47



5.5147. Μετρήσεις της ροής με το ενδοστεφανιαίο Doppler έχουν δείξει φυσιολογικές 

τιμές που επίσης ποικίλουν από 1.8-5.3148-149 . 

Με δεδομένη αυτή τη μεγάλη διασπορά τιμών, τίθεται το ερώτημα ποια είναι η 

φυσιολογική τιμή της στεφανιαίας εφεδρείας. Τα υπάρχοντα σήμερα πειραματικά 

δεδομένα δείχνουν τιμές στεφανιαίας εφεδρείας μεγαλύτερες από 4, άρα δεν είναι πιθανή 

σε φυσιολογικούς ασθενείς (χωρίς αθηρωσκληρυντικές αλλοιώσεις των επικαρδιακών 

αγγείων και απουσία μικροαγγειακής νόσου) η ανεύρεση τιμών μικρότερων από 3.  

Πραγματικά σε μελέτες νεαρών ασυμπτωματικών ασθενών χωρίς σημεία 

διάχυτης στεφανιαίας νόσου και χωρίς ευρήματα αθηρωσκλήρυνσης από το 

ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα, παρατηρήθηκαν τιμές μεγαλύτερες του 3149,150. 

Μεταμοσχευθείσες καρδιές από νεαρούς δότες εμφάνιζαν επίσης υψηλές τιμές 

στεφανιαίας εφεδρείας151. 

Αντίθετα μελέτες με τιμές στεφανιαίας εφεδρείας μικρότερες του 3, αφορούσαν 

συμπτωματικούς ηλικιωμένους ασθενείς με πρώιμα σημεία αθηρωσκλήρυνσης και με 

φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες στην αγγειογραφική μελέτη. Σε μελέτες όμως με 

ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα παρατηρήθηκε ότι μπορεί να υπάρχει σημαντικός 

βαθμός αθηρωματικής νόσου στα στεφανιαία αγγεία παρά την απουσία ανιχνεύσιμης 

αγγειογραφικά νόσου εξ’ αιτίας της διαδικασίας της αναδιαμόρφωσης (remodeling) του 

τοιχώματος του αγγείου152,153. Επίσης σαν φυσιολογικά αγγεία σε αυτές τις μελέτες 

θεωρήθηκαν μη πάσχουσες αρτηρίες ασθενών που εμφάνιζαν όμως πάθηση σε κάποια 

άλλη στεφανιαία αρτηρία. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι η στεφανιαία εφεδρεία 

μειώνεται και στα αγγειογραφικά φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία των ασθενών με 
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σημαντική στένωση σε άλλη στεφανιαία αρτηρία και είναι μικρότερη από αυτή των 

ασθενών με μη πάσχουσες στεφανιαίες αρτηρίες154.  

Όλες αυτές οι παράμετροι λοιπόν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ευρεία 

διακύμανση των φυσιολογικών τιμών της στεφανιαίας εφεδρείας που παρατηρείται στις 

διάφορες μελέτες.  

 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Παρόλο που η στεφανιαία εφεδρεία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, 

είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες155.  

Επίσης παρότι η ηλικία αυξάνει τις ελάχιστες στεφανιαίες αντιστάσεις, η μείωση 

της στεφανιαίας εφεδρείας που παρατηρείται στους ηλικιωμένους οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση της ροής του αίματος στη βασική κατάσταση, σαν αποτέλεσμα της αύξησης του 

διπλού γινομένου154. 

Για να αποφευχθούν λοιπόν λανθασμένα συμπεράσματα, συγκρίσεις της 

στεφανιαίας εφεδρείας ασθενών θα πρέπει να γίνονται με ομάδες ελέγχου της ίδιας 

ηλικιακής κατανομής. 

 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ. 

Έχει διαπιστωθεί σε ασθενείς πως μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας 

παρατηρείται όταν η καρδιακή συχνότητα υπερβεί τους 120 παλμούς/λεπτό156. Έχει 

βρεθεί ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της ροής του αίματος στη βασική 

κατάσταση αφού η ροή στη μέγιστη υπεραιμία παραμένει αμετάβλητη145. Επίσης, οι 
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διαταραχές του καρδιακού ρυθμού μπορούν να μεταβάλλουν τη σχέση συστολικής προς 

διαστολική ροή και να επηρεάσουν την στεφανιαία εφεδρεία157. 

Έτσι η διακύμανση της καρδιακής συχνότητας ακόμα και μέσα στα φυσιολογικά 

όρια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές της στεφανιαίας εφεδρείας.  

Αντίθετα, η αρτηριακή πίεση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη στεφανιαία 

εφεδρεία εκτός από τις περιπτώσεις που η διακύμανση της είναι έξω από τα όρια της 

αυτορρύθμισης. Έτσι μεταβολές της μέσης πίεσης από 95 ± 12 mmHg μέχρι 130 ± 8 

mmHg δεν αποτελούν αίτιο μεταβολής της στεφανιαίας εφεδρείας145.  

 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ –ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ-ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

          Είναι γνωστό ότι οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν συχνά αγγειογραφικά 

σοβαρή στεφανιαία νόσο. Ακόμα όμως και αυτοί που εμφανίζουν αγγειογραφικώς 

φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία, εμφανίζουν μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία158. Αυτό 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η ύπαρξη μη ανιχνεύσιμων αγγειογραφικά 

αθηρωματικών αλλοιώσεων και η δυσλειτουργία της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας 

(ίνωση, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία) που παρατηρείται στο διαβήτη.  

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει σημαντική αρνητική συσχέτιση της στεφανιαίας 

εφεδρείας με την ολική χοληστερόλη, την LDL-χοληστερόλη και το λόγο της ολικής 

προς την HDL- χοληστερόλης159.  

Έτσι, μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία σε συνδυασμό με υψηλού κινδύνου 

λιπιδαιμικό πρότυπο σε ασυμπτωματικά άτομα χωρίς κλινικές ενδείξεις στεφανιαίας 

νόσου, μπορούν να αποτελούν σημαντική ένδειξη ύπαρξης αθηρωματικής νόσου σε 

προκλινικά στάδια. Επιπλέον, η στεφανιαία εφεδρεία μπορεί να επανέλθει  στα 
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φυσιολογικά επίπεδα σε ασθενείς με υποστροφή των αθηρωσκληρυντικών αλλοιώσεων 

και μείωση της χοληστερόλης του πλάσματος160. 

Το κάπνισμα είναι καλά τεκμηριωμένος παράγοντας κινδύνου για την ύπαρξη 

στεφανιαίας νόσου. Εκτός όμως από αυτό, έχει βρεθεί ότι σε ασυμπτωματικούς 

καπνιστές χωρίς καμία ένδειξη στεφανιαίας νόσου, η στεφανιαία εφεδρεία είναι 

μειωμένη κατά 21% σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν από μη 

καπνιστές και αυτή η δυσλειτουργία αναστρέφεται μετά από χορήγηση βιταμίνης C161.   

 

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

Όλες οι παθήσεις του μυοκαρδίου που συνδυάζονται με υπερτροφία 

συνοδεύονται από ευρήματα μειωμένης στεφανιαίας εφεδρείας. Οι μηχανισμοί που 

οδηγούν σε αυτή τη μείωση δεν είναι ομοιογενείς και εξαρτώνται τόσο από τη φύση της 

πάθησης όσο και από την αιτία της υπερτροφίας.  

Έτσι η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας που παρατηρείται σε υπερτασικoύς 

συσχετίζεται με μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας162 και αυτό αποδίδεται τόσο στις 

διαφορετικές αιμοδυναμικές συνθήκες όσο και στην αναδιαμόρφωση των αγγειακών και 

εξωαγγειακών δομών του μυοκαρδίου (ίνωση, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία κλπ.) που 

παρατηρείται στην υπερτασική καρδιοπάθεια. Από την άλλη πλευρά σε ασθενείς με 

υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, αλλοιώσεις των μικρών αγγείων 

εμφανίζονται όχι μόνο σε περιοχές υπερτροφίας αλλά και σε περιοχές με ελάχιστη ή 

καθόλου υπερτροφία, υποδεικνύοντας μια γενικευμένη αναδιαμόρφωση της 

μικροκυκλοφορίας σε αυτούς τους ασθενείς163. Επίσης σε ασθενείς με στένωση αορτής, 

η στεφανιαία εφεδρεία είναι μειωμένη και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες 
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όπως η υψηλή πίεση της αριστερής κοιλίας, η χαμηλή πίεση αιμάτωσης των στεφανιαίων 

αρτηριών και η δευτεροπαθής υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Αυτό μπορεί να εξηγεί 

εν μέρει το γεγονός ότι  αμέσως μετά από την άρση της απόφραξης με αντικατάσταση 

της αορτικής βαλβίδας η στεφανιαία εφεδρεία δεν επανέρχεται σε φυσιολογικές τιμές164.  

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Οι παθήσεις των μικρών αγγείων περικλείουν λειτουργικές και οργανικές 

διαταραχές των μικρών στεφανιαίων αρτηριών, των αρτηριολίων και των αγγείων 

αντίστασης. 

Σε φυσιολογικές καταστάσεις οι στεφανιαίες αντιστάσεις καθορίζονται σε 

ποσοστό 95% από τη μικροκυκλοφορία και κατά μόνο κατά 5% από τις επικαρδιακές 

αρτηρίες. Είναι προφανές λοιπόν ότι διαταραχές της μικροκυκλοφορίας μπορούν να 

οδηγήσουν σε δραματικές μεταβολές των στεφανιαίων αντιστάσεων και κατ’ επέκταση 

της στεφανιαίας ροής αίματος και της στεφανιαίας εφεδρείας.  

Μικροαγγειακή νόσος μπορεί να υπάρχει σε ασθενείς με φυσιολογική 

αγγειογραφική απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών καθώς επίσης και σε ασθενείς με 

διάφορα στάδια αθηρωσκληρυντικής νόσου.  

Ο ακριβής παθοφυσιολογικός μηχανισμός είναι άγνωστος, έχουν ενοχοποιηθεί 

όμως διαταραχές της αντιδραστικότητας των αγγείων165, ανωμαλία στο μεταβολισμό του 

μυοκαρδίου166, διαταραχές της ευαισθησίας167, δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και 

αρτηριακός σπασμός168. 

Είναι γνωστό πλέον ότι πολλές παθήσεις όπως η υπερτροφία, το έμφραγμα, ο 

σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση επιφέρουν αλλοιώσεις στη 
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μικροκυκλοφορία. Η έκταση όμως αυτών των διαταραχών της μικροκυκλοφορίας 

φαίνεται να έχει υποεκτιμηθεί αφού έχει βρεθεί σε μελέτες ασθενών με στηθαγχικό 

σύνδρομο και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία, μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας168.  

Η ανωμαλία της στεφανιαίας εφεδρείας σε ασθενείς με σύνδρομο Χ, σχετίζεται 

είτε με οργανικές ανωμαλίες της μικροκυκλοφορίας είτε με λειτουργικές διαταραχές στη 

χάλαση των λείων μυϊκών ινών169. Ο όρος ¨μικροαγγειακή στηθάγχη¨ χρησιμοποιείται 

για να τονιστεί αυτή ακριβώς η ανωμαλία της αγγειοδιασταλτικής ικανότητας της 

μικροκυκλοφορίας170. 

Πάθηση όμως των μικρών αγγείων συχνά συνοδεύει την αθηρωσκλήρυνση των 

επικαρδιακών αγγείων. Επίσης, μηχανικά και μεταβολικά τραύματα της 

μικροκυκλοφορίας, απόπληκτο μυοκάρδιο (από επαναλαμβανόμενη ισχαιμία) και 

μικροέμφρακτα από θρομβωτικά ή εμβολικά επεισόδια μπορούν να προκαλέσουν 

δυσλειτουργία της μικροκυκλοφορίας και μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας171,172. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Αν και τα μεγάλα αγωγά επικαρδιακά αγγεία σε φυσιολογικές καταστάσεις 

συνεισφέρουν μόνο κατά 5% στις ολικές στεφανιαίες αντιστάσεις, στενωτικές βλάβες 

των στεφανιαίων αρτηριών προκαλούν αύξηση των στεφανιαίων αντιστάσεων και 

μείωση της στεφανιαίας εφεδρεία ροής. 

Η αγγειογραφική βαρύτητα όμως των στεφανιαίων βλαβών (% στένωση της 

διαμέτρου του αυλού του αγγείου) δεν είναι ευθέως ανάλογη με το βαθμό περιορισμού 

της λειτουργικότητας του αγγείου (στεφανιαία εφεδρεία). Ιδιαίτερα για μετρίου βαθμού 

στενώσεις(30-75%) το ποσοστό της στένωσης δεν μπορεί να προδικάσει τη λειτουργική 

ανεπάρκεια του αγγείου και τη στεφανιαία εφεδρεία173,174. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
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αγγειογραφική βαρύτητα της στένωσης εκτιμάται υποκειμενικά, από δισδιάστατες 

προβολές του αγγείου, με ποιότητα απεικόνισης που ποικίλει, ενώ δεν υπολογίζονται τα 

υπόλοιπα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της βλάβης (γωνία, μήκος, ομαλότητα), ούτε η 

επίδραση διαδοχικών στενώσεων και τέλος σαν φυσιολογικό θεωρείται παρακείμενο 

τμήμα αγγείου που μπορεί να παρουσιάζει διάχυτη νόσο. 

Εξ αιτίας λοιπόν των εγγενών περιορισμών της αγγειογραφίας, η μέτρηση της 

στεφανιαίας εφεδρείας μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με το ενδοστεφανιαίο 

Doppler, έχει καθιερωθεί σαν ένας αξιόπιστος λειτουργικός δείκτης της βαρύτητας των 

αποφρακτικών βλαβών των στεφανιαίων αρτηριών175-179.  
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι η φτηνότερη και ευρύτερα διαδεδομένη μη 

επεμβατική διαγνωστική μέθοδος στην καρδιολογία. Είναι εξέταση ιδιαίτερα φιλική προς 

τον ασθενή επειδή πραγματοποιείται γρήγορα και χωρίς παρενέργειες αλλά και ευέλικτη 

αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορους χώρους, από τη μονάδα εντατικής 

θεραπείας ως το ιατρείο επειγόντων περιστατικών. Όταν το υπερηχοκαρδιογράφημα 

συνδυαστεί με διάφορους παράγοντες (φαρμακευτικούς ή όχι) που προκαλούν κόπωση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση περιοχών του μυοκαρδίου με διαταραχές στην 

κινητικότητα είτε λόγω ισχαιμίας είτε λόγω άλλων αιτιών. Αυτή είναι η βασική αρχή του 

δυναμικού υπερηχογραφήματος του μυοκαρδίου. 

Για την επίτευξη της μέγιστης κόπωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

φαρμακευτικοί παράγοντες είτε φυσική κόπωση. Οι φαρμακευτικοί παράγοντες που 

χρησιμοποιούνται είναι η δοβουταμίνη, -είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος 

παράγοντας- η διπυριδαμόλη και η αδενοσίνη. 

 Έτσι η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διάγνωση της ισχαιμικής καρδιακής νόσου, για την εκτίμηση της μυοκαρδιακής 

βιωσιμότητας, για την εκτίμηση του κινδύνου και της πρόγνωσης σε ασθενείς με γνωστή 

καρδιοπάθεια και τέλος για την εκτίμηση του κινδύνου πριν από μη καρδιακές 

επεμβάσεις. 

 Φυσικά όπως όλες οι διαγνωστικές μέθοδοι, έτσι και η δυναμική 

υπερηχοκαρδιογραφία έχει και κάποια μειονεκτήματα τα οποία δεν είναι αμελητέα. Κατ’ 

αρχήν η τεχνολογία έχει λύσει τα περισσότερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την 

ποιότητα της εικόνας, αλλά όχι όλα. Η ερμηνεία της εξέτασης εξαρτάται σε μεγάλο 
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βαθμό από το μάτι του εξεταστή. Επίσης ο μόνος δείκτης ανίχνευσης μυοκαρδιακής 

ισχαιμίας είναι οι διαταραχές στη μυοκαρδική κινητικότητα. Τέλος η ανάγκη επίτευξης 

μέγιστης κόπωσης περιορίζει την ακρίβεια της μεθόδου σε ασθενείς που δεν μπορούν να 

την επιτύχουν είτε λόγω παρενεργειών από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είτε λόγω 

λήψης αντιστηθαγχικών φαρμάκων όπως οι β αναστολείς.  

 

4.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Όταν σκοπός της εξέτασης είναι η ανίχνευση μυοκαρδιακής ισχαιμίας, οι 

ασθενείς οι οποίοι μπορούν να υποβληθούν σε φυσική κόπωση, μπορούν να 

υποβάλλονται σε  δοκιμασία κοπώσεως σε διάδρομο, με τις υπερηχογραφικές εικόνες να 

λαμβάνονται ένα λεπτό μετά τη μέγιστη κόπωση του ασθενούς.  Μια άλλη εναλλακτική 

μέθοδος είναι η άσκηση με ποδήλατο, η οποία όταν πραγματοποιείται σε ανάρροπη θέση 

επιτρέπει τη λήψη υπερηχογραφικής εικόνας κατά τη διάρκεια της άσκησης.  

Η κύρια ένδειξη για τη χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων είναι είτε η 

αδυναμία του ασθενούς να ασκηθεί είτε η πραγματοποίηση της εξέτασης για να 

ανιχνευθεί βιώσιμο μυοκάρδιο. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η χορήγηση 

δοβουταμίνης. Η αρχική δόση που χορηγείται συνήθως είναι 5-10 μg/kg/min ενώ η 

μέγιστη δόση 40 μg/kg/min. Η δράση του φαρμάκου ξεκινάει 2 λεπτά μετά την έναρξη 

της χορήγησης ενώ ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι 2 λεπτά.  Η δοβουταμίνη αυξάνει 

τη μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου λόγω αύξησης της συσταλτικότητας, της 

καρδιακής συχνότητας (συνήθως 120-140 σφύξεις/ λεπτό) και της αρτηριακής πίεσης 

(κατά 30–40 mm Hg με μέγιστη πίεση 170–180 mm Hg).  
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Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν μετά τη χορήγηση της μέγιστης δόσης της 

δοβουταμίνης δεν έχει επιτευχθεί το 85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, 

χορηγείται ατροπίνη.  

Η εξέταση διακόπτεται όταν180:  

• Επιτευχθεί το 85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. 

• Η συστολική αρτηριακή πίεση φτάσει να είναι >230 mmHg  ή η διαστολική 

αρτηριακή πίεση φτάσει να είναι > 130 mmHg . 

• Παρατηρείται πτώση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης <80 mmHg. 

• Παρουσιάζεται στηθάγχη ή άλλα συμπτώματα που δεν μπορεί να ανεχθεί ο 

ασθενής. 

• Παρουσιάζεται κατάσπαση του ST διαστήματος >2mm. 

• Εμφανίζεται ριπή μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας. 

• Εμφανίζεται υπερκοιλιακή ταχυκαρδία ή κολπική μαρμαρυγή. 

• Εμφανίζεται κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού. 

Οι αγγειοδιασταλτικοί φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι η 

αδενοσίνη και η διπυριδαμόλη. Η αδενοσίνη χορηγείται σε δόση 0.18 mg/kg/min και η 

διπυριδαμόλη σε δόση 0.84 mg/kg. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται λιγότερο από 

ότι η δοβουταμίνη. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι μέσω του φαινομένου της 

υποκλοπής το οποίο παρατηρείται όταν υπάρχει σοβαρή ή εκτεταμένη στεφανιαία νόσος 

 Σε γενικές γραμμές η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται κυρίως 

από την εμπειρία του εξεταστή στην κάθε μέθοδο και μερικές φορές και από το κόστος. 

Στο διαγνωστικό πεδίο η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοβουταμίνης είναι λίγο 

μεγαλύτερη από τους αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο 1 
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αγγείου. Όσον αφορά το προγνωστικό πεδίο και οι υπόλοιποι φαρμακευτικοί παράγοντες 

έχουν μελετηθεί εκτενώς και εμφανίζουν εξίσου υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. 

 

4.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ –ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

 Η δοβουταμίνη είναι γενικά ασφαλές και καλά ανεκτό φάρμακο ακόμα και στους 

ηλικιωμένους ασθενείς180,181. Παρόλα αυτά είναι πιθανόν η χορήγησή της να προκαλέσει 

κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σοβαρές επιπλοκές όπως κοιλιακή μαρμαρυγή ή 

έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να συμβούν σε  συχνότητα 1:2000 εξετάσεις. Τα 

υπόλοιπα καρδιακά ανεπιθύμητα συμβάματα περιλαμβάνουν κολπικές και κοιλιακές 

έκτακτες συστολές και συμβαίνουν σε 8-19% των ασθενών. Κολπική μαρμαρυγή ή μη 

εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία μπορούν επίσης να συμβούν, ιδιαίτερα σε ασθενείς με 

χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως ή εκτεταμένη στεφανιαία νόσο. Αυτού του είδους οι 

αρρυθμίες είναι γενικά καλά ανεκτές και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη θεραπεία.  Στηθάγχη 

μπορεί να εμφανιστεί στο 20% των ασθενών. Παρά το υψηλό αυτό ποσοστό, σοβαρές 

παρενέργειες από την πρόκληση μυοκαρδιακής ισχαιμίας όπως έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, είναι σπάνιες. Όταν εμφανίζεται στηθάγχη, η διακοπή της χορήγησης του 

φαρμάκου και μερικές φορές η χορήγηση νιτρωδών ή β αναστολέων είναι στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αρκετή. Τέλος, η χορήγηση της δοβουταμίνης 

μπορεί να προκαλέσει και ένα μικρό αριθμό εξωκαρδιακών ανεπιθύμητων ενεργειών σε 

ορισμένους ασθενείς. Τέτοιες είναι η ναυτία, ο πονοκέφαλος, το άγχος και ο τρόμος και 

οδηγούν στη διακοπή της εξέτασης σε ποσοστό περίπου 3% των περιπτώσεων.   

  Όσον αφορά τους αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες, η χορήγησή τους δε 

συνοδεύεται συνήθως από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η επίδραση τους στις 
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αιμοδυναμικές παραμέτρους είναι αμελητέα και οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 

είναι ο πονοκέφαλος για την διπυριδαμόλη και η δύσπνοια για την αδενοσίνη. Επίσης η 

χορήγηση της αδενοσίνης μπορεί να συνοδευτεί από παροδικές κατά κύριο λόγο 

διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής. Σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 

συμβαίνουν σπανιότατα με συχνότητα 1:1000 ασθενείς. 

Έτσι η δοβουταμίνη είναι προτιμότερη σε ασθενείς με διαταραχές της 

κολποκοιλιακής αγωγής ή νόσο των αεραγωγών, ενώ η διπυριδαμόλη και η αδενοσίνη 

είναι προτιμότερες στους ασθενείς με σοβαρές αρρυθμίες ή σοβαρή υπέρταση182. 

 

4.4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

4.4.1 Ισχαιμική Καρδιακή νόσος 

  Η πιο συνηθισμένες εφαρμογές της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας είναι στη 

διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και στον καθορισμό της πρόγνωσης των ασθενών. Η 

διάγνωση της στεφανιαίας νόσου βασίζεται στην ανίχνευση διαταραχών της 

κινητικότητας του μυοκαρδίου είτε στην ηρεμία είτε μετά από stress. Οι διαταραχές της 

κινητικότητας στην ηρεμία ερμηνεύονται είτε σαν παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου είτε 

σαν σοβαρή ισχαιμία ακόμα και στην ηρεμία, η οποία επηρεάζει τη συστολική καρδιακή 

λειτουργία. Όταν οι διαταραχές της κινητικότητας εμφανίζονται μετά από stress, είναι 

ενδεικτικές αιμοδυναμικά σημαντικής στεφανιαίας νόσου.  Για την επιβεβαίωση της 

διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου, αρκεί συνήθως η ποιοτική εκτίμηση αυτών των 

διαταραχών. Η ποσοτική μέτρηση των διαταραχών αυτών  με το σκορ της τοιχωματικής 

κινητικότητας (wall motion score index) προσθέτει μια ημιποσοτική εκτίμηση η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της πρόγνωσης, σε επαναλαμβανόμενες 
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εκτιμήσεις στον ίδιο ασθενή, για τον καθορισμό του κατάταξης κινδύνου, ανάλογα με 

την έκταση του μυοκαρδίου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ακρίβεια της δυναμικής 

υπερηχοκαρδιογραφίας έχει εξεταστεί σε πολλές μελέτες183-194.Η ευαισθησία της 

μεθόδου κυμαίνεται από 71%-97%184,190. Επειδή ο ουδός εμφάνισης διαταραχών της 

κινητικότητας που είναι απαραίτητες για να χαρακτηριστεί μια εξέταση θετική, ποικίλει, 

υπάρχει και μια αναμενόμενη αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της ευαισθησίας και της 

ειδικότητας της μεθόδου. Έτσι η ειδικότητα  ποικίλει από 64% στις μελέτες που 

αναφέρουν υψηλή ευαισθησία184, έως και 90% σε αυτές με χαμηλή ευαισθησία190. Όπως 

και σε όλες τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, η ευαισθησία στην ανίχνευση νόσου ενός 

αγγείου  είναι χαμηλότερη (59%-94%) από ότι η ευαισθησία στην ανίχνευση 

πολυαγγειακής νόσου (85%-100%). Παρότι η ευαισθησία της μεθόδου στην ανίχνευση 

πολυαγγειακής νόσου είναι υψηλή δεν είναι ασυνήθιστο να υποεκτιμάται ο αριθμός των 

αγγείων που πάσχουν. Αυτό συμβαίνει όταν μια δοκιμασία διακόπτεται λόγω εμφάνισης 

στηθάγχης ή διαταραχών του ST διαστήματος οπότε και η διακοπή οφείλεται στην πιο 

σημαντική από τις στενώσεις η οποία προκαλεί αυτά τα συμπτώματα, ενώ οι λιγότερο 

σημαντικές στενώσεις δεν έχουν ακόμα ανιχνευθεί. Επειδή γενικά  μειωμένη ευαισθησία 

σημαίνει μεγαλύτερη ειδικότητα σε μια μέθοδο, η συνολική διαγνωστική ακρίβεια της 

νόσου είναι υψηλή (69%-92%)195-200. Αυτό που κάνει πιο πολύπλοκη την εκτίμηση της 

ευαισθησίας της νόσου είναι ο ορισμός της «σημαντικής στένωσης». Όταν ως σημαντική 

στένωση ορίζεται η στένωση που είναι μεγαλύτερη από 70% τότε η ευαισθησία της 

μεθόδου αυξάνει ενώ όταν ορίζεται ως μεγαλύτερη από 50% τότε η ευαισθησία 

μειώνεται. Όταν συνυπάρχουν καταστάσεις  όπως μυοκαρδιοπάθεια, μικροαγγειακή 

νόσος ή σημαντική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, η διαγνωστική ακρίβεια της 
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μεθόδου περιορίζεται περαιτέρω. Ακόμα, η δυνατότητα ανίχνευσης στενώσεων στην 

περιοχή του προσθίου κατιόντα είναι μεγαλύτερη από αυτή για την περισπωμένη και τη 

δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη ευχέρεια με την οποία 

απεικονίζεται η περιοχή αιμάτωσης του προσθίου κατιόντα που αιματώνει άλλωστε και 

μεγαλύτερη περιοχή του μυοκαρδίου, σε αντίθεση με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται 

στην απεικόνιση των περιοχών αιμάτωσης των δύο άλλων αρτηριών (ιδίως του οπισθίου 

τοιχώματος). Επιπλέον είναι γνωστό ότι κάποια μυοκαρδιακά τμήματα αιματώνονται και 

από τις δύο αυτές αρτηρίες (περισπωμένη και δεξιά στεφανιαία) με αποτέλεσμα ο 

ακριβής διαχωρισμός των περιοχών αιμάτωσής τους να καθίσταται κάποιες φορές 

προβληματικός. 

 Η διαγνωστική ακρίβεια της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας έχει συγκριθεί σε 

πολλές μελέτες με άλλες διαγνωστικές τεχνικές. Η σύγκριση με το σπινθηρογράφημα 

μυοκαρδίου καταλήγει στο ότι και οι δύο αυτές διαγνωστικές τεχνικές είναι περίπου 

ισάξιες186. Μία πρόσφατη μεταανάλυση, έδειξε σχεδόν  την ίδια ευαισθησία με λίγο 

μεγαλύτερη ειδικότητα της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας202.  Το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του σπινθηρογραφήματος είναι η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν ευκολότερα για συγκριτική 

αξιολόγηση είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικούς ασθενείς. Αντίθετα, το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας είναι η δυνατότητα της ταυτόχρονης 

αξιολόγησης πολλαπλών παραμέτρων και άρα η εκτίμηση και άλλων καρδιακών 

προβλημάτων στον ίδιο χρόνο που αυτή πραγματοποιείται. 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για τη 

αξιολόγηση και των δύο αυτών τεχνικών δεν στερούνται της μεροληψίας που 
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χαρακτηρίζει όλες τις παρόμοιες μελέτες (επιλογή πληθυσμού κλπ) και έτσι τόσο η 

ευαισθησία όσο και η ειδικότητα που αναφέρονται σε αυτές είναι υπερεκτιμημένες σε 

σχέση με την εφαρμογή τους σε μη επιλεγμένους ασθενείς193. 

 

4..4.2.  Ιδιοπαθής διατατική μυοκαρδιοπάθεια 

Ένας σημαντικός αριθμός πρόσφατων μελετών έχουν δείξει ότι η δυναμική 

υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της πρόγνωσης των 

ασθενών με ΙΔΜ. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε αυτούς τους ασθενείς 

είναι το δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα με χαμηλές δόσεις δοβουταμίνης. Οι δείκτες 

που χρησιμοποιούνται είναι το κλάσμα εξώθησης και ο δείκτης τοιχωματικής 

κινητικότητας της αριστερής κοιλίας καθώς και η καρδιακή παροχή. Επίσης σε όλες τις 

μελέτες υπολογίζεται η ινότροπη εφεδρεία της αριστερής κοιλίας. Η ινότροπη εφεδρεία 

είναι η διαφορά μεταξύ μέγιστου stress και βασικής κατάστασης σε κάποιον από τους 

προαναφερθέντες δείκτες εκτίμησης της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας. 

Ο δείκτης τοιχωματικής κινητικότητας της αριστερής κοιλίας (wall motion score index) 

είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος από τους προαναφερθέντες δείκτες για την εκτίμηση 

της πρόγνωσης και της λειτουργικής ικανότητας στους ασθενείς με ΙΔΜ203.  

  Ο υπολογισμός του γίνεται συνήθως με τη χρησιμοποίηση του μοντέλου των 16 

τμημάτων της αριστερής κοιλίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αμερικανικής 

Υπερηχοκαρδιογραφικής Ένωσης220.  

  Επιπλέον, εκτός από τις παραπάνω εκτιμήσεις η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία 

μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά ποιοι ασθενείς με ΙΔΜ θα ωφεληθούν από τη λήψη 

β αναστολέων. Τέλος στους ασθενείς με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί 
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να διαχωρίσει τους ασθενείς με τη χειρότερη πρόγνωση οι οποίοι χρειάζονται καρδιακή 

μεταμόσχευση. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η ινότροπη εφεδρεία σχετίζεται πολύ καλά με 

τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (MVO2) και άρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην 

εκτίμηση ασθενών  με οριακές τιμές MVO2 (10-14 ml/kg/ min), προκειμένου αυτοί να 

υποβληθούν ή όχι σε καρδιακή μεταμόσχευση. 

 
4.4.3 Άλλες καρδιοπάθειες 

 Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

εκτίμηση ασθενών με βαλβιδοπάθειες, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και πνευμονική 

υπέρταση. Στην πλειοψηφία των ασθενών με βαλβιδική νόσο, η λήψη 

υπερηχογραφήματος και Doppler  στην ηρεμία είναι επαρκείς μέθοδοι για την εκτίμηση 

της σοβαρότητας της βαλβιδοπάθειας και τον καθορισμό της περαιτέρω αντιμετώπισης 

της. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και 

χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση, η δυναμική υπερηχογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Έτσι σε ασθενείς με δυσεξήγητα συμπτώματα και μέτρια στένωση μιτροειδούς στο 

υπερηχογράφημα ηρεμίας, το δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να βοηθήσει 

στον καθορισμό της σοβαρότητας της στένωσης204. Η μέτρηση της κλίσης πίεσης δια 

μέσου της βαλβίδας καθώς και της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία (που υπολογίζεται 

από το κύμα παλινδρόμησης στην τριγλώχινα) κατά τη διάρκεια stress, μπορεί να 

αποκαλύψει μία σοβαρή στένωση της βαλβίδας που χρειάζεται θεραπευτική 

αντιμετώπιση. Αντίστοιχα σε ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας και 

επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, η ελάττωση της ροής δια μέσου 

της βαλβίδας, μπορεί να οδηγήσει  σε σημαντική ελάττωση της επιφάνειας του στομίου 

της, κάτι που είναι δυνατό να αποκαλυφθεί με τη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία 205.  
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4.4.4 Μελλοντικές κατευθύνσεις 

   Στο μέλλον οι προσπάθειες για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και τον 

περιορισμό του υποκειμενικού στοιχείου του εξεταστή στη δυναμική 

υπρηχοκαρδιογραφία, θα επικεντρωθούν αφενός σε βελτιώσεις της μεθοδολογίας που 

ακολουθείται και αφετέρου στην περαιτέρω ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση του ιστικού Doppler (tissue Doppler), 

των παραγόντων ηχοαντίθεσης και της τρισδιάστατης απεικόνισης206, είναι ήδη μέρος 

της διαγνωστικής ρουτίνας της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας σε πολλά εργαστήρια. 

Ιδιαίτερα η χρήση νεοτέρων παραγόντων ηχοαντίθεσης, επιτρέπει την ταυτόχρονη 

απεικόνιση τόσο της περιοχικής μυοκαρδιακής κινητικότητας όσο και της αιμάτωσης, 

γεγονός που αποτελεί θεμελιώδη στόχο κάθε μη επεμβατικής απεικονιστικής μεθόδου 

για την πληρέστερη εκτίμηση της φυσιολογίας της ισχαιμικής καρδιακής νόσου. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΙΝΟΤΡΟΠΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ. 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από 

διάταση της καρδιάς και μείωση της συστολικής λειτουργικότητας της μίας ή και των 

δύο κοιλιών. Η ιδιοπαθής διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜ) αποτελεί την τελική κοινή 

έκφραση μιας πρωτογενούς μυοκαρδιακής βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από μια 

ποικιλία αγνώστων παραγόντων. Έτσι δημιουργούνται περιοχές περιαγγειακής και 

διάμεσης ίνωσης, ιδιαίτερα στην αριστερή κοιλία (ΑΚ). 

 Είναι κοινή πεποίθηση ότι η ισχαιμία δεν παίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεση 

της ΙΔΜ αφού απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση της πάθησης αυτής είναι η 

απουσία σημαντικών στενώσεων στις στεφανιαίες αρτηρίες. Παρόλα αυτά προηγούμενες 

μελέτες έχουν δείξει αφενός ότι παρατηρούνται  διαταραχές στη στεφανιαία ροή ακόμα 

και σε πρώιμα στάδια της νόσου207,208 και αφετέρου ότι η μικροαγγειακή δυσλειτουργία 

προκαλεί μυοκαρδιακή ισχαιμία η οποία από μόνη της διαδραματίζει ανεξάρτητο ρόλο 

στην πρόοδο της νόσου. Παρότι τα δεδομένα  όσον αφορά τις μεταβολές της συνολικής 

στεφανιαίας ροής και την περιοχική της κατανομή είναι αντιφατικά52,209-215, υπάρχει 

ομοφωνία στο ότι η στεφανιαία εφεδρεία (CFR) είναι μειωμένη στην ΙΔΜ κάτι που 

μπορεί να σχετίζεται άμεσα και με την πρόγνωση της πάθησης216.  

 Εξάλλου έχουν παρατηρηθεί διαταραχές στη συσταλτικότητα κατά τη διάρκεια 

δυναμικής υπερηχογραφίας με δοβουταμίνη σε ασθενείς με ΙΔΜ217 ενώ η ινότροπη 

εφεδρεία έχει συσχετιστεί με την πρόγνωση της πάθησης 50,51,218-219. Συνεπώς αν μπορεί 

να τεκμηριωθεί συσχέτιση μεταξύ της CFR και της ινότροπης εφεδρείας στην ΙΔΜ τότε 

μπορεί να υποστηριχθεί η θεωρία της  μικροαγγειακής ισχαιμικής υπόθεσης, κατά την  

οποία η ισχαιμία και η συστολική δυσλειτουργία απαρτίζουν ένα φαύλο κύκλο και 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο της νόσου. Έτσι σκοπός της παρούσας μελέτης 

ήταν αφενός η εκτίμηση της περιοχικής κατανομής της στεφανιαίας ροής και της 

ινότροπης εφεδρείας  και αφετέρου η μεταξύ τους συσχέτιση, σε ασθενείς με ΙΔΜ. 

 

5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ασθενείς. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 16 ασθενείς με ΙΔΜ οι οποίοι συναίνεσαν να 

υποβληθούν σε λειτουργική εκτίμηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας στα πλαίσια 

προγραμματισμένου καρδιακού καθετηριασμού καθώς και δυναμική 

υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη εντός 1 εβδομάδας από τον καθετηριασμό. 

Κριτήρια για τη διάγνωση της ΙΔΜ ήταν η ύπαρξη κλάσματος εξωθήσεως της 

αριστερής κοιλίας <45%, τελοδιαστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας >55 εκ ή 

τελοσυστολικής διαμέτρου>45 εκ  και η απουσία αγγειογραφικά ορατών στενώσεων των 

στεφανιαίων αρτηριών. Όλοι οι ασθενείς είχαν φλεβοκομβικό ρυθμό και ήπια έως 

καθόλου συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (NYHA class I ή ΙΙ) τους τελευταίους έξι 

μήνες, ενώ τα συμπτώματά τους ήταν σταθερά υπό φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. 

Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν: ασθενείς με βαλβιδοπάθεια, συγγενή ή υπερτασική 

καρδιοπάθεια, ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα ή προηγούμενο 

έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή θυρεοειδοπάθεια. 

Εξαιρέθηκαν επίσης ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, χρόνια συστηματική 

νόσο ή χρόνια πνευμονική καρδία.  

Σε όλους τους ασθενείς συνεχίστηκε η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής που 

ελάμβαναν, εκτός από τους β αναστολείς, των οποίων η χορήγηση διακόπηκε 

τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη μελέτη. 
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Ομάδα ελέγχου. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 11 ασθενείς με στεφανιαία αγγεία 

χωρίς στενωτικές βλάβες και κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας >55%, οι οποίοι 

υπεβλήθησαν σε καρδιακό καθετηριασμό με βάση συνήθεις κλινικές ενδείξεις.  Οι 

παραπάνω ασθενείς συναίνεσαν στην πραγματοποίηση μελέτης της στεφανιαίας 

κυκλοφορίας μετά το πέρας του προγραμματισμένου καρδιακού καθετηριασμού. Στην 

ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκαν τα προαναφερθέντα κριτήρια εξαίρεσης από τη μελέτη, 

καθώς επίσης και τα ίδια κριτήρια χορήγησης ή διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής 

που ελάμβαναν. 

Τόσο οι ασθενείς με ΙΔΜ όσο και οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου έδωσαν 

έγγραφη συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους  στη μελέτη. Το πρωτόκολλο της μελέτης 

εγκρίθηκε από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Υπερηχοκαρδιογραφία. Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε 

υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με τη χρήση της συσκευής Hewlett-Packard Sonos 2500 

(Andover, Massachusetts) με phased-array ηχοβολέα εύρους 2 έως 2.5-MHz. Όλες οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής 

Υπερηχοκαρδιογραφικής Ένωσης220. 

 Η τελοδιαστολική και η τελοσυστολική διάμετρος της ΑΚ μετρήθηκαν από το 

σήμα  Μ-Mode το οποίο ελήφθη από το μακρό παραστερνικό άξονα στο ύψος της 

κορυφής των μιτροειδικών γλωχίνων. Οι όγκοι της ΑΚ μετρήθηκαν από την κορυφαία 

δισδιάστατη λήψη και το κλάσμα εξώθησης υπολογίστηκε με τη χρήση του  

τροποποιημένου κανόνα της μεθόδου Simpson. Μετά από τη διενέργεια 

υπερηχογραφήματος στην ηρεμία πραγματοποιούνταν δυναμικό υπερηχογράφημα με 
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χαμηλές δόσεις δοβουταμίνης με τη χρήση μηχανικής αντλίας έγχυσης. Η αρχική δόση 

ήταν 5 μg/kg/min για 5 λεπτά και στη συνέχεια αυξανόταν στα 10 μg/kg/min για άλλα 5 

λεπτά. 4 ήταν οι σταθερές λήψεις τις ΑΚ οι οποίες λαμβάνονταν και χρησιμοποιούνταν 

για ανάλυση: Επιμήκης παραστερνικός  άξονας,   βραχύς παραστερνικός άξονας στο 

επίπεδο των θηλοειδών μυών, και κορυφαία λήψη 2 και 4 κοιλοτήτων. 

  Η ΑΚ χωριζόταν σε 16 τμήματα221, και από αυτά 7 αποτελούσαν περιοχές 

αιμάτωσης του προσθίου κατιόντα (LAD), 5 της περισπωμένης αρτηρίας (LCx) και 4 της 

δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (RCA) ή της LCx, ανάλογα με το ποια ήταν επικρατούσα.  

 Για κάθε ένα από αυτά τα τμήματα γινόταν ποιοτική βαθμολόγηση της πάχυνσής 

του από 2 έμπειρους παρατηρητές οι οποίοι δεν ήξεραν τα λοιπά στοιχεία των ασθενών, 

ως εξής: 1 =φυσιολογικό, 2 = υποκινητικό, 3 = ακινητικό και 4 = δυσκινητικό. 

 Ως  δείκτης βαθμολόγησης της περιοχικής κινητικότητας (WMSI) ορίστηκε το 

σύνολο της βαθμολόγησης που αντιστοιχούσε στα τμήματα αιμάτωσης  της κάθε 

αρτηρίας δια του αριθμού των τμημάτων αυτών. Ο περιοχικός WMSI υπολογίστηκε σε 

ηρεμία και μετά από μέγιστη άσκηση. Ως  περιοχική ινότροπη εφεδρεία ορίστηκε η 

ποσοστιαία διαφορά του περιοχικού WMSI  μεταξύ ηρεμίας και μέγιστης άσκησης. 

Στεφανιογραφία. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο, με 

συμβατικούς καθετήρες 6F και τις συνήθως χρησιμοποιούμενες προβολές. Μετά το 

τέλος του διαγνωστικού καθετηριασμού, γινόταν ανασκόπηση των ευρημάτων  από δύο 

ανεξάρτητους παρατηρητές. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο οι ασθενείς με 

αγγειογραφικά φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες. 

Μετρήσεις στεφανιαίας κυκλοφορίας. Αμέσως μετά το τέλος του στεφανιογραφικού 

ελέγχου, γινόταν εκλεκτικός καθετηριασμός της αριστερής και της δεξιάς  στεφανιαίας 
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αρτηρίας (με τυχαία σειρά) με ένα διαγνωστικό καθετήρα. Σε όλη τη διάρκεια των 

μετρήσεων χορηγούνταν ενδοστεφανιαία νιτρώδη (200μg νιτρογλυκερίνης) κάθε 15 

λεπτά τόσο για να προληφθεί σπασμός της στεφανιαίας αρτηρίας όσο και για την  

αποφυγή μεταβολών στη διάμετρό της. Στη συνέχεια ένα οδηγό σύρμα Doppler  0.014 

ιντσών (Jometrics Flowire, Jomed, Volcano Therapeutics, Rancho Cordova, California) 

τοποθετούνταν μέσω του οδηγού καθετήρα στο πρώτο τριτημόριο του προσθίου 

κατιόντα κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας. Η ανάλυση της συχνότητας των 

σημάτων Doppler που λαμβάνονταν , γινόταν σε πραγματικό χρόνο, με ταχεία μετατροπή 

κατά Fourier, χρησιμοποιώντας ένα ταχύμετρο (Jometrics Flomap, Jomed). 

Μετά τη λήψη των στοιχείων ταχύτητας και ροής στην βασική κατάσταση, 

ακολουθούσε χορήγηση 18 μg ενδοστεφανιαίας αδενοσίνης για την αριστερή και 12 μg 

για τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία  με σκοπό τη καταγραφή της ροής και της ταχύτητας 

κατά τη διάρκεια της προκαλούμενης υπεραιμίας. Για να εξασφαλιστεί ότι είχε 

επιτευχθεί η μέγιστη υπεραιμία, γινόταν νέα καταγραφή μετά από χορήγηση μιας 

επιπλέον δόσης αδενοσίνης, 4 μg μεγαλύτερης από την αρχική. Αυτό επαναλαμβανόταν 

μέχρι την επίτευξη πλατό στις μετρήσεις.  

  Σε κάθε αρτηρία όλες οι μετρήσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στην ομάδα 

ελέγχου πραγματοποιούνταν σε σταθερή καρδιακή συχνότητα 100 σφύξεων/λεπτό, για 

να αποφευχθεί η επίδραση των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας στις μετρήσεις. Η 

σταθερή συχνότητα επιτυγχάνονταν με  βηματοδότηση από το δεξιό κόλπο μέσω ενός 

καλωδίου προσωρινής βηματοδότησης. 
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Γινόταν μετρήσεις της μέσης στιγμιαίας ταχύτητας ροής (APV) και η στεφανιαία 

εφεδρεία (CFR) οριζόταν ως το πηλίκο της APV κατά τη μέγιστη υπεραιμία προς την 

APV κατά τη βασική κατάσταση. 

Η φαρμακευτική  θεραπεία προ των μετρήσεων και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

για τις μετρήσεις ήταν αυτή που έχει ήδη περιγραφεί222. 

Στατιστική ανάλυση. Τα αριθμητικά δεδομένα της μελέτης αποδίδονται σαν μέση τιμή 

± σταθερή απόκλιση. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA) με ένα παράγοντα (αδενοσίνη) σε δύο επίπεδα ( βασική κατάσταση, μέγιστη 

υπεραιμία) και έναν ενδιάμεσο παράγοντα, επίσης σε δύο επίπεδα (ασθενείς με ΙΔΜ, 

ομάδα ελέγχου), χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθούν οι αλληλεπιδράσεις στην  APV. 

Όλες οι άλλες παράμετροι συγκρίθηκαν μεταξύ των δυο ομάδων με ανεξάρτητα δείγματα 

(independent sample) t test. Έγινε σύγκριση των  WMSI για τους ασθενείς με ΙΔΜ 

μεταξύ των 3 περιοχών αιμάτωσης χρησιμοποιώντας ανάλυση διακύμανσης μίας οδού 

(one-way ANOVA). Εκτιμήθηκε η συσχέτιση μεταξύ CFR, τελοδιαστολικής πίεσης ΑΚ 

και ινότροπης εφεδρείας μεταξύ των δύο ομάδων με σταθερές μεθόδους γραμμικής 

παλινδρόμησης και συσχέτισης.  Όλες οι στατιστικές μετρήσεις έγιναν σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5%. 

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τους 16 ασθενείς οι οποίοι συμπεριελήφθησαν αρχικά στη μελέτη, σε 2 οι 

καταγραφές ήταν κακής ποιότητας και γι αυτό και αποκλείστηκαν από την τελική 

ανάλυση. Οι υπόλοιποι 14 (10 άνδρες) είχαν μέση ηλικία 52.9 ± 12.1 έτη. 
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 Η ομάδα ελέγχου περιελάμβανε 8 άνδρες και είχε μέση ηλικία 53.1 ± 8.4 έτη. 6 

από αυτούς είχαν μη ειδικού τύπου θωρακικό άλγος με αρνητική ή μη διαγνωστική 

δοκιμασία κοπώσεως. Οι υπόλοιποι 5 ήταν ασυμπτωματικοί και υποβλήθηκαν σε 

καρδιακό καθετηριασμό εξαιτίας επεισοδίων μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας. 

  Μεταξύ των ασθενών και της ομάδας ελέγχου δεν υπήρχε διαφορά στην ηλικία, 

το φύλο τη συστολική ( 122 ± 17 mmHg έναντι 126 ± 11) και τη διαστολική( 122 ± 17 

mmHg έναντι 126 ± 11) αρτηριακή πίεση.    

 Το μέσο κλάσμα εξώθησης της ΑΚ ήταν 33 ± 7% στους ασθενείς με ΙΔΜ και 66 

± 5% στην ομάδα ελέγχου (p< 0.05), και η τελοδιαστολική πίεση της ΑΚ ήταν 14.9 ± 4.3 

mmHg και 8.2  ± 2.5 mmHg αντίστοιχα (p< 0.05). 

Δυναμικό Υπερηχοκαρδιογράφημα. Στους ασθενείς με ΙΔΜ η τελοσυστολική 

διάμετρος της ΑΚ ήταν 49.9 ± 7.5 mm, η τελοδιαστολική διάμετρος 62.6 ± 5.2 mm, ο 

τελοσυστολικός όγκος 107.9 ± 30.8 cm3  και ο τελοδιαστολικός όγκος 160.6 ± 42.4 cm3  . 

 Οι ασθενείς με ΙΔΜ είχαν αυξημένο WMSI στην ηρεμία και εμφάνισαν 

σημαντική υπερηχοκαρδιογραφική  βελτίωση μετά τη χορήγηση χαμηλών δόσεων 

δοβουταμίνης και στις τρεις αγγειακές περιοχές (Πίνακας 1).  

  Η περιοχική ινότροπη εφεδρεία ήταν 27.7 ± 10.4%  στην περιοχή του προσθίου 

κατιόντα,  32.1 ± 8.6% στην περιοχή της περισπωμένης αρτηρίας και 34.5± 17.3% στην 

περιοχή της  δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (Πίνακας 1). Δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην περιοχική ινότροπη εφεδρεία μεταξύ των 3 αυτών περιοχών.  

Μετρήσεις στεφανιαίας ροής. Οι καταγραφές με το Doppler  τόσο σε ηρεμία όσο 

και σε μέγιστη υπεραιμία φαίνονται στον Πίνακα 2. 
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Πρόσθιος κατιόντας: Παρότι δεν υπήρχαν διαφορές στην APV μεταξύ των ασθενών με 

ΙΔΜ και της ομάδας ελέγχου στη βασική κατάσταση, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων  (p= 0.026) στη μέγιστη υπεραιμία. Υπήρχε 

ακόμα σημαντική διαφορά από την επίδραση (p< 0.001) και αλληλεπίδραση (p= 0.003) 

του φαρμάκου (αδενοσίνη).  

 Η CFR του προσθίου κατιόντα ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα των 

ασθενών με ΙΔΜ από ότι στη ομάδα ελέγχου (2.79± 0.43 έναντι  3.48± 0.51, p < 0.05). 

 Επίσης, στους ασθενείς με ΙΔΜ, η CFR του προσθίου κατιόντα είχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την αντίστοιχη ινότροπη εφεδρεία (r = 0.75, p = 0.002) (Εικ. 1) 

και αρνητική συσχέτιση με την τελοδιαστολική πίεση της ΑΚ (r =- 0.72, p = 0.004) (Εικ. 

3). 

Περισπωμένη αρτηρία: Παρότι δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην APV 

μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου στη βασική κατάσταση, υπήρχε σημαντική διαφορά 

μεταξύ αυτών των ομάδων κατά τη μέγιστη υπεραιμία (p= 0.028). Υπήρχε ακόμα 

σημαντική διαφορά από την επίδραση (p= 0.028) και αλληλεπίδραση (p= 0.004) του 

φαρμάκου (αδενοσίνη). Τέλος και στην περισπωμένη αρτηρία η CFR ήταν σημαντικά 

μικρότερη στην ομάδα των ασθενών με ΙΔΜ από ότι στη ομάδα ελέγχου (2.71± 0.39 

έναντι  3.36± 0.65, p < 0.05). 

 Στους ασθενείς με ΙΔΜ, η CFR της περισπωμένης αρτηρίας είχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την αντίστοιχη ινότροπη εφεδρεία (r = 0.64, p = 0.002) (Εικ. 2) 

και (οριακά) αρνητική συσχέτιση με την τελοδιαστολική πίεση της ΑΚ (r =- 0.52, p = 

0.05). 
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Δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι 2 ασθενείς με ΙΔΜ και 1 στην 

ομάδα ελέγχου είχαν αριστερή επικρατούσα κυκλοφορία, σε αυτούς τους ασθενείς δε 

μετρήθηκαν ταχύτητες ροής και τα αντίστοιχα 4 μυοκαρδιακά τμήματα θεωρήθηκε ότι 

αντιστοιχούσαν στην περιοχή αιμάτωσης της περισπωμένης αρτηρίας. Παρότι δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην APV μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου 

στη βασική κατάσταση, υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των ομάδων κατά τη 

μέγιστη υπεραιμία (p= 0.046). Υπήρχε ακόμα σημαντική διαφορά από την επίδραση (p< 

0.001) και αλληλεπίδραση (p= 0.012) του φαρμάκου (αδενοσίνη). 

 Η CFR στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα 

των ασθενών με ΙΔΜ από ότι στη ομάδα ελέγχου (3.43± 0.55 έναντι  4.02± 0.73, p < 

0.05). Στους ασθενείς με ΙΔΜ, η CFR της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας δεν συσχετιζόταν 

με την αντίστοιχη ινότροπη εφεδρεία και την τελοδιαστολική πίεση της αριστερής 

κοιλίας. 

 

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη στην οποία εκτιμήθηκε η στεφανιαία εφεδρεία 

και στα τρία επικαρδιακά αγγεία και τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν με την αντίστοιχη 

περιοχική ινότροπη εφεδρεία, σε ασθενείς με ΙΔΜ. Τα κυριότερα ευρήματά μας ήταν: 1) 

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη στεφανιαία ροή κατά τη βασική 

κατάσταση μεταξύ των ασθενών με ΙΔΜ και της ομάδας ελέγχου. 2) Η περιοχική 

στεφανιαία ροή κατά τη μέγιστη υπεραιμία και η CFR ήταν σημαντικά μικρότερες στους 

ασθενείς με ΙΔΜ από ότι στην ομάδα ελέγχου, γεγονός ενδεικτικό μικροαγγειακής 

δυσλειτουργίας. 3) Η περιοχική CFR σχετιζόταν ισχυρά με την αντίστοιχη ινότροπη 
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εφεδρεία και την τελοδιαστολική πίεση της ΑΚ, στις περιοχές αιμάτωσης του προσθίου 

κατιόντα και της περισπωμένης αρτηρίας.  

Η στεφανιαία ροή στην ΙΔΜ  

Είναι γνωστό από προηγούμενες μελέτες, ότι στους ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια εξαιτίας ΙΔΜ παρά τις αγγειογραφικά  φυσιολογικές επικαρδιακές 

στεφανιαίες αρτηρίες, υπάρχουν ανωμαλίες στην μυοκαρδιακή αιματική ροή. Πιο 

συγκεκριμένα, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, έχει αναφερθεί 

ελάττωση της μυοκαρδιακής αιματικής ροής μετά από μεταβολικά208 ή φαρμακολογικά 

προκαλούμενη αγγειοδιαστολή52,208-216. 

 Παρότι αυτές οι ανωμαλίες στη στεφανιαία ροή αποδόθηκαν αρχικά σε 

εξωαγγειακούς μηχανισμούς52,223 εξαιτίας της δυσλειτουργίας της ΑΚ, πιο πρόσφατα 

έχουν περιγραφεί ανατομικές ή/ και λειτουργικές μεταβολές στα μικρά στεφανιαία 

αγγεία (μικροκυκλοφορία) οι οποίες σχετίζονται με την πρόοδο της νόσου και την 

παθογένεσή της.  

 Η μικροκυκλοφορία ( η οποία ορίζεται σαν τα αγγεία με διάμετρο < 200μm ) δεν 

αποτελεί μόνο ένα δίκτυο από παθητικά εκπτυσσόμενα αγγεία αλλά είναι και μία ενεργός 

περιοχή ρύθμισης της αιματικής ροής. Αυτό επιτυγχάνεται από αρτηριόλια τα οποία 

έχουν τοιχωματικές λείες μυικές ίνες που ανταποκρίνονται άμεσα και δυναμικά με 

μεταβολές της διαμέτρου τους στα διάφορα ερεθίσματα (αυτορρύθμιση). Στην ηρεμία 

(βασική κατάσταση), η δυνατότητα για ρύθμιση της αιματικής ροής είναι υψηλή, αφού 

το 60% περίπου της μυοκαρδιακής αγγειακής αντίστασης οφείλεται σε αυτά τα 

αρτηριόλια224,225. Αντίθετα, στην κατάσταση της υπεραιμίας, τα αρτηριόλια και τα 

φλεβίδια διατείνονται λόγω της διάτασης των λείων μυικών ινών χωρίς να προκαλούνται 
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μεταβολές στα τριχοειδή. Έτσι ελαττώνεται η ολική μυοκαρδιακή αγγειακή αντίσταση 

και η αντίσταση του τριχοειδικού δικτύου αποτελεί το 75% της ολικής μυοκαρδιακής 

αγγειακής αντίστασης σ’ αυτήν την κατάσταση. Μ’ αυτόν τον τρόπο η μεγαλύτερη 

αντίσταση στη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της υπεραιμίας οφείλεται στα 

τριχοειδή, τα οποία και αποτελούν μια «οροφή» στην υπεραιμική αιματική ροή224,225. 

Κατά συνέπεια, καταστάσεις που συνδυάζονται με λιγότερα τριχοειδή (είτε λειτουργικά 

είτε ανατομικά), συνδυάζονται και με ελαττωμένη CFR παρά την απουσία στενώσεων 

στις στεφανιαίες αρτηρίες.  

 Εξαιτίας της διάμεσης και περιαγγειακής ίνωσης που παρατηρείται στην 

ΙΔΜ226,227, προκαλούνται λειτουργικές και ανατομικές μεταβολές στη μικροκυκλοφορία, 

γεγονός που εξηγεί τα ευρήματα της μελέτης μας: την φυσιολογική στεφανιαία ροή κατά 

τη βασική κατάσταση και την ελαττωμένη στεφανιαία ροή κατά τη μέγιστη υπεραιμία.  

Παθοφυσιολογία των μεταβολών της στεφανιαίας ροής στην ΙΔΜ 

Οι προαναφερθείσες ανωμαλίες στη μη  ενδοθηλιοεξαρτώμενη  ρύθμιση της 

στεφανιαίας ροής, σε συνδυασμό με τις ανωμαλίες στο ενδοθήλιο της μικροαγγειακής 

κυκλοφορίας που παρατηρείται συχνά σε αυτούς τους ασθενείς214,215,228, οδηγούν σε  

μειωμένη αιματική ροή κατά την υπεραιμία και μειωμένη προσφορά οξυγόνου. Από την 

άλλη πλευρά, οι ανάγκες σε οξυγόνο είναι αυξημένες στους ασθενείς με ΙΔΜ, εξαιτίας 

της αυξημένης τοιχωματικής τάσης. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια άσκησης-κόπωσης 

μπορεί να δημιουργούνται επαναλαμβανόμενα επεισόδια μυοκαρδιακής ισχαιμίας λόγω 

μη επάρκειας του προσφερόμενου οξυγόνου σε σχέση με τις ανάγκες. Έτσι 

δημιουργούνται συνθήκες χρόνιας μυοκαρδιακής υποάρδευσης, χειμαζόμενου 

μυοκαρδίου, ακόμα και μυοκυτταρικής νέκρωσης και άρα επιδείνωσης της ήδη 
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υπάρχουσας δυσλειτουργίας της ΑΚ, γεγονότα που πιθανόν να επιδεινώνουν 

περισσότερο τις διαταραχές της αιματικής ροής δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο 

(μικροαγγειακή ισχαιμική υπόθεση).  

  Αυτός ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ ροής και 

λειτουργικότητας στηρίζεται ισχυρά τόσο από το εύρημα της σημαντικής συσχέτισης 

μεταξύ της περιοχικής CFR και της αντίστοιχης ινότροπης εφεδρείας όσο και από τη 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της CFR και της τελοδιαστολικής πίεσης της ΑΚ, 

τουλάχιστον για τις περιοχές αιμάτωσης του προσθίου κατιόντα και της περισπωμένης 

αρτηρίας.  

 Η απουσία τέτοιας συσχέτισης για την περιοχή αιμάτωσης της δεξιάς στεφανιαίας 

αρτηρίας εξηγείται πρώτον από το μικρότερο αριθμό των τμημάτων που αιματώνονται 

από αυτή ( 4 σε αντίθεση με τα 5 για την περισπωμένη και τα 7 για τον πρόσθιο 

κατιόντα),   δεύτερον από το μικρότερο αριθμό των ασθενών που αναλύθηκαν (επειδή 2 

ασθενείς είχαν αριστερή επικρατούσα στεφανιαία κυκλοφορία), τρίτον από το 

διαφορετικό τύπο στεφανιαίας ροής στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία ( ο οποίος δεν είναι  

κυρίως διαστολικός και άρα επηρεάζεται λιγότερο από τη διαστολική δυσλειτουργία229), 

και τέλος από το ότι η ίδια η νόσος δεν επηρεάζει ομοιόμορφα όλες τις μυοκαρδιακές 

περιοχές. 

Προηγούμενες μελέτες 

Μέχρι σήμερα η εκτίμηση της στεφανιαίας ροής σε ασθενείς με ΙΔΜ έχει γίνει 

είτε με μη επεμβατικές μεθόδους ( με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων208,210, 

212,213,215,216, είτε επεμβατικά με μετρήσεις είτε της στεφανιαίας ταχύτητας ροής52,209,214 

είτε της ροής της μεγάλης καρδιακής φλέβας211. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο μελέτης, 
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υπάρχει ομοφωνία στο ότι η ΙΔΜ συνδυάζεται με μειωμένη στεφανιαία ροή κατά τη 

μέγιστη υπεραιμία και άρα και με μειωμένη CFR, ευρήματα συμβατά με τα ευρήματα 

της μελέτης μας.  

 Αντίθετα υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τη στεφανιαία 

ροή στη βασική κατάσταση. Δύο μελέτες από το ίδιο κέντρο208,217 έδειξαν ότι η 

στεφανιαία ροή στη βασική κατάσταση είναι μειωμένη σε ασθενείς με ΙΔΜ σε σχέση με 

φυσιολογικούς μάρτυρες (ομάδα ελέγχου). Αυτή η διαφωνία με τα δικά μας ευρήματα 

μπορεί να εξηγηθεί από διαφορές τόσο στα κριτήρια επιλογής της ομάδας ελέγχου ( η 

ίδια ομάδα ελέγχου και στις 2 μελέτες) όσο και στο μέγεθος του δείγματος, αφού η δική 

μας μελέτη καθώς και όλες οι υπόλοιπες52,209-215 δεν βρήκαν διαφορές στη στεφανιαία 

ροή της βασικής κατάστασης.  

 Παρότι σε καμία άλλη μελέτη δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τη στεφανιαία 

ροή και στις τρεις αρτηρίες, τα υπάρχοντα στοιχεία τουλάχιστον για τον πρόσθιο 

κατιόντα από μια πρόσφατη επεμβατική μελέτη229 είναι συγκρίσιμα με τα δικά μας 

ευρήματα. Επίσης σε όσες μελέτες έχει γίνει συσχέτιση της τελοδιαστολικής πίεσης της 

ΑΚ με τη CFR  τα ευρήματα συμφωνούν απόλυτα με τη δική μας μελέτη210,216.  

  Σε μία προηγούμενη μελέτη230, μυοκαρδιακές περιοχές ασθενών με καρδιακή 

ανεπάρκεια που αρδεύονταν από αγγεία στα οποία η  CFR ήταν μειωμένη, έδειξαν 

ισχαιμική απάντηση κατά τη διάρκεια δυναμικού υπερηχογραφήματος με δοβουταμίνη, 

κάτι το οποίο είναι συμβατό με τα δικά μας ευρήματα.  

Περιορισμοί της μελέτης 

 Στην παρούσα μελέτη, η στεφανιαία ροή εκτιμήθηκε με τη χρησιμοποίηση 

μετρήσεων της ταχύτητας ροής με ενδοστεφανιαίο Doppler. Παρότι η ταχύτητα ροής δεν 
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αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μετρήσεις ογκομετρικής ροής, πολλές μελέτες σε 

ζώα έχουν δείξει την ακρίβεια αυτής της τεχνικής στην εκτίμηση μεταβολών της 

στεφανιαίας ροής231,232. Συνεπώς, έχοντας σαν δεδομένο ότι οι ταχύτητες ροής στη 

βασική κατάσταση ήταν παρόμοιες στην ομάδα ελέγχου και στους ασθενείς με ΙΔΜ, ενώ 

η διάμετρος των στεφανιαίων αρτηριών παρέμενε σταθερή   με τη χορήγηση 

ενδοστεφανιαίας νιτρογλυκερίνης, φαίνεται λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η ταχύτητα 

ροής στη μεγίστη υπεραιμία ήταν ένας καλός δείκτης για τη σύγκριση της στεφανιαίας 

ροής στις δύο αυτές ομάδες 

Τέλος ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών είναι ένας άλλος περιορισμός της 

μελέτης. Ο λόγος είναι τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη τόσο για τους 

ασθενείς με ΙΔΜ όσο και για την ομάδα ελέγχου, προκειμένου να εξαιρεθούν οι 

πιθανότεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ροή στη μικροαγγειακή 

κυκλοφορία. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος καθώς και της σταθερής καρδιακής 

συχνότητας, ήταν δυνατή η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. 

Πιθανές εφαρμογές.  

Σύμφωνα με τη μικροαγγειακή ισχαιμική υπόθεση στην ΙΔΜ, η χρόνια 

μυοκαρδιακή υποάρδευση και/ ή τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ισχαιμίας λόγω των 

διαταραχών στη μικροαγγειακή ροή, προκαλούν προοδευτική διάταση και συστολική 

δυσλειτουργία της ΑΚ. Αυτό επηρεάζει τη στεφανιαία ροή και έτσι δημιουργείται ένας 

φαύλος κύκλος. 

 Συνεπώς, οποιαδήποτε επέμβαση (φαρμακευτική ή άλλη) θα μπορούσε να 

σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο, θα μπορούσε και να επιβραδύνει, να σταματήσει ή 

ακόμα και να αναστρέψει την πρόοδο της νόσου. Αυτός είναι ένας από τους πιθανούς 
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μηχανισμούς που θα μπορούσε να εξηγήσει τα οφέλη από τη θεραπεία με β αναστολείς 

στους ασθενείς με ΙΔΜ, αφού η χορήγηση β αναστολέων αυξάνει τη μέγιστη στεφανιαία 

ροή και εφεδρεία233.  

 Παρότι αυτή η υπόθεση χρειάζεται επιβεβαίωση, πιθανότατα η μελλοντική 

κλινική και ερευνητική θεραπευτική προσέγγιση  της νόσου θα πρέπει να στραφεί σε 

θεραπείες που σχετίζονται με τη βελτίωση της στεφανιαίας ροής.  

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι ασθενείς με ΙΔΜ εμφανίζουν μεταβολές στην περιοχική στεφανιαία ροή και 

μειωμένη CFR. Επιπλέον, η σημαντική συσχέτιση μεταξύ της περιοχικής CFR και της 

αντίστοιχης ινότροπης εφεδρείας υποδεικνύει τη μικροαγγειακή δυσλειτουργία σαν τον 

καθοριστικό παράγοντα στην πρόοδο της νόσου.  
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Πίνακας 1. Τμηματικές παράμετροι στο δυναμικό υπερηχογράφημα με δοβουταμίνη 

στους ασθενείς με Ιδιοπαθή Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια. 

 

 Πρόσθιος Κατιών Περισπωμένη Δεξιά στεφανιαία Τιμή p 

r-WMSI 2.01 ± 0.27 2.10 ± 0.29 2.15 ± 0.34 ΜΣ 

s-WMSI 1.47 ± 0.29 1.43 ± 0.28 1.42 ± 0.46 ΜΣ 

Δ-WMSI (%) 27.7 ± 10.4 32.1 ± 8.6 34.5 ± 17.3 ΜΣ 

 

Δ-WMSI= ινότροπη εφεδρεία, r-WMSI= τοιχωματική κινητικότητα σε ηρεμία, s-

WMSI= τοιχωματική κινητικότητα στη μέγιστη άσκηση, ΜΣ= μη στατιστικά σημαντική 
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Πίνακας 2. Μετρήσεις στεφανιαίας ταχύτητας ροής στον πρόσθιο κατιόντα, την περισπωμένη και τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία στους 

ασθενείς με Ιδιοπαθή Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια και στην Ομάδα Ελέγχου. 

 

  Πρόσθιος Κατιών  Περισπωμένη Δεξία στεφανιαία 

 ΙΔΜ  Ομάδα Ελέγχου ΙΔΜ Ομάδα Ελέγχου ΙΔΜ Ομάδα Ελέγχου 

b-APV cm/s 19.6± 4.4 21.6 ± 6.8 17.8 ± 4.7 18.8 ± 4.2 15.5 ± 4.9 17.2 ± 4.1 

h-APV cm/s 54.5 ± 14.9 72.9± 18.4* 47.8 ± 12.9 62.2 ± 12.2* 51.8 ± 14.2 68.3 ± 17.9* 

CFR 2.79 ± 0.43 3.48 ± 0.51* 2.71 ± 0.39 3.36 ± 0.65* 3.43 ± 0.55 4.02 ± 0.73* 

 

 

b-APV = Μέση μέγιστη ταχύτητα ροής στη βασική κατάσταση, CFR = Στεφανιαία εφεδρεία, h-APV = Μέση μέγιστη ταχύτητα ροής στη 

μέγιστη υπεραιμία, ΙΔΜ = Ιδιοπαθής Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια. 

* p < 0.05  

 
 
 
 
 
 
 

 



Εικόνα 1. Συσχέτιση μεταξύ της τμηματικής ινότροπης εφεδρείας (δ-WMSI) και της 

στεφανιαίας εφεδρείας (CFR) στην περιοχή του προσθίου κατιόντα (LAD).  
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Εικόνα 2. Συσχέτιση μεταξύ της τμηματικής ινότροπης εφεδρείας (δ-WMSI) και της 

στεφανιαίας εφεδρείας (CFR) στην περιοχή της περισπωμένης αρτηρίας (LCx).  
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Εικόνα 3. Συσχέτιση μεταξύ της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας 

(LVEDP) και της στεφανιαίας εφεδρείας (CFR) στην περιοχή του προσθίου κατιόντα 

(LAD).  
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ Β1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ 

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ιδιοπαθής Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜ) αντιπροσωπεύει την τελική 

κοινή έκφραση μιας πρωτογενούς μυοκαρδιακής βλάβης, η οποία προκαλείται από μια 

ποικιλία, συνήθως άγνωστων, βλαπτικών παραγόντων για το μυοκάρδιο, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται περιοχές  περιαγγειακής και διάμεσης ίνωσης230,234. 

Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στην παθογένεση της ΙΔΜ η μυοκαρδιακή 

ισχαιμία δεν παίζει κανένα ρόλο. Παρόλα αυτά μελέτες έχουν δείξει αφενός ότι στην 

ΙΔΜ ανιχνεύονται διαταραχές της στεφανιαίας ροής235 και αφετέρου ότι ανεξάρτητο 

ρόλο στην πρόοδο της νόσου έχει και η μυοκαρδιακή ισχαιμία που προκαλείται από 

διαταραχές της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας. Είναι ακόμα γνωστό από μεγάλες 

κλινικές μελέτες237-239, ότι οι β1 αναστολείς βελτιώνουν σημαντικά την πρόγνωση και 

επιβραδύνουν την πρόοδο της νόσου σε ασθενείς με ΙΔΜ54,240, χωρίς όμως να είναι 

αποσαφηνισμένος ο ακριβής μηχανισμός γι’ αυτές τους τις ευεργετικές δράσεις. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η  μελέτη της επίδρασης των β1 αναστολέων 

στη στεφανιαία ροή και εφεδρεία ασθενών με ΙΔΜ.  

 

6.2 ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 15 ασθενείς με ΙΔΜ οι οποίοι συναίνεσαν στο να 

υποβληθούν σε λειτουργική εκτίμηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας στα πλαίσια 

προγραμματισμένου καρδιακού καθετηριασμού. 

Κριτήρια για τη διάγνωση της ΙΔΜ ήταν η ύπαρξη κλάσματος εξωθήσεως της 

αριστερής κοιλίας <45%, τελοδιαστολικής διαμέτρου της αριστερής κοιλίας >55 εκ. και 

η απουσία αγγειογραφικά ορατών στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών. Όλοι οι 
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ασθενείς είχαν φλεβοκομβικό ρυθμό και ήπια έως καθόλου συμπτώματα καρδιακής 

ανεπάρκειας (NYHA class I ή ΙΙ) τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα συμπτώματά τους 

ήταν σταθερά υπό φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. 

Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν: ασθενείς με βαλβιδοπάθεια, συγγενή ή υπερτασική 

καρδιοπάθεια, ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα ή προηγούμενο 

έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή θυρεοειδοπάθεια. 

Εξαιρέθηκαν επίσης ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, χρόνια συστηματική 

νόσο, χρόνια πνευμονική καρδία και τέλος ασθενείς με οποιαδήποτε αντένδειξη στη 

χορήγηση β-αναστολέα. 

Σε όλους τους ασθενείς συνεχίστηκε η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής που 

ελάμβαναν, εκτός από τους β αναστολείς και τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου, των 

οποίων η χορήγηση διακόπηκε τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη μελέτη. 

 Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 10 ασθενείς με στεφανιαία αγγεία χωρίς 

στενωτικές βλάβες και κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας >55%, οι οποίοι 

υπεβλήθησαν σε καρδιακό καθετηριασμό με βάση συνήθεις κλινικές ενδείξεις.  Οι 

παραπάνω ασθενείς συναίνεσαν στην πραγματοποίηση μελέτης της στεφανιαίας 

κυκλοφορίας μετά το πέρας του προγραμματισμένου καρδιακού καθετηριασμού. Στην 

ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκαν τα προαναφερθέντα κριτήρια εξαίρεσης από τη μελέτη 

ενώ συνεχίστηκαν όλα τα καρδιοδραστικά φάρμακα που ελάμβαναν, εκτός από τους β 

αναστολείς και τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου, των οποίων η χορήγηση διακόπηκε 

τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη μελέτη. 

Τόσο οι ασθενείς με ΙΔΜ όσο και οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου έδωσαν 

έγγραφη συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους  στη μελέτη. Το πρωτόκολλο της μελέτης 
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εγκρίθηκε από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου.  

Αμέσως μετά το τέλος του στεφανιογραφικού ελέγχου, γινόταν εκλεκτικός 

καθετηριασμός της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας με ένα διαγνωστικό καθετήρα. Όλοι 

οι ασθενείς έλαβαν 60 iu/kg ηπαρίνης ενδοφλεβίως ενώ κάθε 15 λεπτά χορηγούνταν  

200μg νιτρογλυκερίνης ενδοστεφανιαία. Στη συνέχεια ένα οδηγό σύρμα Doppler  0.014 

ιντσών (Jometrics Flowire, Jomed) τοποθετούνταν μέσω του οδηγού καθετήρα στο 

πρώτο τριτημόριο του προσθίου κατιόντα κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας. 

Η ανάλυση της συχνότητας των σημάτων Doppler που λαμβάνονταν, γινόταν σε 

πραγματικό χρόνο, με ταχεία μετατροπή κατά Fourier, χρησιμοποιώντας ένα ταχύμετρο 

(Jometrics Flomap, Jomed). 

Μετά τη λήψη των στοιχείων ταχύτητας και ροής στην βασική κατάσταση, 

ακολουθούσε χορήγηση 30μg ενδοστεφανιαίας αδενοσίνης με σκοπό τη καταγραφή της 

ροής και της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της προκαλούμενης υπεραιμίας. Για να 

εξασφαλιστεί ότι είχε επιτευχθεί η μέγιστη υπεραιμία, γινόταν νέα καταγραφή μετά από 

χορήγηση μιας επιπλέον δόσης αδενοσίνης, 10μg μεγαλύτερης από την αρχική. Αυτό 

επαναλαμβανόταν μέχρι την επίτευξη σταθερής κατάστασης στις μετρήσεις. 

Πραγματοποιούνταν μετρήσεις της μέσης στιγμιαίας ταχύτητας ροής (APV) και η 

στεφανιαία εφεδρεία (CFR) οριζόταν ως το πηλίκο της APV κατά τη μέγιστη υπεραιμία 

προς την APV κατά τη βασική κατάσταση. Οι ίδιες μετρήσεις επαναλαμβανόταν 10 

λεπτά μετά από τη χορήγηση ενδοφλέβιας εσμολόλης (αρχικά 500μg bolus και 

ακολούθως συνεχής έγχυση 50μg/kg/min, δόση η οποία αυξανόταν σταδιακά μέχρι και 

200μg/kg/min). 
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Όλες οι μετρήσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στην ομάδα ελέγχου 

πραγματοποιούνταν σε σταθερή καρδιακή συχνότητα 100 σφύξεων/ λεπτό, για να 

αποφευχθεί η επίδραση των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας στις μετρήσεις. Η 

σταθερή συχνότητα επιτυγχάνονταν με  βηματοδότηση από το δεξιό κόλπο μέσω ενός 

καλωδίου προσωρινής βηματοδότησης. 

Τα αριθμητικά δεδομένα της μελέτης αποδίδονται σαν μέση τιμή ± σταθερή 

απόκλιση. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με δύο 

παράγοντες (αδενοσίνη και εσμολόλη) σε δύο επίπεδα ο καθένας και έναν ενδιάμεσο 

παράγοντα, επίσης σε δύο επίπεδα (ασθενείς με ΙΔΜ, ομάδα ελέγχου), 

χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθούν οι αλληλεπιδράσεις στην  APV. Εξαιτίας της 

ετεροσκεδαστικότητας των παραμέτρων, τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με τεστ 

Friedman. Μετρήθηκαν επίσης διαστήματα εμπιστοσύνης 95% προκειμένου να είναι πιο 

εμφανές το μέγεθος των αλληλεπιδράσεων. Όλες οι στατιστικές μετρήσεις έγιναν σε 

επίπεδο 5% στατιστικής σημαντικότητας.  

 

6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τους 15 ασθενείς που είχαν συμπεριληφθεί αρχικά στη μελέτη, σε ένα οι 

καταγραφές των μετρήσεων δεν ήταν ευκρινείς και για αυτό το λόγο ο ασθενής αυτός 

εξαιρέθηκε από την τελική ανάλυση. Η μέση ηλικία στους υπόλοιπους 14 ασθενείς ( 9 

άνδρες) ήταν 59±7 έτη. 

Στην ομάδα ελέγχου- η οποία περιελάμβανε 7 άνδρες- η μέση ηλικία ήταν 58±9 

έτη.  Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών με ΙΔΜ και της ομάδας 

ελέγχου όσον αφορά το φύλο και την ηλικία. 
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Η μέση τιμή του κλάσματος εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας ήταν 34±6 % στην 

ομάδα των ασθενών με ΙΔΜ και 62±4 % στην ομάδα ελέγχου (p< 0.001). 

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συστολική και διαστολική 

αρτηριακή πίεση μεταξύ των ασθενών με ΙΔΜ και της ομάδας ελέγχου, ενώ μετά από τη 

χορήγηση της εσμολόλης καταγράφηκε σημαντική πτώση των πιέσεων και στις δύο 

ομάδες (p<0.001), (Πίνακας 1). 

Οι μετρήσεις που καταγράφηκαν με το σύρμα Doppler τόσο στην ηρεμία όσο και 

στη μέγιστη υπεραιμία, φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA),  έδειξαν 

σημαντική αλληλεπίδραση  όσον αφορά τις ομάδες, την αδενοσίνη, την εσμολόλη και τις 

ομάδες-φάρμακο. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και τον Πίνακα 1, 

παρότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην APV της βασικής 

κατάστασης μεταξύ των ασθενών με ΙΔΜ και της ομάδας ελέγχου, οι ασθενείς με ΙΔΜ 

είχαν σημαντικά χαμηλότερη APV στη μέγιστη υπεραιμία (p<0.001), (Σχήμα 1). Tα 95% 

διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση APV στη μέγιστη υπεραιμία ήταν από 65 έως 84 

στην ομάδα ελέγχου, ενώ για τους ασθενείς με ΙΔΜ ήταν από 46 έως 62. 

Μετά από τη χορήγηση της εσμολόλης, η ΑPV ελαττώθηκε σημαντικά στην 

ομάδα των ασθενών με ΙΔΜ (p=0.008), ενώ στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε απλά 

και μόνο μία τάση μειώσεως (p=0.06). 

Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση μείωση της APV  ήταν από    -

0.25 έως 1.7 για την ομάδα ελέγχου και από 1.8 έως 5.1 για την ομάδα των ασθενών με  

ΙΔΜ. Κατά τη μέγιστη υπεραιμία η APV αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα της ΙΔΜ 

(p<0.001, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 3.4 έως 7.1), ενώ αντίθετα στην ομάδα ελέγχου 
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δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές (p=0.52, 95% διάστημα εμπιστοσύνης -1.5 

έως 2.6) (Σχήμα 1). 

Στεφανιαία εφεδρεία 

Όσον αφορά στη στεφανιαία εφεδρεία, παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις όσον αφορά τις ομάδες (p<0.001)  και την εσμολόλη (p<0.001). Η 

στεφανιαία εφεδρεία ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς με ΙΔΜ από ότι στη 

ομάδα ελέγχου. Η χορήγηση της εσμολόλης, ενώ δεν προκάλεσε σημαντικές μεταβολές 

στη στεφανιαία εφεδρεία της ομάδας ελέγχου (p=0.20, 95% διάστημα αξιοπιστίας -0.06 

έως 0.25), στην ομάδα των ασθενών με ΙΔΜ προκάλεσε σημαντική βελτίωση της 

(p<0.001, 95% διάστημα αξιοπιστίας 0.48 έως 0.86) (Σχήμα 2). 

 

6.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα μελέτη η στεφανιαία εφεδρεία βελτιώθηκε σημαντικά μετά από τη 

χορήγηση εσμολόλης στην ομάδα των ασθενών με ΙΔΜ και όχι στην ομάδα ελέγχου. 

Αυτό έγινε λόγω των μεταβολών στις ταχύτητες στεφανιαίας ροής τόσο στη βασική 

κατάσταση όσο και στην υπεραιμία σε αντίθετες κατευθύνσεις, κάτι που παρατηρήθηκε 

μόνο στους ασθενείς με ΙΔΜ. Η μυοκαρδιακή ταχύτητα ροής στη βασική κατάσταση 

εξαρτάται κυρίως από την καρδιακή συχνότητα, την τοιχωματική τάση της αριστερής 

κοιλίας και τη συσταλτικότητα243. Στη μελέτη μας, όλες οι μετρήσεις έγιναν σε σταθερή 

καρδιακή συχνότητα και οι μεταβολές στην αρτηριακή πίεση δεν θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη στεφανιαία ροή241,242 και να εξηγήσουν τα ευρήματά μας. Κατά συνέπεια, 

η συνολική επίδραση της εσμολόλης στις δύο τελευταίες παραμέτρους, φαίνεται να είναι 

ευνοϊκή ελαττώνοντας τη μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου και άρα και τη 

 93



στεφανιαία ροή στη βασική κατάσταση. Αυτή η δράση παρατηρήθηκε μόνο στους 

ασθενείς με ΙΔΜ και όχι στην ομάδα ελέγχου όπου η τοιχωματική τάση και ο τόνος του 

συμπαθητικού είναι μικρότερα. 

 Η αύξηση της στεφανιαίας ροής στη μέγιστη υπεραιμία δεν είναι εύκολα 

εξηγήσιμη. Μία πιθανή εξήγηση, αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την 

τεκμηρίωσή της, είναι η ελάττωση των  εξωαγγειακών συμπιεστικών δυνάμεων που 

παρατηρούνται στους ασθενείς με ΙΔΜ244μετά από τη χορήγηση του β1-αναστολέα, 

αφενός λόγω της ελαττωμένης διαστολικής πίεσης πλήρωσης της αριστερής κοιλίας και 

αφετέρου λόγω της μειωμένης μυοκαρδιακής συσταλτικότητας. 

 Η αυξημένη τοιχωματική τάση στην ΙΔΜ, αυξάνει τις μυοκαρδιακές ανάγκες σε 

οξυγόνο. Παράλληλα οι ανωμαλίες στη μη εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο ρύθμιση της 

στεφανιαίας ροής που ήδη περιγράψαμε, σε συνδυασμό με την επηρεασμένη 

μικροαγγειακή ενδοθηλιακή λειτουργικότητα που παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με 

ΙΔΜ, τείνουν215,216,231 να αυξήσουν τη στεφανιαία ροή στην υπεραιμία, αυξάνοντας έτσι 

και την προσφορά οξυγόνου στο μυοκάρδιο. Έτσι όμως  δημιουργείται ένα έλλειμμα 

οξυγόνου στο μυοκάρδιο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση επεισοδίων 

υποτροπιάζουσας μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Με αυτό το μηχανισμό, δημιουργούνται 

συνθήκες χρονίως υποαιματούμενου και άρα χειμάζοντος μυοκαρδίου με τελικό 

αποτέλεσμα τη μυοκαρδιακή νέκρωση και την επιδείνωση της ήδη υπάρχουσας 

δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Η διεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

φαύλο κύκλο, κατά τον οποίο επιδεινώνονται οι ήδη υπάρχουσες ανωμαλίες στη 

στεφανιαία ροή (υπόθεση της μικροαγγειακής ισχαιμίας). Ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη 

ενός τέτοιου παθοφυσιολογικού μηχανισμού, είναι η συσχέτιση που έχει παρατηρηθεί 
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μεταξύ της στεφανιαίας ροής και της αντίστοιχης συσταλτικής εφεδρείας σε 

συγκεκριμένες περιοχές του μυοκαρδίου225.  

 Η χορήγηση του β1-αναστολέα βελτιώνοντας  τη στεφανιαία ροή και τη 

στεφανιαία εφεδρεία, πιθανότατα παρεμβαίνει  στο φαύλο κύκλο που περιγράψαμε, 

επιβραδύνοντας, σταματώντας ή ακόμα και αναστρέφοντας τις βλαπτικές στο μυοκάρδιο 

επιδράσεις αυτής της διεργασίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός δράσης θα μπορούσε να 

εξηγήσει ικανοποιητικά τα οφέλη από τη χορήγηση των β-αναστολέων στους ασθενείς 

με διατατική μυοκαρδιοπάθεια237-239 και την σημαντική ελάττωση  που παρατηρείται 

στην πρόοδο της νόσου54,240. Παρότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να αποδειχθεί με 

περαιτέρω μελέτες, οι μέχρι τώρα ενδείξεις συνηγορούν στο ότι ένας μελλοντικός 

θεραπευτικός στόχος στους ασθενείς με ΙΔΜ, θα μπορούσε να είναι η βελτίωση στη 

στεφανιαία αιμάτωση.  

 Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, υπάρχει μόνο μία μελέτη236 με την οποία θα 

μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα ευρήματά μας όσον αφορά τη χορήγηση των β 

αναστολέων στην ομάδα ελέγχου. Σε αυτή τη μελέτη, όπως και στη δικιά μας, η 

στεφανιαία ροή στη βασική κατάσταση παρέμεινε ανεπηρέαστη μετά από τη χορήγηση 

μετοπρολόλης ενώ στην υπεραιμία αυξήθηκε η στεφανιαία ροή και άρα τελικά και η 

στεφανιαία εφεδρεία. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από διαφορές στη διαστολική 

περίοδο, αφού η καρδιακή συχνότητα δεν ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της μελέτης, 

και από διαφορές στους ασθενείς της μελέτης, αφού αυτή περιελάμβανε ασθενείς με  

ισχαιμική καρδιακή νόσο οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε επέμβαση 

αγγειοπλαστικής στις στεφανιαίες αρτηρίες.  
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Υπάρχει ακόμα μία μελέτη που εκτίμησε την επίδραση των β-αναστολέων στη 

στεφανιαία κυκλοφορία ασθενών με ΙΔΜ245. Σε αυτήν- όπως και στη δικιά μας μελέτη- η 

στεφανιαία ροή στην υπεραιμία αυξήθηκε μετά από χορήγηση καρβεδιλόλης, ενώ η 

στεφανιαία ροή στη βασική κατάσταση παρέμεινε ανεπηρέαστη. Ο μικρός αριθμός των 

ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη (10 ασθενείς) καθώς και η μη επεμβατική μέθοδος 

που χρησιμοποιήθηκε ( διαθωρακικό Doppler) πιθανότατα συνέβαλλαν στο να μη 

μπορούν να ανιχνευθούν διαφορές στις σχετικά χαμηλές ταχύτητες της βασικής 

καταστάσεως. 

 Στην παρούσα μελέτη, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι περιορισμοί. Η 

στεφανιαία ροή εκτιμήθηκε με τη χρησιμοποίηση μετρήσεων της ταχύτητας ροής με 

ενδοστεφανιαίο Doppler. Παρότι η ταχύτητα ροής δεν αντιπροσωπεύει στην 

πραγματικότητα μετρήσεις ογκομετρικής ροής, πολλές μελέτες σε ζώα έχουν δείξει την 

ακρίβεια αυτής της τεχνικής στην εκτίμηση μεταβολών της στεφανιαίας ροής234,235. 

Συνεπώς, έχοντας σαν δεδομένο ότι οι ταχύτητες ροής στη βασική κατάσταση ήταν 

παρόμοιες στην ομάδα ελέγχου και στους ασθενείς με ΙΔΜ, ενώ η διάμετρος των 

στεφανιαίων αρτηριών παρέμενε σταθερή με τη χορήγηση ενδοστεφανιαίας 

νιτρογλυκερίνης, φαίνεται λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η ταχύτητα ροής στη μεγίστη 

υπεραιμία ήταν ένας καλός δείκτης για τη σύγκριση της στεφανιαίας ροής στις δύο αυτές 

ομάδες. 

 Ακόμα, η χορήγηση του β1-αναστολέα θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει 

μεταβολές στη διάμετρο των στεφανιαίων αρτηριών και να επηρεάσει της μετρήσεις της 

ταχύτητας ροής. Όμως, αφενός  παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η διάμετρος των 

στεφανιαίων αρτηριών παραμένει αμετάβλητη μετά από τη χορήγηση β1-αναστολέα236 
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και αφετέρου οι άμεσες μεταβολές στις ταχύτητες ροής εκτιμήθηκαν όχι μόνο στους 

ασθενείς με ΙΔΜ, αλλά και σε άμεση σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταβολές στην ομάδα 

ελέγχου. Άρα και οι διαφορές που καταγράφηκαν μεταξύ των δύο ομάδων 

αντιπροσωπεύουν πραγματικές διαφορές στη στεφανιαία ροή.  

 Τέλος ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών είναι ένας άλλος περιορισμός της 

μελέτης. Ο λόγος είναι τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη τόσο για τους 

ασθενείς με ΙΔΜ όσο και για την ομάδα ελέγχου, προκειμένου να εξαιρεθούν οι 

πιθανότεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ροή στη μικροαγγειακή 

κυκλοφορία. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος καθώς και της σταθερής καρδιακής 

συχνότητας, ήταν δυνατή η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 1. Μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και της ταχύτητας ροής στους ασθενείς με 

ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜ) και στην ομάδα ελέγχου, πριν και μετά τη  

χορήγηση Εσμολόλης. 

 

  Ομάδα ελέγχου  ΙΔΜ 

 Προ Εσμολόλη  Μετά Εσμολόλη Βασική Εσμολόλη 

ΣΑΠ mmHg 126 ± 9 118 ± 12* 122 ± 17 117 ± 14* 

ΔΑΠ mmHg 72 ± 7 68 ± 7* 68 ± 11 65 ± 9* 

b-APV cm/s 22.1 ± 6.9 21.4 ± 6.3 22.9 ± 5.0 19.5 ± 3.7* 

h-APV cm/s 75.1 ± 18.6 74.5 ± 17.5 54.2 ± 12.0† 59.5 ± 13.3*† 

CFR 3.50 ± 0.54 3.59 ± 0.62 2.39 ± 0.38† 3.06 ± 0.40*† 

* p < 0.05 συγκριτικά με την προ Εσμολόλη κατάσταση 

† p < 0.05 συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου 

b-APV = Μέση μέγιστη ταχύτητα ροής στη βασική κατάσταση, CFR = Στεφανιαία εφεδρεία, 

ΔΑΠ = Διαστολική αρτηριακή πίεση, h-APV = Μέση μέγιστη ταχύτητα ροής στη μέγιστη 

υπεραιμία, ΙΔΜ = Ιδιοπαθής Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια, ΣΑΠ = Συστολική αρτηριακή 

πίεση. 
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               Eικόνα 1.  Μέση μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα στεφανιαίας ροής (APV) (cm/s) στη βασική 

κατάσταση (b)  και τη μέγιστη υπεραιμία (h), στους ασθενείς με ΙΔΜ (IDCM) και στην 

ομάδα ελέγχου (control group), πριν και μετά τη χορήγηση της Εσμολόλης  (Es.). 
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Εικόνα 2. Στεφανιαία εφεδρεία  (CFR) στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο της αριστερής 

στεφανιαίας αρτηρίας στους ασθενείς με ΙΔΜ (IDCM)  και στην ομάδα ελέγχου (control 

group), πριν και μετά τη χορήγηση Εσμολόλης (Es.). 
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Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία εφεδρεία είναι ελαττωμένη σε ασθενείς με ΙΔΜ σε 

σχέση με το φυσιολογικό. Εξάλλου η ινότροπη εφεδρεία είναι αξιόπιστος δείκτης των 

διαταραχών της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και τόσο αυτή όσο και η στεφανιαία 

εφεδρεία έχουν σχετιστεί με την πρόγνωση των ασθενών με ΙΔΜ.  Επίσης είναι γνωστό 

ότι η χορήγηση β αναστολέων  ωφελεί σημαντικά τους ασθενείς με ΙΔΜ τόσο στη 

βελτίωση των συμπτωμάτων τους όσο και στην αύξηση της επιβίωσής τους. Παρότι τα 

οφέλη αυτά είναι καλά τεκμηριωμένα δεν είναι γνωστοί οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω 

των οποίων αυτά επιτυγχάνονται.  

Στη μελέτη μας έγινε αξιολόγηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας σε ασθενείς με 

ΙΔΜ καθώς επίσης και συσχέτιση των ευρημάτων με την ινότροπη εφεδρεία όπως αυτή 

μετρήθηκε με δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα μετά από χορήγηση δοβουταμίνης. Η 

μελέτη και συσχέτιση έγινε χωριστά για κάθε ένα από τα 3 μεγάλα επικαρδιακά αγγεία.  

Στη συνέχεια εξετάσαμε τις μεταβολές στη στεφανιαία κυκλοφορία ασθενών με 

ΙΔΜ, μετά από χορήγηση ενός β1 αναστολέα βραχείας δράσης, της εσμολόλης, σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας του μηχανισμού με τον οποίο οι β αναστολείς ωφελούν 

σημαντικά τους ασθενείς με ΙΔΜ. 

Αρχικά λοιπόν μελετήσαμε μία ομάδα 14 ασθενών με ΙΔΜ στην οποία η 

διάγνωση τέθηκε εξ’ αποκλεισμού. Η αξιολόγηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας έγινε 

επεμβατικά, με καταγραφή της ταχύτητας ροής του αίματος και στις τρείς κύριες 

επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες με τη μέθοδο του ενδοστεφανιαίου Doppler.  Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στη βασική κατάσταση όσο και μετά από πρόκληση 

μέγιστης αγγειοδιαστολής της μικροκυκλοφορίας με ενδοστεφανιαία χορήγηση 

αδενοσίνης, με σκοπό να εκτιμηθεί η αγγειοδιασταλτική εφεδρεία ροής (στεφανιαία 
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εφεδρεία). Στους ασθενείς αυτούς μετρήθηκε επίσης η ινότροπη εφεδρεία κατά τη 

διάρκεια δυναμικού υπερηχοκαρδιογραφήματος με δοβουταμίνη, στην περιοχή 

κατανομής και των 3  στεφανιαίων αρτηριών.  

Στη δεύτερη φάση της μελέτης μία άλλη ομάδα 15 ασθενών με ΙΔΜ, υπεβλήθη 

σε μελέτη της στεφανιαίας κυκλοφορίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο της αριστερής 

στεφανιαίας αρτηρίας, πριν και μετά τη χορήγηση εσμολόλης, προκειμένου να μελετηθεί 

η επίδραση αυτού του φαρμάκου στις παραμέτρους της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις μετρήσεις της στεφανιαίας κυκλοφορίας ήταν 

η ίδια με την πρώτη φάση της μελέτης.  

Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες ελέγχου-

μία για κάθε φάση της μελέτης- που απαρτιζόταν από 11 ασθενείς για την πρώτη φάση 

και 10 ασθενείς για τη δεύτερη φάση.   

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της πρώτης φάσης της μελέτης, δεν  υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές στη στεφανιαία ροή κατά τη βασική κατάσταση μεταξύ των 

ασθενών με ΙΔΜ και της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα, η περιοχική στεφανιαία ροή κατά τη 

μέγιστη υπεραιμία και η στεφανιαία εφεδρεία ήταν σημαντικά μικρότερες στους 

ασθενείς με ΙΔΜ από ότι στην ομάδα ελέγχου, γεγονός ενδεικτικό μικροαγγειακής 

δυσλειτουργίας. Επιλέον, η περιοχική στεφανιαία εφεδρεία σχετιζόταν ισχυρά με την 

αντίστοιχη ινότροπη εφεδρεία και την τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας. 

Κατά τη δεύτερη φάση της μελέτης επιβεβαιώθηκε το εύρημα της μικρότερης 

στεφανιαίας ροής στη μέγιστη υπεραιμία και της μικρότερης  στεφανιαίας εφεδρείας 

στους ασθενείς με ΙΔΜ από ότι στην ομάδα ελέγχου.  Επιπλέον στους ασθενείς με ΙΔΜ, 

μετά από τη χορήγηση του β1 αναστολέα εσμολόλης, ενώ η στεφανιαία ροή στη βασική 
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κατάσταση ελαττώθηκε, η στεφανιαία ροή στην μέγιστη υπεραιμία αυξήθηκε. Σαν 

αποτέλεσμα αυτών, η στεφανιαία εφεδρεία στους ασθενείς με ΙΔΜ βελτιώθηκε με τη 

χορήγηση της εσμολόλης, ενώ αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική μεταβολή. 

Φαίνεται λοιπόν από τα ευρήματα της μελέτης ότι οι ασθενείς με ΙΔΜ 

εμφανίζουν μεταβολές στην περιοχική στεφανιαία ροή και μειωμένη στεφανιαία 

εφεδρεία. Το εύρημα αυτό εξηγείται αποκλειστικά από διαταραχές στη 

μικροκυκλοφορία, αφού οι επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες είναι εξ ορισμού 

φυσιολογικές στην ΙΔΜ. Αυτές οι μικροαγγειακές διαταραχές οφείλονται αφενός στην 

παρουσία διάμεσης και περιαγγειακής ίνωσης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μικρότερου 

αριθμού τριχοειδών και αφετέρου στη δυσλειτουργία των υπαρχόντων τριχοειδών λόγω 

διαταραχών στη λειτουργία του ενδοθηλίου. Επιπλέον, η σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της περιοχικής στεφανιαίας εφεδρείας και της αντίστοιχης ινότροπης εφεδρείας 

υποδεικνύει τη μικροαγγειακή δυσλειτουργία σαν ένα καθοριστικό παράγοντα στην 

πρόοδο της νόσου.  

Οι διαταραχές αυτές στη στεφανιαία ροή και εφεδρεία βελτιώθηκαν σημαντικά 

με τη χορήγηση του β1 αναστολέα εσμολόλης. Η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα των 

μεταβολών στις στεφανιαίες ταχύτητες ροής τόσο στη βασική κατάσταση (ελάττωση) 

όσο και στη μέγιστη υπεραιμία (αύξηση). 

   Η μερική αναστροφή αυτών των μεταβολών της μικροαγγειακής λειτουργίας από 

το β1 αναστολέα εσμολόλη, είναι πιθανότατα ένας από τους μηχανισμούς που 

συνεισφέρουν στην καλύτερη πρόγνωση των ασθενών με ΙΔΜ μετά από τη χορήγηση β-
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αναστολέων. Έτσι  οι μεταβολές αυτές και η αναστροφή τους  αναδεικνύουν τη 

μικροαγγειακή δυσλειτουργία ως ένα καινούριο σημαντικό στόχο στη θεραπεία της ΙΔΜ. 
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Dilated Cardiomyopathy

egional Coronary Flow and Contractile Reserve
n Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy
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ichael I. Hamilos, MD, Panos E. Vardas, MD, PHD, FESC, FACC
eraklion, Greece

OBJECTIVES The purpose of this study was to assess regional coronary flow and contractile reserve in
patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM).

BACKGROUND Although IDCM has been associated with alterations in coronary blood flow and contractile
reserve, little is known about their regional distribution and correlation.

METHODS Fourteen patients with IDCM and 11 control subjects underwent coronary flow velocity
(APV) measurements in the left anterior descending (LAD), left circumflex (LCx), and right
coronary (RCA) arteries at baseline (b) and at maximal hyperemia (h). Coronary flow reserve
(CFR) was defined as h-APV/b-APV. Wall thickening was assessed in 16 segments (7
assigned to LAD, 5 to LCx, and 4 to RCA) both at rest and under peak stress during
low-dose dobutamine echocardiography. Regional contractile reserve was defined as the
percentage difference in wall motion score index between rest and stress in each vascular
territory.

RESULTS Although there were no significant differences in b-APV, patients with IDCM had
significantly lower h-APV than controls in all three vascular territories and reduced CFR
(LAD: 2.79 � 0.43 vs. 3.48 � 0.51, p � 0.05; LCx: 2.71 � 0.39 vs. 3.36 � 0.65, p � 0.05;
and RCA: 3.43 � 0.55 vs. 4.02 � 0.73, p � 0.05). There was also a significant correlation
between CFR and the corresponding contractile reserve in the vascular territory of the LAD
(r � 0.75, p � 0.002) and the LCx (r � 0.64, p � 0.014).

CONCLUSIONS Patients with IDCM have alterations in regional coronary flow and reduced CFR.
Furthermore, the correlation between regional CFR and the corresponding contractile reserve
indicates that microvascular dysfunction may have a pathophysiologic role in the evolution of
the disease. (J Am Coll Cardiol 2004;44:2027–32) © 2004 by the American College of

ublished by Elsevier Inc. doi:10.1016/j.jacc.2004.08.051
Cardiology Foundation
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ilated cardiomyopathy is a syndrome characterized by
ardiac enlargement and impaired systolic function of one or
oth ventricles. Idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM)
epresents the final common expression of primary myocar-
ial damage produced by a variety of as yet undefined
yocardial insults, producing areas of interstitial and

erivascular fibrosis, particularly of the left ventricle (LV).
It has been assumed that myocardial ischemia does not

lay a role, because a prerequisite for the diagnosis of
DCM is the absence of significant coronary artery disease.
owever, previous studies have shown not only that coro-

ary blood flow abnormalities occur even in the early stages
f the disease (1,2), but also that myocardial ischemia
ttributable to coronary microvascular dysfunction may have
n independent role in the progression of the disease.
lthough conflicting data exist concerning alterations of

lobal coronary flow and their regional distribution (3–10),
here is a general agreement that coronary flow reserve
CFR) is impaired in IDCM and may correlate with
rognosis (11).

From the Cardiology Department, University Hospital of Heraklion, Heraklion,
reece.
h
Manuscript received May 24, 2004; revised manuscript received July 30, 2004,

ccepted August 16, 2004.
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Meanwhile, abnormal contractile responses during do-
utamine echocardiography have been observed in these
atients (12), and contractile reserve has also been associ-
ted with their prognosis (13–16). Thus, if any correlation
etween CFR and contractile reserve can be confirmed, then
he microvascular dysfunction hypothesis, in which isch-
mia and systolic dysfunction constitute a vicious circle with

central role in the disease process, would be strongly
upported. Accordingly, the purpose of this study was to
ssess and correlate regional distribution of coronary flow
nd contractile reserve in patients with IDCM.

ETHODS

atients. The study included 16 patients with IDCM who
onsented to undergo functional assessment of coronary
irculation following the completion of programmed rou-
ine cardiac catheterization and stress echocardiography
ithin one week.
The diagnosis of IDCM was based on an LV ejection

raction �45%, LV end-diastolic diameter �55 mm, or LV
nd-systolic diameter �45 mm and the absence of stenotic
esions on coronary angiography. All patients had to be in
inus rhythm with no or mild to moderate symptoms of

eart failure (New York Heart Association functional class
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, II, or III) over the past six months and stable under oral
reatment.

The following patient groups were excluded: patients
ith congenital, valvular, or hypertensive heart disease;
ypertrophic cardiomyopathy; myocarditis; and patients
ith previous myocardial infarction, diabetes mellitus, or

hyroid disease. We also excluded patients with alcohol
buse and chronic systemic disease or cor-pulmonale.

All cardioactive medications were continued except beta-
lockers, which were discontinued at least three days before
he study period.

ontrol group. Eleven patients who had coronary angiog-
aphy for clinical indications with coronary arteries free of
tenotic lesions and left ventricular ejection fraction �55%
onsented to have Doppler guide wire measurement of
FR. The same exclusion criteria were also applied to this

roup. All cardioactive medications were continued except
eta-blockers, which were discontinued at least three days
efore the study.
All patients and controls gave their written informed

onsent to participation in the study. The study protocol
as approved by the hospital’s ethics committee.
chocardiography. Echocardiography was performed in

ll patients using a Hewlett-Packard Sonos 2500 echocar-
iograph device (Andover, Massachusetts) with a 2- to
.5-MHz wide-angle phased-array transducer. Measure-
ents were obtained following the recommendations of the
merican Society of Echocardiography (17).
The LV end-diastolic and -systolic diameters were
easured from the M-mode trace obtained from the

arasternal long-axis view. The LV volumes were mea-
ured from the apical two-dimensional echocardiogram
nd ejection fraction was calculated using a modified
impson’s rule algorithm.
After baseline-rest echocardiography had been per-

ormed, low-dose dobutamine echocardiography was begun
sing a mechanical infusion pump. The initial dose was 5
g/kg/min for 5 min and was then increased to 10 �g/kg/
in for 5 more minutes. Four standard views of the LV
ere obtained for each acquisition: parasternal long-axis,

hort-axis at papillary muscle level, and apical four- and
wo-chamber views.

The LV was divided into 16 segments (18), and of these
were assigned to the left anterior descending coronary

Abbreviations and Acronyms
APV � time-averaged peak coronary flow velocity
CFR � coronary flow reserve
IDCM � idiopathic dilated cardiomyopathy
LAD � left anterior descending coronary artery
LCx � left circumflex coronary artery
LV � left ventricle/ventricular
RCA � right coronary artery
WMSI � wall motion score index
rtery (LAD), 5 to the left circumflex (LCx), and 4 to the w

content.onlinejacDownloaded from 
ight coronary artery (RCA) or to LCx, whichever was the
ominant artery.
For each segment, systolic wall thickening was scored

ualitatively by consensus of two experienced observers who
ere unaware of other patient data: 1 � normal, 2 �
ypokinetic, 3 � akinetic, and 4 � dyskinetic.
Regional wall motion score index (WMSI) was defined as

he sum of scores of the segments assigned to each vascular
erritory divided by the number of assigned segments.
egional WMSI was calculated at rest and peak stress.
egional contractile reserve was defined as the percentage
ifference of regional WMSI between rest and stress.
oronary angiography. All patients underwent selective

oronary angiography using 6-F standard catheters and
onventional views. On completion of diagnostic cardiac
atheterization, the video record of the procedure was
eviewed. Only patients whose coronary arteries were an-
iographically normal were enrolled in the study.
oronary flow velocity measurements. Immediately fol-

owing coronary angiography the left and right coronary
rteries (in random order) were selectively engaged with a
iagnostic catheter. Intracoronary nitroglycerin (200 �g) was
iven every 15 min of the procedure to prevent catheter-
nduced coronary artery spasm and to avoid changes in coro-
ary artery diameter. A 0.014-inch (0.036-cm), 15-MHz
oppler guide wire (Jometrics FloWire, Jomed, Volcano
herapeutics, Rancho Cordova, California) was advanced

hrough the catheter to the proximal portion of all three
oronary arteries. Frequency analysis of the Doppler signals
as carried out in real time by fast Fourier transform using a
elocimeter (Jometrics FloMap, Jomed).

Once baseline flow-velocity data had been obtained, a
olus injection of intracoronary adenosine, 18 mg for the
eft and 12 mg for the RCA, was given to obtain data during
yperemia. To confirm that maximal hyperemia had been
chieved, coronary blood flow velocity was recorded during
dministration of an additional larger dose of adenosine (4
g larger than the initial dose). This was repeated until a

lateau in flow velocity was reached.
In each artery, all measurements were made at a constant

eart rate of 100 beats/min, for both patients and controls
ubjects, in order to exclude the influence of variant heart
ate. This was accomplished by right atrial appendage
acing via a temporary pacing lead.
Time-averaged peak coronary flow velocity (APV) was
easured for each vessel. Coronary flow reserve was deter-
ined as the ratio of APV at maximal hyperemia to APV at

aseline. Pretreatment and method of measurements were
s previously described (19).
tatistical analysis. Continuous data are summarized as
ean values � SD. Repeated measures analysis of variance

ANOVA) with one within factor at two levels (baseline,
aximal hyperemia) and one between factor also at two

evels (IDCM patients, control subjects) was used to assess
ain and interaction effects on APV. All other parameters

ere compared between the two groups with independent
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ample t test. Wall motion score indexes for patients with
DCM were compared among the three vascular territories
sing one-way ANOVA. The relationship between CFR,
V end-diastolic pressure, and contractile reserve in the two
roups was assessed with standard linear regression and
orrelation techniques. All statistical comparisons were
erformed at the 5% level of significance.

ESULTS

f the 16 patients initially included in the study, two had
oor-quality recordings; these patients were excluded from
he final analysis. For the remaining 14 patients (10 men),
he mean age was 52.9 � 12.1 years.

In the control group, which included eight men, the
ean age was 53.1 � 8.4 years. Six of them had non-typical

hest pain syndrome with a negative or nondiagnostic
xercise electrocardiogram. The remaining five were asymp-
omatic and had cardiac catheterization for episodes of
onsustained ventricular tachycardia.
There were no significant difference between patients and

ontrols concerning age, gender, or systolic (122 � 17 mm
g vs. 126 � 11 mm Hg) and diastolic (69 � 9 mm Hg vs.

4 � 8 mm Hg) blood pressures.
The mean LV ejection fraction was 33 � 7% in patients

ith IDCM and 66 � 5% in the controls (p � 0.05), and
he LV end-diastolic pressure was 14.9 � 4.3 mm Hg and
.2 � 2.5 mm Hg, respectively (p � 0.05).
tress echocardiography. In patients with IDCM the LV
nd-systolic diameter was 49.9 � 7.5 mm, the end-diastolic
iameter 62.6 � 5.2 mm, the end-systolic volume 107.9 �
0.8 cm3, and the end-diastolic volume 160.6 � 42.4 cm3.
Patients with IDCM had increased WMSI at rest, and

hey exhibited a significant improvement after low-dose
obutamine echocardiography in all three vascular terri-
ories (Table 1).

able 1. Regional Stress Echocardiography Parameters
easured in Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy

LAD LCx RCA p Value

-WMSI 2.01 � 0.27 2.10 � 0.29 2.15 � 0.34 NS
-WMSI 1.47 � 0.29 1.43 � 0.28 1.42 � 0.46 NS
-WMSI (%) 27.7 � 10.4 32.1 � 8.6 34.5 � 17.3 NS

AD � left anterior descending coronary artery; LCx � left circumflex coronary
rtery; NS � nonsignificant; �-WMSI � contractile reserve; r-WMSI � wall motion
core index at rest; RCA � right coronary artery; s-WMSI � wall motion score index
t peak stress.

able 2. Left Anterior Descending, Left Circumflex, and Right C
ith Idiopathic Dilated Cardiomyopathy and in Controls

LAD

IDCM Controls I

-APV (cm/s) 19.6 � 4.4 21.6 � 6.8 17
-APV (cm/s) 54.5 � 14.9 72.9 � 18.4* 47
FR 2.79 � 0.43 3.48 � 0.51* 2.7

p � 0.05.

b-APV � time averaged peak coronary flow velocity at baseline; CFR � coronary flow

DCM � idiopathic dilated cardiomyopathy; LAD � left anterior descending coronary ar

content.onlinejacDownloaded from 
Regional contractile reserve was 27.7 � 10.4% in the
AD vascular territory, 32.1 � 8.6% in the LCx vascular

erritory, and 34.5 � 17.3% in the RCA vascular territory
Table 1). There were no statistically significant differences
n regional contractile reserve among the three vascular
erritories.

oronary flow velocity measurements. The Doppler pa-
ameters recorded at baseline and at maximum hyperemia
re given in Table 2.

AD. Although there were no significant differences in APV
etween patients and controls at baseline, there was a
ignificant group effect (p � 0.026) during maximal hyper-
mia. There was also a significant drug effect (p � 0.001)
nd interaction (p � 0.003).

Left anterior CFR was significantly lower in patients
ith IDCM than in controls (2.79 � 0.43 vs. 3.48 �
.51, p � 0.05).
In patients with IDCM, LAD CFR showed a significant

orrelation with the corresponding contractile reserve (r �
.75, p � 0.002) (Fig. 1) and a negative correlation with LV
nd-diastolic pressure (r � �0.72, p � 0.004) (Fig. 2).

CX CFR. Although there were no significant differences in
PV between patients and controls at baseline, there was a

ignificant group effect (p � 0.028) during maximal hyper-
mia. There was also a significant drug effect (p � 0.001)

ary Artery Doppler Flow Velocity Measurements in Patients

LCx RCA

Controls IDCM Controls

.7 18.8 � 4.2 15.5 � 4.9 17.2 � 4.1
2.9 62.2 � 12.7* 51.8 � 14.2 68.3 � 17.9*
.39 3.36 � 0.65* 3.43 � 0.55 4.02 � 0.73*

igure 1. Regional contractile reserve (�-WMSI) plotted against coronary
ow reserve (CFR) for the left anterior descending coronary artery territory
LAD).
oron

DCM

.8 � 4

.8 � 1
1 � 0
reserve; h-APV � time averaged peak coronary flow velocity at maximal hyperemia;
tery; LCx � left circumflex coronary artery; RCA � right coronary artery.
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nd interaction (p � 0.004). Again, LCx CFR was signif-
cantly lower in patients with IDCM than in controls (2.71

0.39 vs. 3.36 � 0.65, p � 0.05).
In patients with IDCM, LCx CFR showed a significant

orrelation with the corresponding contractile reserve (r �
.64, p � 0.014) (Fig. 3) and a negative correlation
although marginal) with LV end-diastolic pressure (r �
0.52, p � 0.05).

CA. Because two patients with IDCM and one from the
ontrol group had left dominant coronary circulation, flow
elocity measurements were not made in the RCA and the
orresponding four myocardial segments assigned to the
Cx. Although there were no significant differences in APV
etween patients and controls at baseline, there was a
ignificant group effect (p � 0.046) during maximal hyper-
mia. There was also a significant drug effect (p � 0.001)
nd interaction (p � 0.012).

igure 2. Left ventricular end-diastolic pressure (LVEDP) plotted against
oronary flow reserve (CFR) for the left anterior descending coronary artery
erritory (LAD).
o
igure 3. Regional contractile reserve (�-WMSI) plotted against coronary
ow reserve (CFR) for the left circumflex coronary artery territory (LCx).

content.onlinejacDownloaded from 
Right coronary artery CFR was significantly lower in
atients with IDCM than in controls (3.43 � 0.55 vs. 4.02

0.73, p � 0.05). In patients with IDCM, RCA CFR
howed no significant correlation with the corresponding
ontractile reserve and LV end-diastolic pressure.

ISCUSSION

his study is the first to assess coronary blood flow in all
hree vascular territories and compare the results with the
orresponding regional contractile reserve in patients with
DCM. Our main findings were as follows: 1) there was no
ignificant difference in baseline regional coronary flow
etween patients with IDCM and controls; 2) regional
oronary flow at maximal hyperemia and CFR was signifi-
antly lower in patients with IDCM than in controls,
ndicating microvascular dysfunction; and 3) regional CFR
as correlated with the corresponding contractile reserve

nd LV end-diastolic pressure in the LAD and LCx
ascular territories.
oronary flow in IDCM. Myocardial blood flow abnor-
alities, despite the presence of angiographically normal

oronary arteries, have been documented in patients with
eart failure caused by IDCM. In particular, a reduction in
yocardial blood flow in response to either metabolic (2) or

harmacologic vasodilating stimuli (2–11) has been re-
orted, consistent with our findings.
Although coronary blood flow abnormalities were ini-

ially attributed to extravascular mechanisms (7,20) as the
esult of LV dysfunction, more recently structural and/or
unctional alterations of the small coronary vessels (micro-
irculation), associated with the disease process, have been
mplicated in their pathogenesis.

The microcirculation (defined as vessels �200 �m in
iameter) not only consists of a channel of passive networks
ut also is an active site of blood flow control. This is
chieved by arterioles that have smooth muscles with a
trong and immediate myogenic response (autoregulation).
t rest (baseline), the capability for blood flow regulation is
igh, as 60% of total myocardial vascular resistance is offered
y arterioles (21,22). However, when hyperemia is induced,
mooth-muscle vasodilation results in dilation of the arte-
ioles and venules with no change in the capillaries. The
otal myocardial vascular resistance decreases and capillary
esistances now comprise 75% of the total myocardial
ascular resistance. Thus, capillaries offer the most resis-
ance to coronary blood flow during hyperemia and provide

ceiling to hyperemic blood flow (21,22). Consequently,
onditions that are associated with lesser capillaries (either
natomically or functionally) are associated with reduced
FR despite the absence of coronary stenosis.
Because IDCM is associated with areas of interstitial and

erivascular fibrosis (23,24), functional and/or structural
hanges in microcirculation could be expected and explain

ur findings of normal coronary flow at baseline and
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educed coronary flow at maximal hyperemia, as well as the
educed CFR.
athophysiologic role of coronary flow abnormalities in
DCM. The previously mentioned abnormalities in
ndothelium-independent coronary flow regulation, in con-
unction with the abnormal microvascular endothelial func-
ion that is frequently observed in these patients (9,10,25),
ead to decreased hyperemic blood flow and oxygen supply.

n the other hand, in IDCM oxygen demand is greater
ecause of increased wall stress. Consequently, during stress
here may emerge repeated episodes of oxygen demand-
upply mismatch, myocardial ischemia, chronic myocardial
ypoperfusion, myocardial hibernation, or even necrosis and
eterioration of LV dysfunction that may further aggravate
oronary blood flow abnormalities in a vicious circle (mi-
rovascular ischemic hypothesis).

This pathophysiologic mechanism of reciprocal interac-
ion between flow and function is strongly supported, not
nly by our finding of a significant correlation between
egional CFR and the corresponding contractile reserve, but
lso by the significant correlation between CFR and LV
nd-diastolic pressure, at least for the LAD and LCx
ascular territories.

The absence of such correlation in RCA territory could
e explained first by the smaller number of myocardial
egments assigned to this vascular territory (4 instead of 5
or LCx or 7 for LAD), second by the lower number of
atients analyzed (because 2 patients had left dominant
oronary circulation), third by the different coronary blood
ow pattern in the RCA (that is not diastolic predominant
nd is consequently less affected from diastolic dysfunction
26]), and last by non-homogenous involvement from the
isease process.
revious studies. Until now coronary blood flow has been
ssessed noninvasively, using positron emission tomography
2,4,6,8,10,11), or invasively, by measurement of either
oronary flow velocity (3,7,9) or great cardiac vein flow (5).
rrespectively of the method used, there is general agree-
ent that IDCM is associated with impairment of coronary

ow at maximal hyperemia leading to reduced CFR, in
ccordance with our findings.

In contrast, there is some controversy on coronary flow at
aseline. Two studies from the same center (2,11) have
hown that baseline coronary flow is reduced in patients
ith idiopathic LV dysfunction compared with control

ubjects. Nevertheless, differences in the selection criteria
or the control subjects (the control group was the same in
oth studies) as well as in sample size may explain the
iscrepancy, because our study and all others (3–10) found
o significant differences in baseline coronary flow.
Although data on flow velocities do not exist for all three

oronary arteries, at least for the LAD, the available data
rom a recent invasive study (26) are comparable with our
ndings. In agreement with our findings, LV end-diastolic
ressure has been associated with CFR in both of the other

tudies that examined their relation (4,11).

content.onlinejacDownloaded from 
In a previous study (27), vascular territories with reduced
FR in patients with heart failure showed an ischemic

esponse in the corresponding areas during dobutamine
chocardiography, which is concordant with our findings.
owever, this was observed in the non-stenotic coronary

rteries of patients with ischemic cardiomyopathy.
tudy limitations. In the present study, coronary blood
ow was assessed using intracoronary Doppler measurement
f flow velocity. Although flow velocity does not actually
epresent volumetric flow, extensive animal studies have
roved the accuracy of this technique in the assessment of
hanges of coronary flow (28,29). Consequently, given that
ow velocities at baseline were similar in patients with
DCM and in control subjects, whereas changes in coronary
rtery diameter were avoided by intracoronary nitroglycerin
dministration, it seems reasonable to assume that flow
elocity at maximal hyperemia provided a valid means of
omparing coronary flow in the two groups.

The relatively small number of patients in this study is
nother limitation. This was due to the strict screening
riteria we employed for both patients and controls, in order
o exclude most of the other factors that might influence
oronary microvascular flow. Despite, or perhaps because of,
his and the constant heart rate in patients and controls, we
ere able to obtain statistically significant results.
ossible implications. According to the microvascular

schemic hypothesis in IDCM, chronic myocardial hypo-
erfusion and/or repetitive ischemia as the result of im-
aired microvascular flow cause progressive left ventricular
ilation and systolic dysfunction; this in turn may affect
oronary blood flow in a vicious circle.

Consequently, any intervention (pharmacologic or other)
hat could stop this vicious circle may halt, retard, or even
everse the evolution of the disease. This may be one of the
echanisms that could explain the beneficial effects of

eta-blocker therapy in patients with dilated cardiomyopa-
hy, as beta-blockade has been proved to increase maximal
oronary blood flow and CFR (30).

Although this scenario has to be confirmed, our clinical
nd research approach to the evolution of the disease should
erhaps be redirected towards therapies related to coronary
lood flow.
onclusions. Patients with IDCM have alterations in re-

ional coronary flow and reduced CFR. Furthermore, the
ignificant relationship between regional CFR and the corre-
ponding contractile reserve indicates that microvascular dys-
unction may be the key point in the progress of the disease.

eprint requests and correspondence: Prof. Panos E. Vardas,
ardiology Dept., Heraklion University Hospital, P.O. Box 1352,
1110 Heraklion, Greece. E-mail: cardio@med.uoc.gr.
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Acute Effect of Esmolol Intravenously on Coronary
Microcirculation in Patients With Idiopathic

Dilated Cardiomyopathy

Emmanuel I. Skalidis, MD, Michael I. Hamilos, MD, Gregory Chlouverakis, PhD,
George E. Kochiadakis, MD, Frangiskos I. Parthenakis, MD, and Panos E. Vardas, MD, PhD*

Although coronary flow reserve (CFR) impairment was correlated with the prognosis of
patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (IDC) and microvascular ischemia was im-
plicated in the progress of the disease, little is known about the effect of the established therapy
with � blockers on coronary microcirculation. The purpose of this study was to assess the effect
of �1 blockade on coronary blood flow and CFR in patients with IDC. Fourteen patients with
IDC and 10 control subjects underwent time-averaged peak coronary flow velocity (APCFV)
measurements (centimeters per second) in the proximal left anterior descending coronary
artery at baseline and at maximal hyperemia before and after �1 blockade with intravenous
esmolol. CFR was defined as APCFV at maximal hyperemia/APCFV at baseline. Although
there were no significant differences in APCFV at baseline between patients with IDC and
controls, patients with IDC had significantly lower APCFV at maximal hyperemia than
controls (54.2 � 12.0 vs 75.1 � 18.6, p <0.05) and decreased CFR (2.39 � 0.38 vs 3.50 � 0.54,
respectively, p <0.05). After �1 blockade, a significant decrease in APCFV at baseline (19.5 �
3.7 vs 22.9 � 5.0, p <0.05) and enhancement of APCFV at maximal hyperemia (59.5 � 13.3
vs 54.2 � 12.0, p <0.05) were observed in patients with IDC, but not in control subjects, leading
to significant improvement in CFR (3.06 � 0.40 vs 2.39 � 0.38, p <0.05). In conclusion,
patients with IDC had alterations in coronary blood flow and decreased CFR that improved
after �1 blockade. These alterations in microvascular function, which are partially reversed by
� blockade, may be 1 of the underlying mechanisms that contribute to the improved prognosis
of patients with IDC under such therapy. © 2007 Elsevier Inc. All rights reserved. (Am J

Cardiol 2007;100:1299–1302)
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diopathic dilated cardiomyopathy (IDC) represents the final
ommon expression of primary myocardial damage, producing
reas of interstitial and perivascular fibrosis.1,2 It was assumed
hat myocardial ischemia did not have a role. However, pre-
ious studies showed not only that coronary blood flow abnor-
alities occurred,3,4 but also that myocardial ischemia attrib-

table to coronary microvascular dysfunction4–11 may have
ad an independent role in progression of the disease. Mean-
hile, although clinical trials12–14 showed that �-adrenergic

eceptor blockers improved the prognosis in patients with IDC
nd decreased the risk of disease progression,15,16 the under-
ying mechanisms were unknown.

The purpose of this study was to assess the effect of �1
lockade on coronary blood flow and coronary flow reserve
CFR) in patients with IDC.

ethods

he study included 15 patients with IDC who consented to
ndergo functional assessment of coronary circulation after
ompletion of programmed routine cardiac catheterization.

Cardiology Department, University Hospital of Heraklion, Crete, Greece.
anuscript received November 16, 2006; revised manuscript received
arch 5, 2007, and accepted May 22, 2007.

*Corresponding author: Tel: �30-2810-392422; fax: �30-2810-542055.

bE-mail address: cardio@med.uoc.gr (P.E. Vardas).

002-9149/07/$ – see front matter © 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.
oi:10.1016/j.amjcard.2007.05.055
The diagnosis of IDC was based on a left ventricular
jection fraction �45%, left ventricular end-diastolic diam-
ter �55 mm or left ventricular end-systolic diameter �45
m, and the absence of stenotic lesions on coronary an-

iography. All patients had to be in sinus rhythm with no or
ild symptoms of heart failure (New York Heart Associa-

ion functional class I or II) during the last 6 months and
table under oral treatment. Excluded were patients with
ongenital, valvular, or hypertensive heart disease; hyper-
rophic cardiomyopathy; myocarditis; previous myocardial
nfarction; diabetes mellitus; or thyroid disease. We also
xcluded patients with alcohol abuse, chronic systemic dis-
ase, cor pulmonale, or any contraindication to �-blocker
herapy. All cardioactive medications were continued ex-
ept for � blockers and calcium antagonists, which were
iscontinued �3 days before the study period.

Ten patients who underwent coronary angiography for
linical indications with coronary arteries free of stenotic
esions and left ventricular ejection fraction �55% con-
ented to undergo Doppler guidewire measurement of CFR.
he same exclusion criteria were applied to this group. All
ardioactive medications were continued, except for �
lockers and calcium antagonists, which were discontinued
3 days before the study.
All patients and controls gave written informed consent

o participate in the study. The study protocol was approved

y the hospital’s ethics committee.
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Immediately after coronary angiography, the left coro-
ary artery was selectively engaged with a diagnostic cath-
ter. All patients received intravenous heparin 60 IU/kg, and
ntracoronary nitroglycerin 200 �g was administered every
5 minutes of the procedure. A 0.014-inch 15-MHz Doppler
uidewire (FloWire, Volcano Therapeutics Inc., Rancho
ordova, California) was advanced through the catheter to

he proximal portion of the left anterior descending coro-
ary artery. Frequency analysis of the Doppler signals was
arried out in real time by fast-Fourier transform using a
elocimeter (Jometrics FloMap, Volcano Therapeutics
nc.). When baseline flow-velocity data were obtained, a
0-�g bolus injection of intracoronary adenosine was ad-
inistered to obtain data during hyperemia. To confirm that
aximal hyperemia had been achieved, doses incrementally

arger by 10 �g were infused until a plateau in flow velocity
as reached. Time-averaged peak coronary flow velocity

APCFV) was measured and CFR was determined as the
atio of APCFV at maximal hyperemia to APCFV at base-
ine. The same measurements were repeated 10 minutes
fter �1 blockade was achieved using intravenous esmolol
500 �g/kg bolus followed by continuous infusion at 50
g/kg/min and titrated up to 200 �g/kg/min).

All measurements were made at a constant heart rate of
00 beats/min for both patients and control subjects to
xclude the influence of variant heart rate.17,18 This was
ccomplished using right atrial appendage pacing through a
emporary pacing lead.

The authors had full access to the data and take respon-
ibility for its integrity. All authors have read and agree to
he article as written.

Continuous data are summarized as mean � SD. Repeated-
easures analysis of variance with 2 within factors (aden-

sine and esmolol) at 2 levels each and 1 between factor
lso at 2 levels (patients with IDC, control subjects) was
sed to assess main and interaction effects on APCFV.
ecause of the heteroskedasticity of parameters, results
ere also confirmed using Friedman’s test. To obtain a
etter idea of the magnitude of effects, 95% confidence
ntervals (CIs) were computed. All statistical comparisons
ere performed at the 5% level of significance.

esults

f 15 patients initially included in the study, 1 had poor-
uality recordings and was excluded from the final analysis.
or the remaining 14 patients (9 men), mean age was 59 �

able 1
lood pressure and Doppler flow velocity measurements in patients with
nd after (esmolol) �1 blockade

ariables Con

Basic

ystolic blood pressure (mm Hg) 126 � 9
iastolic blood pressure (mm Hg) 72 � 7
PCFV at baseline (cm/s) 22.1 � 6.9
PCFV at maximal hyperemia (cm/s) 75.1 � 18.6
FR 3.50 � 0.54

* p �0.05 compared with basic;† p �0.05 compared with controls.
years. i
In the control group, which included 7 men, mean age
as 58 � 9 years. There were no significant differences
etween patients and controls in age or gender. Mean left
entricular ejection fractions were 34 � 6% in patients with
DC and 62 � 4% in controls (p �0.001).

There were no statistically significant differences in
ystolic and diastolic blood pressures between patients
nd controls. There was a significant decrease in both
hese parameters after esmolol administration (p �0.001;
able 1).

Doppler parameters recorded at baseline and maximum
yperemia are listed in Table 1. Repeated-measures analysis
f variance showed significant group, adenosine, esmolol,
nd group-drug interaction effects. More precisely, as
hown in Figure 1 and Table 1, although no significant
ifferences in APCFV between patients and controls were
bserved at baseline, patients with IDC had significantly
ower APCFV during maximal hyperemia compared with
ontrol subjects (95% CI 65 to 84 for controls and 46 to 62
or patients with IDC, p �0.001).

After esmolol administration, APCFV showed a signifi-
ant decrease in patients with IDC (95% CI 1.8 to 5.1, p �
.008), whereas in control subjects, a trend was observed
95% CI �0.25 to 1.7, p � 0.06). During maximal hyper-
mia, APCFV increased significantly after esmolol infusion

igure 1. APCFV (centimeters per second) at baseline (b) and maximal
yperemia (h) in patients with IDC and controls before and after �1

lockade with esmolol (Es).

ic dilated cardiomyopathy (IDC) and control subjects before (basic)

Patients With IDC

Esmolol Basic Esmolol

118 � 12* 122 � 17 117 � 14*
68 � 7* 68 � 11 65 � 9*

21.4 � 6.3 22.9 � 5.0 19.5 � 3.7*
74.5 � 17.5 54.2 � 12.0† 59.5 � 13.3*†

3.59 � 0.62 2.39 � 0.38† 3.06 � 0.40*†
idiopath

trols
n patients with IDC (95% CI 3.4 to 7.1, p �0.001), whereas
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n control subjects, no significant change was observed
95% CI �1.5 to 2.6, p � 0.52; Figure 1).

Significant group (p �0.001), esmolol (p �0.001), and
nteraction effects (p �0.001) were also observed for CFR.
FR was significantly lower in patients with IDC compared
ith controls. After esmolol administration, CFR in the

ontrol group showed no significant change (95% CI �0.06
o 0.25, p � 0.20), whereas in patients with IDC, a very
ignificant improvement was observed (95% CI 0.48 to
.86, p �0.001; Figure 2).

iscussion

n our study, CFR significantly improved after esmolol
dministration in patients with IDC, but not in controls. This
as achieved by changing baseline and hyperemia coronary
lood flow velocities in opposite directions only in patients
ith IDC. Baseline myocardial blood flow is mainly deter-
ined by heart rate, left ventricular wall stress, and con-

ractility.19 Heart rates in our study patients remained con-
tant, and changes observed in blood pressure could not
ffect coronary blood flow17,18 and explain our findings.
onsequently, the net effect of esmolol on the latter 2
arameters seems to be favorable in terms of myocardial
xygen consumption, leading to decreased coronary blood
ow at baseline in patients with IDC, but not in control
ubjects, for whom wall stress was lower and adrenergic
rive was weakened. The increase in coronary blood flow at
aximal hyperemia is not easily explained. Although there

re no data, 1 possible explanation is that the increased
xtravascular compressive forces20 observed in patients
ith IDC regressed after �1 blockade as a result of de-

reased diastolic filling pressure and/or myocardial contrac-
ility.

The increased wall stress in patients with IDC increased
he oxygen demand, whereas the abnormalities in endothe-
ium-independent coronary flow regulation discussed, com-
ined with the abnormal microvascular endothelial function
ften seen in patients with IDC,21–23 tended to decrease
yperemic blood flow and hence oxygen supply. Thus, there

igure 2. CFR in the left anterior descending coronary artery for patients
ith IDC and controls before and after �1 blockade with esmolol (Es).
s a myocardial oxygen deficit that may manifest in episodes o
f ischemia, chronic hypoperfusion, hibernation, or even
ecrosis and a worsening of left ventricular dysfunction.
his can lead to a vicious cycle that further aggravates
xisting coronary blood flow abnormalities (microvascular
schemic hypothesis). The correlation between regional
FR and corresponding contractile reserve10 is strong evi-
ence for such a pathophysiological feedback mechanism.
n improvement in coronary blood flow abnormalities and
FR, as a result of �1 blockade, has the potential to break

his vicious cycle, slowing, stopping, or even reversing the
volution of the syndrome. Such a mechanism could go
ome way toward explaining why �-blocker therapy bene-
ted patients with dilated cardiomyopathy12–14 and reduced

he risk of progression of the disease.15,16 Although this
ypothesis remains to be proved by additional study, the
vidence to date has suggested that improvement in coronary
lood flow could be a possible target of future therapies.

To the best of our knowledge, there is only 1 study24 with
hich we can compare our findings of the effect of �
lockade in control subjects. In that study, as in ours, base-
ine coronary flow was unchanged after metoprolol admin-
stration, but at hyperemia, there was an increase in both
ow velocity and CFR. This could be explained by differ-
nces in diastolic period because heart rate was not constant
hroughout the study period and by differences in the study
opulation because it involved patients with ischemic heart
isease undergoing coronary intervention.

There is also 1 study assessing the effect of � blockade
n coronary circulation in patients with IDC.25 In the latter
tudy, as in our own, hyperemia coronary blood flow in-
reased after carvedilol administration. However, baseline
oronary flow was unchanged. Nevertheless, the small
ample size of the study (10 patients) and the noninvasive
ethod used (transthoracic Doppler echocardiography)
ay not have been able to detect differences at these low

elocities.
Several limitations of the present study must be consid-

red. Coronary blood flow was assessed using intracoronary
oppler measurements of flow velocity. Although flow ve-

ocity does not represent volumetric flow, extensive animal
tudies proved the accuracy of this technique in the assess-
ent of changes in coronary flow.26,27 Consequently, given

hat flow velocities at baseline were similar in patients with
DC and control subjects, whereas changes in coronary
rtery diameter were avoided by intracoronary nitroglycer-
ne administration, it is reasonable to assume that flow
elocity at maximal hyperemia provided a valid means of
omparing coronary flow in the 2 groups.

Similarly, changes in coronary artery diameter after �1
lockade could theoretically affect flow velocity measure-
ents. Nevertheless, because previous studies showed that

ross-sectional area was unchanged after �1 blockade24 and
irectional changes in flow velocities were assessed not
nly in patients with IDC, but also in direct comparison with
he corresponding changes in the control group, differences
erived from the data have to represent actual changes in
lood flow.

The relatively small number of patients in this study is
nother limitation. This was caused by the strict screening
riteria used for both patients and controls to exclude most

f the other factors that might influence coronary microvas-
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ular flow. Despite, or perhaps because of, this and the
onstant heart rate in patients and controls, we were able to
btain statistically significant results.
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	ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

	      3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	Η στεφανιαία κυκλοφορία, παρέχει οξυγόνο και τροφή στον καρδιακό μυ με σκοπό τη διατήρηση της ομαλής καρδιακής λειτουργίας. Επειδή η καρδιακή λειτουργία οφείλει να προσαρμόζεται άμεσα στις συστηματικές μεταβολικές ανάγκες οι οποίες είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες, η προσαρμογή της στεφανιαίας κυκλοφορίας και οι επακόλουθες μεταβολές στη ροή του αίματος που παρέχεται στο μυοκάρδιο πρέπει να είναι εξίσου άμεσες. Η ροή του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες είναι συστολική και διαστολική (φασική). Επειδή όμως κατά τη διάρκεια της συστολής τα ενδοτοιχωματικά στεφανιαία αγγεία συμπιέζονται, η παροχή του αίματος στο μυοκάρδιο είναι κυρίως διαστολική. Έτσι στη διαστολική περίοδο του καρδιακού κύκλου που η αορτική βαλβίδα παραμένει κλειστή, η πίεση της αορτής μεταβιβάζεται στα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών. Το αορτικό τόξο και οι κόλποι του Valsava δρουν σαν μια αποθήκη επιτρέποντας τη διατήρηση σχετικά ομοιόμορφης εισροής αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες, σε όλη τη διάρκεια της διαστολικής περιόδου. 
	Η ροή του αίματος στα στεφανιαία αγγεία, όπως και σε κάθε αγγειακή κλίνη, εξαρτάται από την οδηγό πίεση και την αντίσταση που παρουσιάζουν. Το 75% της αντίστασης στη στεφανιαία κυκλοφορία εμφανίζεται στο αρτηριακό της σκέλος. Αυτό αποτελείται από τα επικαρδιακά ή αγωγά αγγεία (conductance vessels) τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες ασκούν μικρή αντίσταση στην ροή του αίματος, τα στεφανιαία αρτηριόλια και τα ενδομυοκαρδιακά τριχοειδή αγγεία. Τα προτριχοειδικά στεφανιαία αρτηριόλια (μεγέθους από 100-500 μm) συμβάλλουν κατά 25-30% στην αντίσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας και είναι οι κύριοι ρυθμιστές της στεφανιαίας ροής. Τα προτριχοειδικά αρτηριόλια που βρίσκονται ακόμα πιο περιφερικά (μεγέθους <100 μm) είναι υπεύθυνα για το 40-50% της στεφανιαίας αντίστασης. Τέλος το μυοκάρδιο εμφανίζει πυκνό δίκτυο τριχοειδών (περίπου 4000/mm2) που δεν είναι ομοιόμορφα βατό. Οι προτριχοειδικοί σφιγκτήρες δραστηριοποιούνται για να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος σύμφωνα με τις ανάγκες σε ροή του μυοκαρδίου. 
	Είναι αξιοσημείωτο ότι η στεφανιαία αντίσταση και ροή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του αγγείου και την τοποθεσία που αυτό βρίσκεται στο μυοκάρδιο.  Έτσι η στεφανιαία ροή και η ρύθμισή της είναι διαφορετική στα μεγάλα επικαρδιακά αγγεία, στα στεφανιαία αρτηριόλια και στα τριχοειδή. Παρότι οι μηχανισμοί ρύθμισης είναι κοινοί και αναπτύσσονται αναλυτικά πιο κάτω, η συμμετοχή καθενός από αυτούς σε κάθε αγγειακή περιοχή είναι διαφορετική και όχι απόλυτα διευκρινισμένη.  Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να εμφανίσουν ανεπάρκεια σε μεγάλη ποικιλία παθολογικών καταστάσεων και με τον τρόπο αυτό να προκαλέσουν ή να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μυοκαρδιακής ισχαιμίας.
	3.1.1   Μεταβολική ρύθμιση
	Η ροή αίματος στη στεφανιαία κυκλοφορία είναι στενά συνδεδεμένη με την κατανάλωση οξυγόνου από το μυοκάρδιο110. Η σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη επειδή το μυοκάρδιο εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον αερόβιο μεταβολισμό για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Η ικανότητα επιπλέον αύξησης της απόσπασης οξυγόνου από το αίμα είναι μικρή αφού η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του στεφανιαίου φλεβικού αίματος είναι χαμηλή (25-30%) και οι αποθήκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο είναι λιγοστές. Μεταβολές της ενεργειακής ισορροπίας του μυοκαρδίου οδηγούν σε ταχύτατες μεταβολές των αντιστάσεων των στεφανιαίων αγγείων. Μια σειρά ουσιών φαίνεται ότι έχουν το ρόλο του μεσολαβητή σ’ αυτή τη διαδικασία, εκ των οποίων η πιο σημαντική είναι η αδενοσίνη.
	Όταν η ρυθμός χρησιμοποίησης του ATP υπερβαίνει την ικανότητα των μυοκαρδιακών κυττάρων να επανασυνθέτουν υψηλής ενέργειας παράγωγα, η  αποδόμηση των νουκλεοτιδίων της αδενοσίνης οδηγεί στην παραγωγή μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMP)111. Από το παραγόμενο AMP σχηματίζεται η αδενοσίνη με τη δράση του ενζύμου 5-νουκλεοτιδάση.
	Η αδενοσίνη είναι ισχυρά αγγειοδιασταλτική ουσία και πιθανά ο καθοριστικός διαμεσολαβητής που συνδέει την αγγειοδιαστολή που προκαλείται από τη μεταβολική οδό με την ρύθμιση της στεφανιαίας ροής αίματος. Η παραγωγή της αυξάνει σε περιπτώσεις διαταραχής της σχέσης παροχής/αναγκών σε οξυγόνο του μυοκαρδίου και η αύξηση της συγκέντρωσης της στο διάμεσο χώρο είναι παράλληλη με την αύξηση της στεφανιαίας ροής αίματος112-114.
	Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η αδενοσίνη πληρεί τα κριτήρια του μεταβολικού ρυθμιστή της στεφανιαίας ροής αίματος. Παρά την αναγνωρισμένη σπουδαιότητα της όμως, η αδενοσίνη σχεδόν σίγουρα δεν αποτελεί το μοναδικό εμπλεκόμενο αγγειοδραστικό ρυθμιστικό παράγοντα. Άλλα νουκλεοτίδια, το μονοξείδιο του αζώτου, οι προσταγλανδίνες, το O2 , το CO2, κυτταρικά κανάλια (όπως τα ΑΤΡ ευαίσθητα κανάλια Κ+)  και το Η+ έχουν μελετηθεί και φαίνεται ότι παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ρύθμιση της στεφανιαίας κυκλοφορίας.
	3.1.2   Ενδοθηλιακή ρύθμιση
	Αγγειοδραστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τόνο των μεγάλων και μικρών στεφανιαίων αγγείων, μπορούν να προέρχονται από το τοίχωμα των αγγείων, μπορεί να κυκλοφορούν στο αίμα (επινεφρίνη, βαζοπρεσίνη) ή μπορεί να φθάνουν μέσω κυκλοφορούντων στοιχείων όπως τα αιμοπετάλια (σεροτονίνη, ADP) ή από τις απολήξεις των νεύρων (νορεπινεφρίνη, αγγειοδραστικό πεπτίδιο). 
	Το φυσιολογικό αγγειακό ενδοθήλιο μεταξύ των άλλων παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου τόσο στα επικαρδιακά αγγεία όσο και στα στεφανιαία αρτηριόλια, μέσω της παραγωγής μιας σειράς αγγειοδραστικών παραγόντων. Αυτοί μπορεί να προκαλούν είτε αγγειοδιαστολή είτε αγγειοσύσπαση. Οι παράγοντες αυτοί είναι τεράστιας σημασίας αφού το ενδοθήλιο μπορεί να υποστεί βλάβη από μεγάλη ποικιλία παθήσεων αλλά και από τους γνωστούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Η προκαλούμενη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου  οδηγεί σε διαταραχές της στεφανιαίας κυκλοφορίας και συμβάλλει στην παθογένεση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Επίσης φαίνεται να αποτελεί σημείο κλειδί στην εξέλιξη της αθηρωσκλήρυνσης, της θρόμβωσης και της φλεγμονής. 
	Πολλές είναι οι ουσίες που παράγονται από το ενδοθήλιο και προκαλούν αγγειοδιαστολή, όπως το ΝΟ, οι προστακυκλίνες και ο EDHF (endothelium-derived hyperpolarizing factor). Η παρατήρηση πως η ακεραιότητα του ενδοθηλίου είναι απαραίτητη για την πρόκληση αγγειοδιαστολής από την ακετυλοχολίνη σε πειραματικές εργασίες, οδήγησε στην ανακάλυψη του EDRF (endothelium-derived relaxing factor)115. Αργότερα βρέθηκε πως  η ουσία αυτή δεν είναι άλλη από το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)116. Το ΝΟ παράγεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα από την L- αργινίνη με τη δράση της συνθετάσης του ΝΟ. Εκτός από την ακετυλοχολίνη την παραγωγή του ΝΟ διεγείρουν τα συναθροισμένα αιμοπετάλια (σεροτονίνη, ΑDP), η θρομβίνη, η ισταμίνη, και η αύξηση της διατμητικής τάσης (shear stress) η οποία προκαλεί εξαρτώμενη από τη ροή αγγειοδιαστολή (flow mediated vasodilatation). 
	Η ενδοστεφανιαία χορήγηση ακετυλοχολίνης προκαλεί διαστολή σε φυσιολογικές ανθρώπινες στεφανιαίες αρτηρίες117. Αναστολείς του ΝΟ, εξαφανίζουν αυτή τη δράση και μπορούν ακόμα και να μετατρέψουν την αγγειοδιασταλτική δράση της ακετυλοχολίνης σε αγγειοσυσπαστική118.
	Μία από τις λειτουργίες του φυσιολογικού ενδοθηλίου είναι να συνθέτει και να απελευθερώνει EDRF. Έχει αποδειχθεί ότι η τάση αγγειοσύσπασης που χαρακτηρίζει την αθηρωσκλήρυνση σχετίζεται με αγγειοδιασταλτική δυσλειτουργία του ενδοθηλίου με αποτέλεσμα την πρόκληση μη αντιρροπούμενης διέγερσης των λείων μυϊκών κυττάρων. Η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή όμως, δρα όχι μόνο στα μεγάλα αγωγά αγγεία αλλά αποτελεί επίσης σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της αντίστασης στα μικρά αγγεία. Μελέτες σε ανθρώπους έχουν βρει ότι η συνεχής παραγωγή ΝΟ είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των αγγειακών αντιστάσεων στην ηρεμία. Η υπερχοληστερολαιμία και η αθηρωσκλήρυνση επηρεάζουν την απάντηση των αγγείων αντίστασης στην εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή119.
	Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία των αγγείων αντίστασης μπορεί όπως είδαμε να προκαλέσει  ανεπάρκεια στη στεφανιαία ροή αίματος και να  εμποδίσει την κατάλληλη αύξηση της στεφανιαίας ροής σε καταστάσεις αυξημένου stress. Όταν αυτό συνδυαστεί με δυσανάλογη αύξηση του τόνου των αγγείων αυτών υπό συνθήκες αυξημένων μεταβολικών αναγκών, η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μπορεί να  οδηγήσει τελικά στην έκλυση μυοκαρδιακής ισχαιμίας.
	Όπως προαναφέρθηκε, το ενδοθήλιο δεν συμβάλλει μόνο στην αγγειοδιαστολή αλλά αποτελεί επίσης πηγή παραγωγής αγγειοσυσπαστικών ουσιών. Οι πλέον καλά μελετημένες από αυτές είναι οι ενδοθηλίνες (ΕΤ-1, ΕΤ-2, ΕΤ-3). Οι συγκεντρώσεις της ΕΤ-1 είναι αυξημένες σε μια σειρά από καρδιαγγειακές ανωμαλίες όπως η αθηρωσκλήρυνση, το οξύ έμφραγμα, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και η υπέρταση. Αναστολείς των υποδοχέων της ενδοθηλίνης βρίσκονται τώρα υπό μελέτη για να διευκρινίσουν το ρόλο της ΕΤ-1 σε παθήσεις με δυσλειτουργία του αγγειακού τόνου.
	3.1.3   Αυτορρύθμιση της στεφανιαίας κυκλοφορίας
	Όταν παρουσιαστούν αιφνίδιες μεταβολές της πίεσης άρδευσης, πολλές αγγειακές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενου και του στεφανιαίου δικτύου) εμφανίζουν παροδικές μόνο μεταβολές της ροής αίματος και η αιμάτωση επιστρέφει γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση121. Η ικανότητα αυτή διατήρησης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης σε σταθερά επίπεδα παρά την διακύμανση της οδηγού πίεσης αποκαλείται αυτορρύθμιση. Έτσι στη στεφανιαία κυκλοφορία, η ικανότητα αυτορρύθμιση διατηρεί την μυοκαρδιακή αιμάτωση σταθερή όταν συμβαίνει ένα ευρύ φάσμα μεταβολών στη μέση αορτική πίεση (40-130mmHg).
	Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στην αυτορρύθμιση παίζουν τα στεφανιαία αρτηριόλια. Στους μηχανισμούς της αυτορρύθμισης σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος της ενεργοποίησης των ΑΤΡ ευαίσθητων καναλιών Κ (ΚΑΤΡ) . Πιθανή είναι επίσης και η εμπλοκή του ΝΟ και σχετίζεται με την ικανότητα του ενδοθηλίου να αισθάνεται τις μεταβολές της πίεσης άρδευσης μέσω ειδικών υποδοχέων καθώς επίσης και της αδενοσίνης- ιδίως όταν εμφανίζεται μυοκαρδιακή ισχαιμία. Εκτός από αυτούς τους μεταβολικούς μηχανισμούς φαίνεται ότι και τα λεία μυϊκά κύτταρα των αρτηριολίων αντιδρούν στην αύξηση της ενδαυλικής πίεσης με σύσπαση, επαναφέροντας έτσι την ροή αίματος στα προηγούμενα επίπεδα παρά την αύξηση της οδηγού πίεσης122. Ο τελευταίος αυτός μηχανισμός έχει ονομαστεί μυογόνος (myogenic) μηχανισμός της αυτορρύθμισης.
	Αν και είναι δύσκολο να μελετηθεί λεπτομερώς η στεφανιαία αυτορρύθμιση σε ανθρώπους, φαίνεται ότι αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Οι περισσότεροι ασθενείς με στηθάγχη έχουν σημαντική στένωση μιας επικαρδιακής στεφανιαία αρτηρίας αλλά δεν παρουσιάζουν ευρήματα μειωμένης αιμάτωσης στην ηρεμία. Η μείωση της πίεσης άρδευσης περιφερικότερα της στένωσης αντισταθμίζεται με αγγειοδιαστολή των αγγείων αντίστασης στα πλαίσια της αυτορρύθμισης. Η αρτηριακή υπέρταση και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας μειώνουν το εύρος της αυτορρύθμισης123. Καταστάσεις που μεταβάλλουν τη λειτουργία των λείων μυϊκών κυττάρων μπορούν επίσης να εξασθενήσουν τη λειτουργία της αυτορρύθμισης. 
	3.1.4   Εξωαγγειακές δυνάμεις συμπίεσης
	ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
	Επειδή η σύσπαση του τοιχώματος των κοιλιών στη συστολική περίοδο, συμπιέζει τα ενδοτοιχωματικά αγγεία το μεγαλύτερο μέρος της ροής στις στεφανιαίες αρτηρίες συμβαίνει στη διαστολική περίοδο. Έτσι η σύσπαση του μυοκαρδίου αποφράσσει την ροή αίματος στο ίδιο το μυοκάρδιο και στο μέγιστο της συστολής μπορεί να συμβεί ακόμα και αναστροφή της ροής αίματος στα ενδοτοιχωματικά και μικρά επικαρδιακά αγγεία124. 
	Οι εξωαγγειακές συστολικές δυνάμεις συμπίεσης έχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η ενδοκοιλοτική συστολική πίεση της αριστερής κοιλίας και το δεύτερο (και πιο σημαντικό) είναι η στένωση των αγγείων που προκαλείται από την κάμψη και τη συμπίεση των αρτηριολίων στην συστολική περίοδο του καρδιακού κύκλου125.
	ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.
	Η πίεση άρδευσης των στεφανιαίων  έχει υποτεθεί ότι είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ των στεφανιαίων αρτηριών και της πίεσης στον δεξιό κόλπο ή της διαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας. Όταν η πίεση άρδευσης μειωθεί σε τιμές χαμηλότερες από 50 mmHg η διαστολική ροή αίματος διακόπτεται126. Το ύψος της πίεσης στην οποία μηδενίζεται η ροή του αίματος καθορίζεται κυρίως από διαστολικές δυνάμεις συμπίεσης.
	3.2      ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
	Το μυοκάρδιο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη στεφανιαία ροή αίματος, σαν απάντηση σε διάφορα ερεθίσματα. Η απάντηση αυτή αποκαλείται αντιδραστική υπεραιμία. Η πιο χαρακτηριστική μορφή αντιδραστικής υπεραιμίας είναι αυτή που ακολουθεί τη μυοκαρδιακή ισχαιμία που προκαλείται από παροδική απόφραξη μιας στεφανιαίας αρτηρίας. Η έντονη αυτή αγγειοδιαστολή που χαρακτηρίζει την αντιδραστική υπεραιμία πιθανά σχετίζεται με τη συσσώρευση κυρίως αδενοσίνης αλλά και άλλων μεταβολιτών, όπως οι προσταγλανδίνες και το ΝΟ. Ο λόγος της ροής αίματος στην αντιδραστική υπεραιμία (μέγιστη αγγειοδιαστολή) προς τη ροή στην ηρεμία (βασική κατάσταση) ορίζεται σαν στεφανιαία εφεδρεία (ροής).
	Μετρήσεις της στεφανιαίας εφεδρείας ροής έχουν αποκτήσει ευρεία αποδοχή και έχουν καθιερωθεί σαν μια επιπρόσθετη διαγνωστική μέθοδος για τη λήψη αποφάσεων στη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού και της στεφανιαίας παρέμβασης. 
	Η στεφανιαία εφεδρεία εξαρτάται από τουλάχιστον τρεις παράγοντες: 
	1. την αγγειακή αντίσταση των μικρών και των μεγάλων στεφανιαίων αρτηριών (αγγειακός παράγων),
	2. τη μυοκαρδιακή αντίσταση (εξωαγγειακός παράγων) και 
	3. παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση του αίματος (ρεολογικός παράγων).
	Μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας μπορεί να προκύψει είτε από μεταβολές της ροής στη βασική κατάσταση  ή/ και  στην κατάσταση της μέγιστης υπεραιμίας, είτε από την επίδραση ενός ή περισσοτέρων από τους υπόλοιπους  παράγοντες που προαναφέρθηκαν.
	Τρεις είναι οι τύποι των ερεθισμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση μέγιστης στεφανιαίας αγγειοδιαστολής στον άνθρωπο: Παροδική απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικής (ισχαιμία), μεταβολικό stress (άσκηση, βηματοδότηση) και τέλος φαρμακευτικοί παράγοντες, σε ενδοφλέβια ή ενδοστεφανιαία χορήγηση. Οι 3 κυριότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες είναι:  
	1. Διπυριδαμόλη.
	Προκαλεί παρατεταμένη μέγιστη αγγειοδιαστολή εντός 2-4 λεπτών από τη χορήγηση της και η αύξηση της ροής αίματος παραμένει για περισσότερο από 20 λεπτά130. Προτιμάται για την μη επεμβατική εκτίμηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας. Η συνήθης δόση (0.56 mg/kg) δεν προκαλεί μέγιστη αγγειοδιαστολή σε όλους τους ασθενείς. Επειδή είναι πιθανό να προκαλέσει φαινόμενα υποκλοπής μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
	2. Παπαβερίνη.
	Προκαλεί πλήρη αγγειοδιαστολή σε ενδοστεφανιαία δόση 8-12 mg. Το μέγιστο της δράσης της παρατηρείται σε 10-20 δευτερόλεπτα και η δράση της διαρκεί περίπου 120 δευτερόλεπτα. Ο μεταβολισμός και η απέκκριση της είναι αργά και ο χρόνος υποδιπλασιασμού του φαρμάκου είναι 3.5 ώρες131. Παρατείνει το QT διάστημα και μπορεί να προκαλέσει torsades de pointes σε ποσοστό 1% περίπου.
	3. Αδενοσίνη.
	Η δράση της διαρκεί μόνο 40 δευτερόλεπτα. Σε ενδοστεφανιαία χορήγηση 30-50 μg για την αριστερή και 20-30 μg για τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία προκαλεί μέγιστη αγγειοδιαστολή στο 92% των ασθενών, χωρίς σημαντική μεταβολή της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας132. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί και ενδοφλέβια σε δόση 140μg/kg/min, γεγονός που επιτρέπει πιο σταθερές μετρήσεις, λόγω του ότι  ο χρόνος ημίσειας ζωής του φαρμάκου είναι πολύ βραχύς κατά την ενδοστεφανιαία χορήγηση.
	Σπάνια έχουν παρατηρηθεί παροδικές διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής από τη χορήγηση της. Αποτελεί τον φάρμακο εκλογής για πολλαπλές μετρήσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
	3.2.1   Μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας
	ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
	Ραδιοϊσοτοπική (θάλλιο-201, 99mTc-sestamibi) απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου υπό άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την ποσοτικοποίηση της στεφανιαίας εφεδρείας. Μερικά εργαστήρια χρησιμοποιούν ερευνητικά την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography), την υπερταχεία υπολογιστική τομογραφία (ultra-fast computed tomography), και την μαγνητική τομογραφία (nuclear magnetic resonance imaging) για τον ίδιο σκοπό133. Η κλασσική εκτίμηση με αυτές τις τεχνικές γίνεται με άσκηση ή με φαρμακολογική αγγειοδιαστολή.
	Σε αντίθεση όμως με τις επεμβατικές τεχνικές που μετράνε έναν απόλυτο δείκτη της στεφανιαίας εφεδρείας (το πηλίκο της μέγιστης προς τη βασική ροή), οι απεικονιστικές τεχνικές εκτιμούν τη σχετική στεφανιαία εφεδρεία συγκρίνοντας την αιμάτωση (τον αριθμό κρούσεων του ραδιοφαρμάκου) των ισχαιμικών περιοχών με περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα εμφανίζουν φυσιολογική αιμάτωση134.
	Οι μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές αποδίδουν ένα λιγότερο ποσοτικοποιημένο δείκτη της στεφανιαίας εφεδρείας σε σχέση με τις επεμβατικές τεχνικές. Επιπλέον τα αποτελέσματα τους μπορεί να αποβούν λανθασμένα σε περιπτώσεις διάχυτης στεφανιαίας νόσου, όπου δεν υπάρχει φυσιολογική περιοχή αιμάτωσης για να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς.
	Πρόσφατα η διαθωρακική και η διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί ερευνητικά για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
	ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ DOPPLER
	Η μέτρηση της ροής αίματος στο στεφανιαίο κόλπο μετά από δεξιό καρδιακό καθετηριασμό έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας. Η ακρίβεια της τεχνικής εξαρτάται από τη σταθερότητα της δειγματοληπτικής περιοχής, δεδομένης της σημαντικής κίνησης της καρδιάς135. Επιπλέον αυτή η τεχνική δίδει πληροφορίες περισσότερο για την αιμάτωση του συνόλου του μυοκαρδίου παρά για την αιμάτωση μιας συγκεκριμένης περιοχής.
	Σήμερα δύο είναι οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας: η χρήση ενδοστεφανιαίου σύρματος Doppler και η χρήση της τεχνικής της θερμοαραίωσης. Η τεχνική της θερμοαραίωσης χρησιμοποιεί ένα σύρμα αγγειοπλαστικής το οποίο έχει ένα αισθητήρα θερμοκρασίας στο άκρο του. Η απόλυτη στεφανιαία ροή υπολογίζεται από το χρόνο τον οποίο χρειάζεται μια ορισμένη ποσότητα φυσιολογικού ορού  θερμοκρασίας δωματίου, η οποία χορηγείται ταχέως, για να φθάσει από το άκρο του καθετήρα στον αισθητήρα θερμοκρασίας. Η στεφανιαία εφεδρεία υπολογίζεται από το πηλίκο του χρόνου αυτού στη μέγιστη υπεραιμία προς το χρόνο στη βασική κατάσταση136.
	Η δεύτερη μέθοδος στηρίζεται στη μέθοδο Doppler. Η χρησιμοποίηση της ταχύτητας ροής του αίματος στην στεφανιαία κυκλοφορία για τον υπολογισμό της στεφανιαίας εφεδρείας έγινε για πρώτη φορά το 1974137. 
	Η μέθοδος Doppler στηρίζεται στην μέτρηση της συχνότητας των ηχητικών κυμάτων που αντανακλώνται από τα κινούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η στιγμιαία ταχύτητα ροής είναι ανάλογη της μεταβολής της συχνότητας των ανακλώμενων κυμάτων σύμφωνα με την εξίσωση: 
	V= (cΔf)/2f0cosθ,
	όπου V= ταχύτητα, c= ταχύτητα του ήχου στο αίμα, Δf= η αλλαγή συχνότητας Doppler, f0= συχνότητα εκπεμπόμενου ηχητικού κύματος και θ= η γωνία μεταξύ κύματος ήχου και της πορείας του αίματος. 
	Η μέθοδος Doppler επομένως μετράει την ταχύτητα ροής του αίματος και όχι τον όγκο του παρεχόμενου αίματος.
	Η ταχύτητα ροής όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου του αίματος όταν είναι γνωστή η επιφάνεια της διατομής του αγγείου στο συγκεκριμένο σημείο της μέτρησης, σύμφωνα με την εξίσωση138,139 .
	CBF = CBFV x CSA x HR,
	όπου CBF= στεφανιαία ροή αίματος, CBFV= στεφανιαία ταχύτητα ροής του αίματος, CSA= η επιφάνεια διατομής του αγγείου και HR= η καρδιακή συχνότητα. Είναι προφανές ότι η ροή αίματος είναι ανάλογη της ταχύτητας με την προϋπόθεση ότι η καρδιακή συχνότητα παραμένει αμετάβλητη. Η CSA και η γωνία θ μπορούν στην ουσία να αγνοηθούν κατά τη μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας με την προϋπόθεση βέβαια ότι η διάμετρος του αγγείου παραμένει σταθερή.
	Οι παραπάνω εξισώσεις παρουσιάζουν μια απλοποιημένη συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής της συχνότητας Doppler (Δf) και της ταχύτητας ροής ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου. Στην πραγματικότητα όμως η ροή δεν είναι γραμμική, υπάρχουν δυνάμεις διάτμησης-απόσχισης, στροβιλισμός του αίματος και ελικοειδή αγγεία με μεταβλητή γωνία θ140.
	Πολλές τεχνικές επεξεργασίας του σήματος Doppler έχουν εφαρμοστεί, η πλέον κατάλληλη όμως θεωρείται πως είναι ταχεία μετατροπή κατά Fourier (fast Fourier transformation, FFT)141, η οποία και χρησιμοποιείται στις περισσότερες από τις νεώτερες τεχνικές Doppler.
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