
Περιληψη

Εισαγωγή: Η διάμετρος και ο όγκος του αριστερού κόλπου (ΑΚ) έχουν
χρησιμοποιηθεί ως δείκτες μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ω-
στόσο οι λειτουργικές μεταβολές του κολπικού μυοκαρδίου προκύπτουν
πριν τη δομική παραμόρφωση του ΑΚ.

Στόχος: Να εκτιμηθεί η μυοκαρδιακή παραμόρφωση του ΑΚ σε ασθε-
νείς με αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και να συγκριθεί με υγιή πληθυσμό.

Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 91 εξεταζόμενοι (56 υπερτασικοί και 35 υγιείς)
και ελήφθησαν κλασικές δισδιάστατες εικόνες σε γκρι κλίμακα του ΑΚ και
της αριστερής κοιλίας.

Αποτελέσματα: Ανεξάρτητα από την παρουσία υπερτροφίας της αρι-
στερής κοιλίας, η παραμόρφωση του ΑΚ ήταν χαμηλότερη στους υπερτασι-
κούς σε σχέση με τους υγιείς. Η μέγιστη παραμόρφωση του ΑΚ (LAS) ήταν
χαμηλότερη (37.2±14%) στους ασθενείς με ΑΥ σε σχέση με τον πληθυσμό
ελέγχου (51.5±19%) (p<0.01) και ακόμα χαμηλότερη σε ασθενείς με συνυ-
πάρχουσα ΑΥ και σακχαρώδη διαβήτη (27.7±7.4%)(p<0.01). Για κάθε 1%
αύξηση της διαμέτρου του ΑΚ, παρατηρείται μέση ελάττωση της παραμόρ-
φωσης του ΑΚ κατά 0.8. Η διάρκεια της κολπικής συσταλτικής παραμόρ-
φωσης (durLas) (1.2±0.4 msec), όπως η κυκλοτερής παραμόρφωση της α-
ριστερής κοιλίας (CS)(-23.8±10.7%) και η συσταλτική παραμόρφωση του
ΑΚ (LAs) (-0.24±3.3%) ήταν χαμηλότερες στους ασθενείς με ΑΥ σε σχέση
με τον πληθυσμό ελέγχου (1.4±0.46msec) (p<0.05), (-15±4.9%) (p<0.01),
(-3.87±6.03% p<0.01) αντίστοιχα. Μέγιστη παραμόρφωση του ΑΚ χαμη-
λότερη του 55.5, είχε 52% ευαισθησία και 83% ειδικότητα για ανίχνευση
των υπερτασικών ασθενών (AUC 71%, p<0.001).

Συμπεράσματα: Η παραμόρφωση του ΑΚ είναι επηρεασμένη στους υ-
περτασικούς ασθενείς. Καθώς η διαταραχή αυτή παρουσιάζεται πριν την
δομική παραμόρφωση του ΑΚ, η δισδιάστατη παραμόρφωση του ΑΚ θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρώιμος δείκτης μελλοντικών καρδιαγγεια -
κών συμβαμάτων στους υπερτασικούς ασθενείς.

εισαγωγh

Η αναζήτηση της βλάβης οργάνου-στόχου είναι επιτακτική

στους υπερτασικούς ασθενείς προκειμένου να καθοριστεί η πρό-

γνωση και να προσδιοριστεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.1 Η διά-

ταση του ΑΚ έχει συσχετιστεί με αυξημένη καρδιαγγειακή νοση-
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ρότητα και θνητότητα.2-4 Παραδοσιακά με τη βοή-

θεια της ηχωκαρδιογραφίας, η διάμετρος και ο ό-

γκος του ΑΚ χρησιμοποιούνται ώστε να προσδιο-

ριστεί το μέγεθος του ΑΚ.5-6 Αυτές οι παράμετροι

όμως επηρεάζονται από αιμοδυναμικές καταστά-

σεις και γεωμετρικές υποθέσεις και παραδοχές. Η

εκτίμηση της λειτουργικότητας της μυοκαρδιακής

παραμόρφωσης του ΑΚ φαίνεται να ξεπερνά αυ-

τούς τους περιορισμούς. Συνήθως η κολπική συ-

στολή εκτιμάται με Doppler από τη διαμιτροειδική

ροή (κύμα Ε/Α), τις ταχύτητες των πνευμονικών

φλεβών και τις ιστικές ταχύτητες του δακτυλίου.

Κατά την διάρκεια της κοιλιακής συστολής ο ΑΚ

λειτουργεί ως δεξαμενή, ως αγωγός στην πρώιμη

διαστολή και ως ενεργητική αντλία κατά τη διάρ-

κεια της όψιμης διαστολής.

Η ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στον ΑΚ α-

πό την κυκλοφορία των πνευμονικών φλεβών στη

φάση της πλήρωσης (δεξαμενή) επηρεάζεται από

τη χάλαση και την ενδοτικότητα του ΑΚ, ενώ η φά-

ση της κολπικής συστολής (ενεργητική αντλία) ε-

ξαρτάται από την ενδοτικότητα της αριστερής κοι-

λίας και την ενδογενή συσταλτικότητα του ΑΚ, πα-

ράμετροι οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν με

τις παραδοσιακές μεθόδους. Η εκτίμηση της τμη-

ματικής και ολικής μυοκαρδιακής παραμόρφωσης

με την τεχνική του speckle tracking, η οποία αντα-

νακλά τη διατασιμότητα και συσταλτικότητα θα

μπορούσε να αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική

λύση.

Σε αυτή τη μελέτη επιδιώξαμε νε μελετήσουμε

τη μυοκαρδιακή παραμόρφωση του ΑΚ στους υ-

περτασικούς, όπως αυτή εκφράζεται από τη δισ-

διάστατη παραμόρφωση και να εκτιμήσουμε την

δυνατότητα αυτών των δεικτών να ανιχνεύσουν

τους υπερτασικούς ασθενείς.

Μεθοδοι

Μελετήσαμε προοπτικά 91 άτομα (μέση ηλι-

κία 56±12) (35 υγιείς εθελοντές σαν πληθυσμό ε-

λέγχου και 56 καλώς ρυθμιζόμενους υπερτασικούς

ασθενείς υπό θεραπεία) προερχόμενους από το δι-

κό μας αντιυπερτασικό ιατρείο και την κοινότητα.

Oι μελέτες ηχωκαρδιογραφίας διενεργήθη-

καν με το ηχωκαρδιογραφικό σύστημα της Philips

IE33 (Philips healthcare; Transducer: S5-1). Τρεις

καρδιακοί κύκλοι αποθηκεύονταν ψηφιακά για

περαιτέρω ανάλυση. Η μελέτη διενεργήθηκε στην

αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση. Το M-

mode, η δισδιάστατη απεικόνιση, το φασματικό

και έγχρωμο Doppler, ελήφθησαν στα 2.5 και 5

MHz. Καθιερωμένες δισδιάστατες σε γκρι κλίμα-

κα απεικονίσεις της αριστερής κοιλίας και του ΑΚ

ελήφθησαν διαθωρακικά από την παραστερνική

τομή στον βραχύ άξονα, την κορυφαία τομή 4 κοι-

λοτήτων, την κορυφαία τομή 2 κοιλοτήτων και την

κορυφαία τομή στον επιμήκη άξονα σύμφωνα με

οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας Ηχωκαρδιο-

γραφίας (ΑΕΗ).7 Η μάζα της αριστερής κοιλίας υ-

πολογίστηκε από τον τύπο της ΑΕΗ και ο δείκτης

της μάζας αριστερής κοιλίας υπολογίστηκε διαι-

ρώντας τη μάζα με την επιφάνεια του σώματος, η

οποία προκύπει από το ύψος και βάρος του ασθε-

νούς. Η ανάλυση των αποθηκευμένων εικόνων

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Q-Lab Work-

station (Philips Healthcare) με το λογισμικό της

δισδιάστατης παραμόρφωσης το οποίο βασίζεται

στο μοντέλο των 17 τμημάτων.

O όγκος του δείγματος τοποθετήθηκε στην

περιοχή ενδιαφέροντος (ROI-region of interest).

Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας εκτιμή-

θηκε στον βραχύ άξονα του μέσου τμήματος της

κοιλίας με τη μέθοδο της μέγιστης δισδιάστατης

κυκλοτερούς παραμόρφωσης (CS) και στον επιμή-

κη άξονα με τη μέθοδο της δισδιάστατης επιμή-

κους παραμόρφωσης (LS). Η λειτουργία του ΑΚ

εκτιμήθηκε στην κορυφαία λήψη 4 κοιλοτήτων, με

την μέθοδο της δισδιάστατης κολπικής παραμόρ-

φωσης (LAS) στη φάση της πλήρωσης, του παθητι-

κού αγωγού και της κολπικής συστολής (LAs), ό-

πως περιγράφθηκε παραπάνω.8

Το κύριο κριτήριο αποκλεισμού από τη μελέτη

ήταν η παρουσία κολπικής μαρμαρυγής ή ιστορικό

αυτής. Η νοσοκομειακή επιτροπή δεοντολογίας ε-

νέκρινε την παρούσα μελέτη ενώ γραπτή συγκατά-

θεση ελήφθη από όλους τους εμπλεκόμενους.

στατιστικh ανaλυση

Η ανάλυση συμπεριέλαβε 91 άτομα. Για τον

σκοπό της ποσοτικής ανάλυσης των ανεξάρτητων

προγνωστικών και διαγνωστικών δεικτών, δεν

πραγματοποιήθηκε καμία κατηγοριοποίηση των δε -

δομένων και η κάθε παράμετρος αντιμετω πί στηκε

ως ανεξάρτητο δείγμα. Για τον σκοπό της ποιοτικής

και ποσοτικής ανάλυσης των ειδικών παραμέτρων,

με βάση την ΑΥ και το μεταβολικό προφίλ, όλοι οι
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άσθενείς χωρίστηκαν σε τρείς ξεχωριστές κατη γο -

ρίες (νορμοτασικοί, υπερτασικοί και υπερτα σι κοί-

διαβητικοί).

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε

χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS stat. ver.20

(IBM Corporation, Somers, NY).

Η μέθοδος συσχέτισης κατά Pearson χρη σι -

μοποιήθηκε για να υπολογιστούν οι ποιο τικές συ -

σχετίσεις (συντελεστής συσχέτισης), ανάμεσα στις

παραμέτρους οι οποίες αντανακλούν τις λει τουρ -

γικές ανωμαλίες του ΑΚ, όπως αυτές εκτι μήθηκαν

με τους δείκτες της δισδιάστατης παρα μόρφωσης

του ΑΚ και να αναγνωρίσουν τις πιθα νές στατι -

στικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές τις

συνεχείς μεταβλητές.

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) χρησιμο -

ποιήθηκε για να αναγνωρίσει την πιθανή στατι -

στικά σημαντική διαφορά των παραμέτρων της

δισ διάστατης παραμόρφωσης του ΑΚ ανάμεσα

στις κατηγορίες των ασθενών (νορμο τασι κοί,

υπερτασικοί και υπερτασικοί-διαβητικοί).

Μη παραμετρική μέθοδος (Mann Whitney and

Kruskal Wallis) χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω

ανάλυση της υπόθεσης ότι οι λει τουργικές ανω -

μαλίες του ΑΚ ακολουθούν μία μοναδική και στα -

τιστικά σημαντική κατανομή ανάμεσα στις τρεις

ξεχωριστές κατηγορίες των ασθενών.

Η ανάλυση της καμπύλης ειδικότητας και

ευαισθησίας (ROC-receiver operating characteris-

tic) υπολόγισε την ειδικότητα και την ευαισθησία

των παραμέτρων της δισδιάστατης παραμόρφωσης

του ΑΚ στις τρεις κατηγορίες των ασθενών.

Με το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης εκτι -

μήθηκαν οι προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι

δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν τους παρα μέ -

τρους της δισδιάστατης παραμόρφωσης του ΑΚ.

αΠοτελεσΜατα

Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετεί -

χαν στη μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Παραμόρφωση του ΑΚ και ο ρυθμός παραμόρ-

φωσης στους υπερτασικούς ασθενείς και στον πλη-

θυσμό ελέγχου

Η συσταλτική παραμόρφωση του ΑΚ (LAs), η

κυκλοτερής παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας

(CS), όπως και η διάρκεια της κολπικής συσταλτι-

κής παραμόρφωσης (durLas) παρουσίασαν αντι-

στρόφως ανάλογη συσχέτιση με την ΑΥ (p<0.05).

Για να διερευνηθούν οι διαφορές των ανωτέρω

παραμέτρων ανάμεσα στους νορμοτασικούς και υ-

περτασικούς, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση δια κύ -

μανσης (ANOVA) και η μη παραμετρική μέθο δος

(Kruskal Wallis). Με βάση τα δεδομένα τα οποία

προέκυψαν, υπάρχει μια ειδική και στατιστικά

σημαντική κατανομή των παραμέτρων ανάμεσα

στις κατηγορίες των ασθενών (p<0.001). Επι -

πλέον όλες οι παράμετροι παραμόρφωσης διατη -

ρούσαν αυτό το πρότυπο κατανομής, ακόμα και

όταν οι ασθενείς είχαν υποκατηγοριοποιηθεί στην

παρουσία της υπέρτασης και του διαβήτη.

Ανεξάρτητα από την παρουσία υπερτροφίας

της αριστερής κοιλίας, η παραμόρφωση του ΑΚ

ήταν χαμηλότερη στους υπερτασικούς σε σχέση με

τους νορμοτασικούς ασθενείς.

Η μέγιστη παραμόρφωση του ΑΚ (LAS) ήταν

χαμηλότερη (37.2 ± 14%) στους ασθενείς με υπέρ-

ταση σε σχέση με τον πληθυσμό ελέγχου (51.5 ±

19%) (p<0.01) και ακόμα χαμηλότερη στους ασθε-

νείς με συνυπάρχουσα υπέρταση και σακχαρώδη

διαβήτη (27.7 ± 7.4%) (p<0.01) (Εικ. 1). Για κάθε

1% αύξηση της διαμέτρου του ΑΚ, παρατηρείται μέ-

ση ελάττωση της παραμόρφωσης του ΑΚ κατά 0.8.

Η διάρκεια της κολπικής συσταλτικής παρα-

μόρφωσης (durLas) στους ασθενείς με υπέρταση

(ανεξάρτητα από την παρουσία σακχαρώδη δια-

βήτη) ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τον πληθυσμό

ελέγχου (1.2 ± 0.4 vs 1.4 ± 0.4 msec) (p<0.05).

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των ασθενών.

Υπερτασικοί Πληθυσμός

ελέγχου

Ηλικία 59±1.5 48±2
Φύλο (%) 46 51
Δείκτης μάζας σώματος (Kg/m2) 29±0.6 27±0.6
Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 129±2 121±3
Διαστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 75±1 74±1
Κυκλοτερής παραμόρφωση

αριστερής κοιλίας (CS%) –20±1.2 –15±0.9
Επιμήκης παραμόρφωση (LS%) –18±0.6 –17±0.5
Διάρκεια της κολπικής συσταλτικής

παραμόρφωσης (durLAs msec) 1.1±0,6 1.4±0,9
Μέγιστη παραμόρφωση ΑΚ (LAS%) 33±1.4 42±2
Συσταλτική παραμόρφωση ΑΚ (LAs) 0.7±0.4 3±1.1
Μάζα αριστερής κοιλίας (g) 188±5 156±5
Δείκτης μάζας αριστερής κοιλίας (g/m2) 97±2 82±2
Κλάσμα εξώθησης % 62±0.1 65±0.0
Μεσοκοιλιακό διάφραγμα (mm) 11±0.2 9±0.2
Oπίσθιο τοίχωμα αριστερής κοιλίας (mm) 10.5±0.1 9.5±0.2
Διάμετρος ΑΚ (mm) 43±0.6 37±0.7
Κεντρική αρτηριακή πίεση (mmHg) 156±3 136±3
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (m/s) 10±0.3 8.6±0.4
Σακχαρώδης διαβήτης (%) 22,6 0
Δυσλιπιδαιμία (%) 46,8 0
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H κυκλοτερής παραμόρφωση της αριστερής

κοιλίας (CS) ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς με

υπέρταση και διαβήτη συγκριτικά με τον πληθυ-

σμό ελέγχου (-23.8±10.7 vs -15±4.9%) (p<0.01).

Τέλος η συσταλτική παραμόρφωση του ΑΚ

(LAs) ήταν χαμηλότερη στους υπερτασικούς α-

σθενείς συγκριτικά με τον πληθυσμό ελέγχου

(-0.24±3.3% vs -3.87±6.03%) (p<0.01).

Η δισδιάστατη επιμήκης παραμόρφωση της α-

ριστερής κοιλίας (LS) δεν ανέδειξε στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες α-

σθενών (p=0.851).

Oι συσχετισμοί αυτοί παρέμειναν αμετάβλη-

τοι μετά την προσαρμογή της ηλικίας και της υπερ-

τροφίας της αριστερής κοιλίας.

Συσχέτιση της ηλικίας με την παραμόρφωση

και τον ρυθμό παραμόρφωσης ΑΚ στους υπερτασι-

κούς ασθενείς και τον πληθυσμό ελέγχου

Η μέθοδος συσχέτισης κατά Pearson απο -

κάλυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα

στην ηλικία των ασθενών και σχεδόν όλων των

παραμέτρων παραμόρφωσης του ΑΚ. Ειδικά η

ηλικία των ασθενών ανέδειξε αρνητική συσχέτιση

με τις παραμέτρους LA, LS, CS και durLAs

(p<0.005, r=-0.355; p<0.05, r=-0.234; p<0.01,

r=-0.280 και p<0.05, r=-0.215 αντίστοιχα).

Ανάλυση της καμπύλης ειδικότητας και ευαι-

σθησίας (ROC-receiver operating characteristic curve)

για την ανίχνευση των υπερτασικών ασθενών

Η ανάλυση της καμπύλης ειδικότητας και

ευαισθησίας χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η

ειδικότητα και ευαισθησία των παραμέτρων της

κολπικής παραμόρφωσης, όπως και της μάζα αρι -

στερής κοιλίας και του δείκτη μάζας αριστερής

κοιλίας στην ανίχνευση των υπερτασικών ασθενών.
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Εικόνα 2. Ειδικότητα και ευαίσθησία της μάζας (LV mass)

και του δείκτη μάζας αριστερής κοιλίας (LV mass index)

στην ανίχνευση των υπερτασικών ασθενών. Ειδικά ο δεί-

κτης μάζας αριστερής κοιλίας υψηλότερος από

93.50g/m² έδειξε 63% ευαισθησία και 76% ειδικότητα

(AUC 76%, p<0.001). Παρομοίως, τιμές της μάζας αρι-

στερής κοιλίας υψηλότερες των 184g είχαν 54% ευαισθη-

σία και 83% ειδικότητα (AUC 75.5%, p<0.001).
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Εικόνα 3. Ειδικότητα και ευαίσθησία της μέγιστης παρα-

μόρφωσης του αριστερού κόλπου στην ανίχνευση υπερ-

τασικών ασθενών. Tιμή της μέγιστης παραμόρφωσης

του ΑΚ (LAS) χαμηλότερη των 31.5%, έδειξε 52% ευ-

αισθησία και 83% ειδικότητα στην ανίχνευση των υπερ-

τασικών ασθενών (AUC 72%, p<0.005).
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Ειδικά ο δείκτης μάζας αριστερής κοιλίας

υψηλότερος από 93.50g/m² έδειξε 63% ευαισθησία

και 76% ειδικότητα (AUC 76%, p<0.001) για την

ανίχνευση των υπερτασικών ασθενών. Παρο -

μοίως, τιμές της μάζας αριστερής κοιλίας υψη λό -

τερες των 184g είχαν 54% ευαισθησία και 83%

ειδικότητα (AUC 75.5%, p<0.001) (Εικ. 2). Τέλος

τιμή της μέγιστης παραμόρφωσης του ΑΚ (LAS)

χαμηλότερη των 31.5%, έδειξε 52% ευαισθησία

και 83% ειδικότητα στην ανίχνευση των υπερτασι-

κών ασθενών (AUC 72%, p<0.005) (Εικ. 3).

συζητηση

Η εκτίμιση των διαστάσεων του ΑΚ αποτελεί

ρουτίνα στην καθημερινή κλινική πράξη, ως προς

την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους

υπερτασικούς ασθενείς. Είναι αποδεδειγμένο από

αρκετές μελέτες ότι, η ΑΥ σχετίζεται άμεσα με αυ-

ξημένη διάμετρο και όγκο του ΑΚ.9-11 Αυτή η συ-

σχέτιση παρατηρήθηκε και στην δική μας μελέτη,

όπως επιπλέον παρατηρήσαμε πως για κάθε 1%

αύξηση της διαμέτρου του ΑΚ, υπήρξε κατά μέσο

όρο ελάττωση της μέγιστης κολπικής παραμόρφω-

σης κατά 0.8. Παρατηρήθηκέ επίσης πως στους υ-

περτασικούς ασθενείς η κολπική παραμόρφωση

κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και της κολπικής

συστολής ήταν σημαντικά μειωμένη. Τα ευρήματα

αυτά δείχνουν πως στους υπερτασικούς ασθενείς,

η φάση πλήρωσης και κολπικής συστολής είναι αμ-

φότερες επηρεασμένες, το οποίο ειναι σύμφωνο

και με κάποιες προηγούμενες μελέτες οι οποίες α-

νέδειξαν αυτό το θέμα.12 Σύμφωνα με τις μελέτες

αυτές, η μείωση της ενδοτικότητας του ΑΚ, όπως

και η ΑΥ προάγουν την διάταση και αναδιαμόρ-

φωση του ΑΚ.12 Αυτό μπορεί να εξηγηθεί στον

πληθυσμό των υπερτασικών ασθενών όπως περι-

γράφεται στη μελέτη μας και σχετίζεται με την ε-

πηρεασμένη διαστολική λειτουργία, η οποία χαρα-

κτηρίζει τους περισσότερους υπερτασικούς ασθε-

νείς.13-15 Ωστόσο η θεραπεία με αναστολείς του

συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης φαίνεται να

αναστρέφει την διαδικασία αυτή,15 υπογραμμίζο-

ντας την σημαντικότητα της πρώιμης αναγνώρισης

και πιθανόν θεραπείας αυτής της διαταραχής της

δυναμικής μυοκαρδιακής παραμόρφωσης του ΑΚ.

Επιπλέον όταν συνυπάρχουν και άλλοι παράγο-

ντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παραμόρφω-

ση του ΑΚ και τα δυναμικά επηρεάζονται σε μεγα-

λύτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την παρουσία φυ-

σιολογικών διαστάσεων ΑΚ,16 ένα εύρημα το ο-

ποίο επίσης αποδείχθηκε από την μελέτη μας.

Η παραμόρφωση του ΑΚ αντικατοπτρίζει τη

διατασιμότητα (ανεξάρτητα από τον υποκείμενο

ρυθμό) και την ενδογενή κολπική συσταλτικότητα

(κατά την διάρκεια φλεβοκομβικού ρυθμού). Στην

δική μας μελέτη υπήρξε σημαντική αντίστροφη συ-

σχέτιση μεταξύ της ηλικίας και σχεδόν όλων των

παραμέτρων της παραμόρφωσης του ΑΚ. Είναι

γνωστό από αρκετές μελέτες9,17,18 ότι, η ηλικία

σχετίζεται με αύξηση της διαμέτρου και όγκου

ΑΚ, όπως επίσης με την ελάττωση των δισδιάστα-

των τιμών της παραμόρφωσης του ΑΚ.19-20 Επιπλέ-

ον, σε αυτές τις μελέτες όπως και στην δική μας, η

μείωση των τιμών παραμόρφωσης σχετίζεται με

την ΑΥ ανεξάρτητα από την ηλικία ή την παρουσία

υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας. Στους υπερ-

τασικούς ασθενείς χωρίς υπερτροφία αριστερής

κοιλίας, ανεξάρτητα από την παρουσία φυσιολογι-

κών διαστάσεων του ΑΚ, οι δισδιάστατες τιμές πα-

ραμόρφωσης ήταν ελαττωμένες, το οποίο υποδει-

κνύει ότι η λειτουργική αλλοίωση του ΑΚ προηγεί-

ται της δομικής.

Στην παρούσα μελέτη, η μέγιστη δισδιάστατη

κολπική παραμόρφωση ανέδειξε ικανοποιητική

ειδικότητα στην αναγνώριση των ασθενών με ΑΥ.

Oυσιαστικά, είναι η πρώτη μελέτη η οποία εξετά-

ζει την δυνατότητα ανίχνευσης υπερτασικών ασθε-

νών με την μέθοδο αυτή. Η ικανότητα της μεθόδου

αυτής να αναγνωρίζει τους υπερτασικούς ασθε-

νείς, είναι παρόμοια με αυτήν της μάζας και του

δείκτη μάζας αριστερής κοιλίας.

Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος ήταν

μικρό και τα αποτελέσματα από μία μελέτη δεν εί-

ναι επαρκή για να βγούν οριστικά συμπεράσματα,

η μελέτη αυτή αναδεικνύει τουλάχιστον μια ισχυρή

συσχέτιση της παραμέτρου αυτής με την αρτηρια-

κή υπέρταση.

ΠεριoρισΜοι

Oι περιορισμοί της μελέτης μας περιλαμβά-

νουν το σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος, ένας πε-

ριορισμός ο οποίος υπήρχε και στις προηγούμενες

μελέτες με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Oι δισ-

διάστατες απεικονίσεις της παραμόρφωσης ΑΚ ε-

ξαρτώνται από την ποιότητα της εικόνας, το οποίο

αποτελεί γενικό περιορισμό της ηχωκαρδιογρα-



Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3 219

φίας. Επιπλέον το τοίχωμα του ΑΚ δεν είναι πάντα

ομοιογενές, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τις τμη-

ματικές μετρήσεις. Ωστόσο αυτή η ημιαυτόματη τε-

χνική είναι αναπαραγώγιμη και πιο ευαίσθητη α-

πό τους συνηθισμένους ηχωκαρδιογραφικούς δεί-

κτες, στην ανίχνευση πρώιμων διαταραχών στην

λειτουργία του ΑΚ.21

συΜΠερaσΜατα

Η μυοκαρδιακή παραμόρφωση του ΑΚ είναι

επηρεασμένη στους υπερτασικούς ασθενείς. Επει-

δή η διαταραχή αυτή συμβαίνει πριν τις δομικές

αλλοιώσεις του ΑΚ, η δισδιάστατη παραμόρφωση

του ΑΚ μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μελλοντι-

κό δείκτη για την ανίχνευση των υπερτασικών α-

σθενών.

Summary

Kallistratos MS, Skyrlas A, Zacharopoulou I, Tsi ni -

visov P, Chamodraka E, Kouremenos N, Lezos V,

Diakoumakou O, Poulimenos L, Kyfnidis K, Mano-

lis AJ. Myocardial deformation of left atrium in

patients with essential hypertension. Arterial Hy-

pertension 2013; 22: 214-220.

Introduction: Left atrial (LA) diameters and

volume are used as markers for future cardiovascular

events. However, functional alteration of atrial myo -

cardial deformation occurs before the structural

deformation of LA.

Objective: To assess myocardial left atrial

deformation dynamics in hypertensive (HTN) patients

and compare it with healthy subjects.

Methods: Ninety one subjects were studied (35

controls and 56 hypertensive patients) and Standard 2D

Left Ventricle and LA grayscale images were obtained.

Results: Irrespectively of the presence of left

ventricular hypertrophy, left atrial strain was lower in

hypertensive patients compared to normotensive

patients. Peak left atrial strain (LAS) was lower

(37±14%) in patients with hypertension vs controls

(51±19%) (p<0.01) and further depressed in patients

with coexistent hypertension and diabetes (28±7%

p<0.0001). For a 1% increase in the left atrium

diameter, an 0.8 on average decrease in LA strain was

observed. The duration of atrial contractile strain (dur

Las) (1.17 ± 0.43msec) as well as circumferential left

ventricular strain (CS) (-23.87±10.74%) and left atrial

contractile strain (LAs) (-0.24±3.36%) in patients with

hypertension, were lower vs controls (1.4±0.46msec)

(p<0.05), (-15±4.93%) (p<0.01), (-3.87±6.03%

p<0.01) respectively. Peak atrial strain lower than a

cut-off point of 55.5 had 52% sensitivity and 83%

specificity for detecting patients with hypertension

(AUC 71%, p< 0.001).

Conclusions: Left atrial deformation is impaired

in hypertensive patients. Since this impairment occurs

before the structural deformation of left atrium, left

atrial 2D – strain may represent an early future marker

for cardiovascular events in HTN patients.
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