
Περιληψη

Η υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας (ΥΑΚ) όπως διαγιγνώσκεται είτε με βάση

το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είτε με χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας

συνδέεται άρρηκτα με δυσμενή καρδιαγγειακή πρόγνωση. Πληθώρα δεικτών

με βάση το ΗΚΓ έχουν προταθεί για την ανίχνευση της ΥΑΚ, τα οποία χαρα-

κτηρίζονται από ποικίλλουσα απόδοση όσον αφορά στην ευαισθησία και

στην ειδικότητα. Συγκεκριμένα, η διαγνωστική ακρίβεια των ΗΚΓ κριτηρίων

επηρεάζεται σημαντικά από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία και τη συνυπάρ-

χουσα παχυσαρκία. O συνδυασμός καθιερωμένων κριτηρίων δυναμικών,

όπως αυτά του Sokolow-Lyon και του Cornell, με τη διάρκεια του QRS επι-

τυγχάνει σημαντική βελτίωση στην ευαισθησία και στην ειδικότητά τους. Η

χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας σε σχέση με το ΗΚΓ αποτελεί σαφέστατα

μια πιο ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση της ΥΑΚ παρά την υποκειμενικό-

τητα των μετρήσεων και την κακή απεικόνιση σε παχύσαρκους ασθενείς και

ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η κατάλληλη εκτίμηση της

ύπαρξης ΥΑΚ περιλαμβάνει μέτρηση του πάχους τοιχώματος του μεσοκοιλια-

κού διαφράγματος, του οπισθίου τοιχώματος και της τελοδιαστολικής δια-

μέτρου της αριστεράς κοιλίας και διόρθωση είτε ως προς την επιφάνεια

σώματος είτε ως προς το ύψος, όπως προτείνεται κυρίως στους παχύσαρκους

πληθυσμούς. Αν και η σχέση μεταξύ μάζας αριστεράς κοιλίας και καρδιαγ-

γειακού κινδύνου είναι συνεχής, έχουν καθοριστεί όρια για τη διάγνωση της

ΥΑΚ με τη χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα

με τον τύπο της διόρθωσης και το φύλο του ασθενούς. Σημαντική προγνω-

στική αξία ενέχει επίσης και η γεωμετρία της αριστεράς κοιλίας με τη σύγ-

χρονη ταξινόμηση να περιλαμβάνει 4 τύπους, λαμβάνοντας υπόψιν την

ύπαρξη ή όχι ΥΑΚ και τη μέτρηση του σχετικού πάχους τοιχωμάτων.

εισαγωγη

Oι ασυμπτωματικές υποκλινικές βλάβες στο καρδιαγγειακό σύ-

στημα και στους νεφρούς αποτελούν καθοριστικούς ενδιάμεσους

σταθμούς της εξέλιξης της υπερτασικής νόσου σε κλινικά συμβά-

ματα και θνησιμότητα. Η εκτίμηση των βλαβών οργάνων στόχων

στην αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) όπως τονίζεται και στις κατευθυ-

ντήριες οδηγίες συμβάλλει σημαντικά στο προσδιορισμό του ολικού

καρδιαγγειακού κινδύνου του υπερτασικού ασθενή. Εκτός της προ-

γνωστικής σημασίας, το κόστος και η ευκολία προσδιορισμού κά-

ποιων από τις βλάβες στα όργανα στόχους είχαν σαν συνέπεια να

θεωρηθούν ως εξετάσεις ρουτίνας ή ως συνιστώμενες εξετάσεις. Το

ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), η μέτρηση κρεατινίνης ορού με
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υπολογισμό και του ρυθμού σπειραματικής διήθη-

σης, η εκτίμηση της αλβουμίνης ούρων είναι κατάλ-

ληλες μέθοδοι ρουτίνας για τη διάγνωση βλαβών

οργάνων στόχων στο σύνολο του υπερτασικού πλη-

θυσμού στην καθημερινή κλινική πράξη. Παράλ-

ληλα, η χρήση ειδικού εξοπλισμού και πιο σύνθετης

μεθοδολογίας, όπως στις περιπτώσεις της υπερηχο-

γραφικής εξέτασης καρδιάς και καρωτίδων και στη

μέτρηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος, παρέχει

σημαντικές πληροφορίες και συμβάλλει στην πληρέ-

στερη εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου του

ασθενή με ΑΥ αν και συνοδεύεται από υψηλό κό-

στος και από την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπι-

κού (Πίνακας 1).

Πρέπει να τονιστεί ότι οι βλάβες οργάνων στό-

χων πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο στην αρχική

διάγνωση της ΑΥ αλλά και κατά τη διάρκεια της θε-

ραπείας καθώς η υποστροφή ορισμένων βλαβών σχε-

τίζεται με μείωση του καρ διαγ γειακού και νεφρικού

κινδύνου.

Πίνακας 1. Διαθεσιμότητα, προγνωστική αξία και κόστος

ορισμένων δεικτών βλάβης οργάνων στόχων

Δείκτες Προγνω- Διαθεσι- Κόστος

στική αξία μότητα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα ++ ++++ +

Υπερηχοκαρδιογράφημα +++ +++ ++

Πάχυνση τοιχώματος

καρωτίδων +++ +++ ++

Αρτηριακή σκληρότητα

(ταχύτητα μετάδοσης

σφυγμικού κύματος) +++ + ++

Σφυροβραχιόνιος δείκτης ++ ++ +

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ++ + +++

Αλλοιώσεις λευκής ουσίας

εγκεφάλου ? ++ ++++

Εκτίμηση ρυθμού

σπειραματικής διήθησης ή

κάθαρσης κρεατινίνης +++ ++++ +

Μικροαλβουμινουρία +++ ++++ +

ΥΠερτροφια αριστερασ κοιλιασ

Ηλεκτροκαρδιογραφικοί δείκτες

Η υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας (ΥΑΚ)

όπως διαγιγνώσκεται είτε με βάση το ηλεκτροκαρ-

διογράφημα (ΗΚΓ) είτε με χρήση της υπερηχοκαρ-

διογραφίας συνδέεται άρρηκτα με δυσμενή

καρδιαγγειακή πρόγνωση, συμπεριλαμβάνοντας την

επίπτωση εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού

εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και αιφνιδίου καρ-

διακού θανάτου1-4. Η υπερηχοκαρδιογραφία αποτε-

λεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για τη διάγνωση

της ΥΑΚ. Πάραυτα, η ευκολότερη χρήση, η καλύ-

τερη προσβασιμότητα και το χαμηλότερο κόστος του

ΗΚΓ συνεχίζουν να ευνοούν την ευρεία του εφαρ-

μογή για τη ανίχνευση της ΥΑΚ στην κλινική πράξη,

σε επιδημιολογικές μελέτες και σε μεγαλές τυχαιο-

ποιημένες κλινικές μελέτες5. Στους υπερτασικούς

ασθενείς το ΗΚΓ θεωρείται εξέταση ρουτίνας με

βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τη

διάγνωση της ΥΑΚ, ενώ η χρήση των υπερήχων συ-

νιστάται εφόσον υπάρχει η πρόσβαση και η δυνατό-

τητα6.

Περισσότεροι από 30 διαφορετικοί δείκτες βα-

σιζώμενοι στο τυπικό ΗΚΓ 12 απαγωγών έχουν πε-

ριγραφεί μέχρι τούδε στη διεθνή βιβλιογραφία7. Τα

κριτήρια αυτά έχουν επιδείξει ποικίλλουσα απόδοση

όσον αφορά στην ευαισθησία και στην ειδικότητα

για τη διάγνωση της ΥΑΚ. Συγκεκριμένα, η διαγνω-

στική ακρίβεια των ΗΚΓ κριτηρίων επηρεάζεται ση-

μαντικά από το φύλο, τη φυλή και τη συνυπάρχουσα

παχυσαρκία8-10. Επιπροσθέτως, η διαγνωστική ικα-

νότητα περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρ-

μογή των ίδιων ορίων τάσης στο ΗΚΓ σε

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες11. Επομένως, κάθε

κριτήριο έχει διαφορετική διαγνωστική και προγνω-

στική αξία σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα πλέον εφαρμόσιμα

στην κλινική πράξη ΗΚΓραφικά κριτήρια για τη διά-

γνωση της ΥΑΚ:

• Sokolow-Lyon voltage (άθροισμα του εύρους του

κύματος S στην V1 και του κύματος R στη V5 ή V6

≥3.5 mV)12.

• Sokolow-Lyon product (SV1+RV5 ή V6 ΅ διάρ-

κεια QRS ≥ 3000 mm.ms για τις γυναίκες και ≥

4000 mm.ms για τους άνδρες)13.

• Cornell voltage (άθροισμα του εύρους του κύμα-

τος S στη V3 και του κύματος R στη aVL >2.0 mV

στις γύναικες και >2.8 mV στους άνδρες14.

• Cornell product (RaVL + SV3 ΅ διάρκεια QRS

≥ 2440 mV.ms, προσθέτοντας 8 mV στις γυναί-

κες)13,15.

• Gubner-Ungerleider voltage (άθροισμα του εύ-

ρους του κύματος R στην απαγωγή I και του κύ-

ματος S στην απαγωγή III ≥2.5 mV)16.

• Lewis voltage (άθροισμα του εύρους του κύματος

R στην απαγωγή I και του κύματος S στην απα-

γωγή III, αφαιρώντας το άθροισμα του εύρους
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του κύματος S στην απαγωγή I και του κύματος R

στην απαγωγή III, ≥1.7 mV)17.

• Κριτήρια Framingham (συνύπαρξη strain στο

ΗΚΓ και τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα κρι-

τήρια τάσης: άθροισμα του εύρους του κύματος R

στην απαγωγή I και του κύματος S στην απαγωγή

III ≥2.5 mV, άθροισμα του εύρους του κύματος S

στη V1 ή V2 και του κύματος R στη V5 ή V6 ≥3.5

mV, εύρος κύματος S στις δεξιές προκάρδιες

≥2.5 mV και εύρος του κύματος R στις αριστερές

προκάρδιες ≥2.5 mV)11.

• Δείκτης αθροίσματος του εύρους των κυμάτων

των 12 απαγωγών18.

• Romhilt-Estes σκορ:

– υψηλότερο εύρος κύματος R ή S ≥ 30 mm στον

οριζόντιο άξονα (προκάρδιες απαγωγές) ή ≥

20 mm στον μετωπιαίο άξονα (απαγωγές

άκρων) (3 πόντοι),

– παρουσία strain στις V5 ή V6 (3 πόντοι) (σκορ

1 μόνο πόντου επί δακτυλιδισμού),

– διάταση αριστερού κόλπου με χρήση του δείκτη

Morris (3 πόντοι),

– αριστερός QRS ηλεκτρικός άξονας > -30 μοί-

ρες (2 πόντοι),

– διάρκεια QRS ≥ 90 ms στις V5 ή V6 ή χρόνος

ενεργοποίησεως κοιλίας ≥ 50 ms στις V5 ή V6

(1 πόντος),

– Χρησιμοποιώντας αυτό το σκορ, η ΥΑΚ διαγι-

γνώσκεται όταν το άθροισμα των πόντων ≥ 5

ή κατ’ άλλους ≥ 419.

• Perugia σκορ κατά το οποίο η διάγνωση ΥΑΚ βα-

σίζεται στην παρουσία τουλάχιστον ενός από τα

ακόλουθα κριτήρια20: 

– κριτήριο Cornell θέτοντας ως όριο ≥20 mm για

τις γυναίκες και ≥24 mm για τους άνδρες,

– Romhilt-Estes σκορ και 

– strain στο ΗΚΓ 

Με βάση συμπεράσματα τα οποία έχουν προ-

κύψει από την εφαρμογή των ΗΚΓραφικών κριτη-

ρίων μπορούμε να αναφέρουμε ότι η διάρκεια του

QRS (και ειδικότερα το ολοκλήρωμα της επιφάνειας

του QRS των 12 απαγωγών) αποτελεί ένα αξιόπιστο

προγνωστικό παράγοντα της ύπαρξης ΥΑΚ στην

απουσία αλλοδρομίας ή αποκλεισμού σκέλους21.

Όταν μάλιστα συνδυάζεται η διάρκεια του QRS με

καθιερωμένα κριτήρια δυναμικών όπως αυτά του

Sokolow-Lyon και του Cornell, παρατηρείται σημα-

ντική βελτίωση στην ευαισθησία και στην ειδικότη-

τάς τους15,21. Όσον αφορά ειδικά στη διαγνωστική

ακρίβεια των προαναφερθέντων κριτηρίων σημα-

ντικά συμπεράσματα έχουν ανακύψει από τα αποτε-

λέσματα της μελέτης LIFE, η οποία βασίστηκε στη

χρήση τους σε μεγάλο αριθμό υπερτασικών ασθενών

(>9000)9,10. Τα κριτήρια δυναμικών των Sokolow-

Lyon υποεκτιμούν την επίπτωση της ΥΑΚ επί συνυ-

πάρχουσας παχυσαρκίας, ενώ τα κριτήρια του

Cornell product παρέχουν ένα πλέον αξιόπιστο

μέτρο της ΥΑΚ σε υπέρβαρους και παχύσαρκους

υπερτασικούς9. Ειδικότερα, το Cornell product συ-

σχετίζεται στενά με την αύξηση του δείκτη μάζας

σώματος, την αυξημένη ηλικία, το θήλυ φύλο και με

μεγαλύτερης σοβαρότητας ΥΑΚ, ενώ τα κριτήρια

των Sokolow-Lyon συσχετίζονται στενά με το άρρεν

φύλο, τις λεπτότερες σωματικές κατασκευές, τη

μαύρη φυλή και τα υψηλότερα επίπεδα αρτηριακής

πίεσης10.

Σε γενικές γραμμές όλα τα ΗΚΓρικά κριτήρια

τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην κλινική πράξη χα-

ρακτηρίζονται από μικρά ποσοστά ευαισθησίας για

τη διάγνωση της ΥΑΚ στο επίπεδο του γενικού πλη-

θυσμού (<10%), τα οποία αυξάνονται όσο αυξάνει

και η πραγματική επίπτωση της ΥΑΚ στον υπό με-

λέτη πληθυσμό και ο βαθμός σοβαρότητας της ΥΑΚ,

προσεγγίζοντας το 50% σε υπερτασικούς ασθενείς

με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια22. Αντίστοιχα τα πο-

σοστά ειδικότητας είναι πολύ υψηλά σε πληθυσμούς

με χαμηλή επίπτωση ΥΑΚ και μειώνονται αντιστρό-

φως ανάλογα με τα ποσοστά ευαισθησίας. Σε κάθε

περίπτωση το ΗΚΓ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο

του τακτικού ελέγχου κάθε υπερτασικού ασθενούς,

λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία στη χρήση του, το

χαμηλό κόστος και την προγνωστική του αξία τόσο

όσον αφορά στην επίπτωση καρδιαγγειακών συμβά-

ντων όσο τη μείωσή τους με την ΗΚΓραφική υπο-

στροφή της ΥΑΚ1-4,23,24.

Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση

Η χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας σε σχέση

με το ΗΚΓ αποτελεί σαφέστατα μια πιο ευαίσθητη

μέθοδο για την ανίχνευση της ΥΑΚ παρά τα ενδο-

γενή μειονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν, όπως η

υποκειμενικότητα των μετρήσεων (μεγαλύτερη με-

ταβλητότητα μεταξύ εξεταστών - interobserver

variability) και η κακή απεικόνιση σε παχύσαρκους

ασθενείς και ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευ-

μονοπάθεια25. Μάλιστα, η προγνωστική ακρίβεια

της υπερηχοκαρδιογραφικής ανίχνευσης της ΥΑΚ

είναι ιδιαίτερη υψηλή και συνεισφέρει σημαντικά

στον ακριβή προσδιορισμό του καρδιαγγειακού κιν-

δύνου και στον καθορισμό της αντιυπερτασικής

αγωγής6,26. Η εφαρμογή των υπερήχων είναι πλέον
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διαθέσιμη στις ανεπτυγμένες χώρες και η χρήση τους

ενθαρρύνεται συνεχώς στις κατευθυντήριες οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης καθώς καθί-

σταται πιο ακριβής τόσο η διάγνωση της ΥΑΚ κατά

τον αρχικό έλεγχο όσο και η υποστροφή της με την

κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή6. Σε μια πρό-

σφατη προοπτική μελέτη 1652 Ελλήνων υπερτασι-

κών ασθενών χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου

οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 6 έτη, η ΥΑΚ (δια-

γνωσμένη με χρήση των υπερήχων) συσχετίσθηκε

ανεξάρτητα από άλλους κλασικούς παράγοντες κιν-

δύνου με το σύνθετο τελικό σημείο καρδιαγγειακής

θνητότητας και νοσηρότητας και ιδιαίτερα με την

επίπτωση των ΑΕΕ27.

Η κατάλληλη εκτίμηση της ύπαρξης ΥΑΚ περι-

λαμβάνει μέτρηση του πάχους τοιχώματος του μεσο-

κοιλιακού διαφράγματος (IVS) και του πάχους του

οπισθίου τοιχώματος (PW) της αριστεράς κοιλίας

παράλληλα με τη μέτρηση της τελοδιαστολικής δια-

μέτρου αυτής (LVEDD)28. Oι ανωτέρω μετρήσεις

πραγματοποιούνται συνήθως με χρήση της τεχνικής

M-mode κατευθυνόμενης από τη δισδιάστατη υπε-

ρηχοκαρδιογραφία, ενώ τα τελευταία χρόνια εφαρ-

μόζεται συχνά και η απευθείας γραμμική μέτρηση

στη δισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία. Ακολού-

θως, με τη χρήση ειδικής φόρμουλας (σύμφωνα με

συστάσεις της τόσο της Αμερικάνικης όσο και της

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερηχοκαρδιογραφίας),

και εφόσον στις μετρήσεις των τοιχωμάτων δεν έχει

συμπεριληφθεί το πάχος του ενδοκαρδίου, υπολογί-

ζεται η μάζα της αριστεράς κοιλίας (LVM)29:

LVM=0.8΅1.04΅[(LVEDD+IVS+PW)3–

LVEDD3]+0.6

O τύπος αυτός εμφανίζει πολύ στενή συσχέτιση

με νεκροτομικά ευρήματα (r = 0.90, p<0.001)28 και

έχει καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη

αλλά και σε μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες. Η

LVM σε κάθε περίπτωση διαφέρει ανάλογα με τη

σωματική κατασκευή και για το σκοπό αυτό εφαρ-

μόζεται πάντα διόρθωση είτε ως προς την επιφάνεια

σώματος (BSA) είτε ως προς αλλομετρικούς δείκτες

με επικρατέστερο το δείκτη ύψος2.7. Κατά αυτόν τον

τρόπο προκύπτει ο δείκτης μάζας της αριστεράς κοι-

λίας (LVMI), οι φυσιολογικές τιμές του οποίου δια-

φέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών29. Δεν είναι

απόλυτα ξεκάθαρο ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος

τρόπος διόρθωσης της LVM. Ενώ η διόρθωση ως

προς την επιφάνεια σώματος έχει εφαρμοστεί στις

περισσότερες μεγάλες κλινικές μελέτες, η μέθοδος

αυτή υποεκτιμά την επίπτωση της ΥΑΚ στους υπέρ-

βαρους και παχύσαρκους ασθενείς29. Αντίθετα, η

διόρθωση της LVM ως προς το ύψος2.7 ανιχνεύει με

μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια την ΥΑΚ που

συνδέεται με την παχυσαρκία και προτείνεται του-

λάχιστον σε αυτούς τους πληθυσμούς29. Μέχρι πρό-

σφατα μάλιστα αμφισβητούταν η προγνωστική

ακρίβεια για τον καθορισμό καρδιαγγειακού κινδύ-

νου του LVMI (με διόρθωση της LVM ως προς το

ύψος2.7), αντίληψη που καταργήθηκε με βάση απο-

τελέσματα αναλύσεων σε μεγάλο πληθυσμό υπερτα-

σικών ασθενών30.

Αν και η σχέση μεταξύ LVMI και καρδιαγγει-

ακού κινδύνου είναι συνεχής, έχουν καθοριστεί όρια

για τη διάγνωση της ΥΑΚ με τη χρήση της υπερηχο-

καρδιογραφίας. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης

έχει ορίσει τα 125 g/m2 για τους άνδρες και τα 110

g/m2 για τις γυναίκες με χρήση του LVMI διορθω-

μένου ως προς την επιφάνεια σώματος ως όρια για

τη διάγνωση της ΥΑΚ6. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Υπερηχοκαρδιογραφίας έχει θεσπίσει επίσης όρια

για τη διάγνωση της ΥΑΚ χρησιμοποιώντας διόρ-

θωση του LVMI ως προς το ύψος2.7(≥49g/m2.7 για

τους άνδρες ≥45g/m2.7 για τις γυναίκες)29. Αν και

ορισμένες προηγούμενες μελέτες έχουν αναφερθεί

σε διαφορές της LVM επίσης ως προς τη φυλή, η διε-

θνής βιβλιογραφία αποδέχεται ότι δεν υφίστανται

σημαντικές διαφορές μεταξύ υγιών ανθρώπων δια-

φορετικών φυλών29. Αντίθετα, σημαντικές διαφορές

έχουν παρατηρηθεί ως προς τη δομή της αριστεράς

κοιλίας μεταξύ υπερτασικών ασθενών διαφορετικών

φυλών31. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι αν και η

ευαισθησία, η ειδικότητα και η προγνωστική αξία

των μετρήσεων του πάχους τοιχωμάτων της αριστε-

ράς κοιλίας, διχως να υπολογιστεί η μάζα της, είναι

χαμηλότερες σε σχέση με τη LVM, είναι μερικές

φορές ευκολότερο στην κλινική πράξη να διαγνώ-

σουμε την ΥΑΚ βασιζόμενοι μόνο στο πάχος του τοι-

χώματος του IVS και του PW (με επικρατέστερο

όριο τα 11mm)32.

Γεωμετρία αριστεράς κοιλίας

Σημαντική προγνωστική αξία ενέχει επίσης και η

γεωμετρία της αριστεράς κοιλίας με τη σύγχρονη τα-

ξινόμηση να περιλαμβάνει 4 τύπους. Η ταυτοποίηση

του τύπου βασίζεται στην ύπαρξη ή όχι ΥΑΚ και στη

μέτρηση του σχετικού πάχους τοιχωμάτων (RWT), το

οποίο ορίζεται ως εξής [(IVD + PW) / LVEDD] ή

κατά άλλες αναφορές [(2 ΅ PW) / LVEDD]29.

• Φυσιολογική δομή αριστεράς κοιλίας προκύπτει

όταν δεν υπάρχει ΥΑΚ και το RWT≤ 0.42.
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• Συγκεντρική αναδιαμόρφωση αριστεράς κοιλίας

προκύπτει όταν δεν υπάρχει ΥΑΚ και το RWT>

0.42. 

• Έκκεντρη ΥΑΚ προκύπτει όταν υπάρχει ΥΑΚ

και το RWT≤ 0.42. 

• Συγκεντρική ΥΑΚ προκύπτει όταν υπάρχει ΥΑΚ

και το RWT> 0.42. 

Η συγκεντρική ΥΑΚ, η έκκεντρη ΥΑΚ και η

συγκεντρική αναδιαμόρφωση αριστεράς κοιλίας συ-

νοδεύονται από αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής

νοσηρότητας, με τη συγκεντρική ΥΑΚ να αποτελεί

τον πλέον δυσμενή τύπο γεωμετρίας όσον αφορά

στην πρόγνωση29,33. Μία πρόσφατη αναδρομική με-

λέτη η οποία περιλάμβανε περισσότετους από 35.000

νορμοτασικούς και υπερτασικούς ασθενείς ανέδειξε

ότι το 46% των ασθενών εμφάνιζε διαταραχή στη γε-

ωμετρία της αριστεράς κοιλίας (35% εξ’ αυτών με

συγκεντρική αναδιαμόρφωση αριστεράς κοιλίας και

11% με ΥΑΚ). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο

κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο ήταν διπλάσιος

στο σύνολο αυτών των ασθενών σε σχέση με αυτούς

με φυσιολογική δομή της αριστεράς κοιλίας34.

Διαστολικη λειτοΥργια τησ αριστερασ

κοιλιασ

Εκτός από την ουσιαστική συμβολή της υπερη-

χοκαρδιογραφίας στη διάγνωση της ΥΑΚ και του

τύπου της γεωμετρίας, σημαντικές είναι και οι πλη-

ροφορίες που ανακύπτουν όσον αφορά στη διαστο-

λική και συστολική λειτουργία της αριστεράς

κοιλίας. Συγκεκριμένα, πέρα από την εκτίμηση του

κλάσματος εξωθήσεως έχουν προταθεί ως επιπρό-

σθετοι δείκτες προγνωστικών συμβάντων η ενδο-

καρδιακή και η διατοιχωματική κλασματική

βράχυνση35. Όσον αφορά στην εκτίμηση της διαστο-

λικής λειτουργίας, η διαστολική πλήρωση εκτιμάται

αρχικά μετρώντας την ταχύτητα των κυμάτων της

διαμιτροειδικής ροής με χρήση Doppler κατά την

πρώιμη φάση πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας

(κύμα Ε) και κατά την όψιμη φάση αυτής ως συνέ-

πεια της κολπικής συστολής (κύμα Α). Προκειμένου

να ταξινομηθεί σωστά η διαστολική λειτουργία απα-

ραίτητη κρίνεται (κυρίως στις περιπτώσεις όπου

πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί η παράταση χάλασης

από τον ψευδοφυσιολογικό τύπο πλήρωσης της αρι-

στεράς κοιλίας) η εξέταση με παλμικό Doppler της

κυματομορφής των πνευμονικών φλεβών και ακόμα

καλύτερα όπου είναι τεχνικά εφικτό η μέτρηση των

ιστικών ταχυτήτων στο επίπεδο του μιτροειδικού δα-

κτυλίου με τη χρήση του Tissue Doppler Imaging

(στο πλάγιο τοίχωμα και προτιμότερα και στα 4 τοι-

χώματα - μεσοκοιλιακό, πλάγιο, πρόσθιο και οπί-

σθιο - υπολογίζοντας το μέσο όρο)36,37.

Παράλληλα, η υπερηχοκαρδιογραφία παρέχει

σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη διάταση

του αριστερού κόλπου, η οποία συνδέεται άρρηκτα

με τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής38,

καθώς επίσης και στη διάγνωση της ανευρυσμάτων

της ανιούσας αορτής29.

Summary

Tsiachris D, Tsioufis K, Stefanadis Ch. Diagnosis of

left ventricular hypertrophy in hypertensive

patients. Arterial Hypertension 2012; 21: 64-70.

Left ventricular hypertrophy (LVH) detected

either by ECG or by cardiac ultrasonography is

strongly associated with adverse cardiovascular

prognosis. Numerous indexes based on ECG have

been proposed for LVH detection. These indexes are

characterized by diverse performance as regards their

sensitivity and their specificity. In particular, their

diagnostic accuracy is much dependent on the gender,

the race, the age and the co-existence of obesity.

Combination of established voltage criteria, such as

those of Sokolow-Lyon and Cornell, with QRS

duration is accompanied by a significant improvement

in sensitivity and specificity.

Use of cardiac ultrasonography as compared to

ECG constitutes the most reliable method for LVH

detection, despite the subjectivity of measurements and

the low quality imaging in obese patients and in those

with chronic obstructive pulmonary disease. Proper

evaluation of LVH detection includes measurement of

left ventricular wall thicknesses and end-diastolic

diameter, as well as adjustment according to either body

surface area or other allometric indexes, such as height2.7,

which is supposed to provide greater diagnostic accuracy

in obese patients.

Although the relationship between left ventricular

mass and cardiovascular risk is continuous, there have

been established cut-offs for the diagnosis of LVH as

detected by cardiac ultrasonography, which differ

according to the gender and the type of adjustment.

Furthermore, the identification of the type of the

geometry of left ventricle is of great importance

concerning prognosis with the current classification

consisting of 4 types taking into consideration the

presence or not of LVH and the measurement of

relative wall thickness.
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