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Η καρδιακή ανεπάρκεια έχει εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία και
δυστυχώς οι προοπτικές για τα επόµενα χρόνια διαγράφονται ακόµη πιο δυσοίωνες, καθώς ο πληθυσµός
γηράσκει και το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται. Παρά τις εντυπωσιακές προόδους στην φαρµακευτική
αντιµετώπιση του προβλήµατος η θνητότητα εξακολουθεί να παραµένει στο 50% στην πενταετία.
Με τον καρδιακό επανασυγχρονισµό (CRT) επιχειρούµε να επαναπρογραµµατίσουµε την
ηλεκτρική διέγερση και συστολή της καρδιάς, έτσι ώστε να αποκοµίσουµε την µέγιστη αποδοτικότητα από
µια βαρύτατα πάσχουσα καρδιά. Η CRT έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για ασθενείς µε τελικού
σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις µεγάλες µελέτες που έχουν
διενεργηθεί καταδεικνύουν ότι η CRT βελτιώνει τη λειτουργική κλάση της καρδιακής ανεπάρκειας κατά
ΝΥΗΑ και την ικανότητα για άσκηση. Επιπρόσθετα, καταγράφεται βελτίωση της ποιότητας ζωής, ελάττωση
των νοσηλειών και τελικά επιµήκυνση του προσδόκιµου επιβίωσης. Από τους επιµέρους δείκτες
καταγράφεται αύξηση του κλάσµατος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, µείωση της ανεπάρκεια µιτροειδούς
βαλβίδας και βελτίωση της απόστασης βάδισης στα 6 λεπτά. Η επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν
σε καρδιακό επανασυγχρονισµό είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για να επιτευχθεί το επιθυµητό
αποτέλεσµα. Τα τρέχοντα κριτήρια επιλογής για CRT είναι: Βαριά συµπτωµατική καρδιακή ανεπάρκεια
NYHA ΙΙΙ-ΙV, τελο-διαστολική διάµετρος αριστερής κοιλίας > 30mm/m2, Κ.Ε.Α.Κ.≤ 35% και ευρύ σύµπλεγµα
QRS≥120ms. Εφαρµόζοντας όµως αυτά τα κριτήρια, φαίνεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 20-30%, τελικά
δεν απαντά στον επανασυγχρονισµό και παραµένει χωρίς ουσιαστικό όφελος (non-responders). Η
διάρκεια του συµπλέγµατος QRS υπήρξε ένα από τα βασικότερα κριτήρια εισόδου στις περισσότερες
µελέτες επανασυγχρονισµού. Είναι όµως τελικά ο ηλεκτρικός δυσσυγχρονισµός, µε βάση το εύρος του
QRS, το κατάλληλο εργαλείο επιλογής ασθενών για CRT, ή µήπως πρέπει να αναζητηθεί άλλο κριτήριo;
Είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια και LBBB στο καρδιογράφηµα
εµφανίζει ενδοκοιλιακή καθυστέρηση, αυτό όµως δεν µπορεί να γενικευθεί στο σύνολο των ασθενών µε
ευρύ QRS σύµπλεγµα, στο ένα τρίτο των οποίων απουσιάζει ο δυσσυγχρονισµός. Αντίστροφα, σε ένα
παρόµοιο ποσοστό ασθενών µε το εύρος QRS εντός φυσιολογικών ορίων καταγράφεται σηµαντικού
βαθµού δυσσυγχρονισµός. Φαίνεται ότι το εύρος του QRS αντικατοπτρίζει περισσότερο την δια-κοιλιακή
και όχι την ενδο-κοιλιακή καθυστέρηση, και αυτή µάλιστα σε περιορισµένο βαθµό, καθιστώντας τον δείκτη
αυτό λιγότερο αξιόπιστο για επανασυγχρονισµό της αριστερής κοιλίας.
Ο µηχανικός και όχι ο ηλεκτρικός δυσσυγχρονισµός είναι πιο αξιόπιστος δείκτης ταυτοποίησης
των ασθενών που αναµένεται να ανταποκριθούν στη CRT (responders). Παρά το γεγονός ότι έχουν
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υπερηχοκαρδιογράφηµα µπορούµε να µελετήσουµε 3 διαφορετικές παραµέτρους: α) κολπο-κοιλιακός β)
∆ια-κοιλιακός και γ) Ενδο-κοιλιακός δυσσυγχρονισµός. ∆εν έχει καθοριστεί επακριβώς η βαρύτητα και η
σηµασία του κάθε ενός από τα 3 πιο πάνω στοιχεία, αν και φαίνεται πιο σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίζει
η ενδο-κοιλιακή καθυστέρηση. Όσον πιο µεγάλη καταγράφεται η ενδο-κοιλιακή και συνολική καθυστέρηση
τόσο πιο µεγάλη η πιθανότητα βελτίωσης µετά από CRT. Με τη χρήση των κλασσικών (Μ-Mode, παλµικό
και συνεχές Doppler), αλλά και των νεώτερων τεχνικών (Ιστικό Doppler, ρυθµός παραµόρφωσης, speckle
imaging), καθώς και της 3-διάστατης υπερηχοκαρδιογραφίας µπορεί να απεικονιστεί και να
ποσοτικοποιηθεί µε ακρίβεια η ενδο-κοιλιακή καθυστέρηση και συνεπώς να ταυτοποιηθούν τα άτοµα που
ανταποκρίνονται στη CRT (responders).
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µεθόδοι για τον
έλεγχο της ενδο-κοιλιακής καθυστέρησης.
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PW = παλµικό Doppler, CW= συνεχές Doppler, SPWMD = Καθυστέρηση µεταξύ µεσοκοιλιακού διαφράγµατος-πλαγίου
τοιχώµατος, LWPSD = Μετα-συστολική µετατόπιση πλαγίου τοιχώµατος, ∆t=χρονική διαφορά, SRI=απεικόνιση ρυθµού
παραµόρφωσης, TSI=απεικόνιση ιστικού συγχρονισµού, 3D Echo: τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία, TPS-SD = Σταθερή
απόκλιση χρόνου έως τη µέγιστη παραµόρφωση. AoPET: Προ-εξωθητικός χρόνος στην αορτική βαλβίδα. Ts-SD: Σταθερή
απόκλιση χρόνου έως κορυφή κύµατος Sm.. ExcT: Χρόνος συστολής µετά την σύγκλιση της αορτικής βαλβίδας. Speckle tracking 2DS: Χρονική διαφορά για τη µέγιστη παραµόρφωση ανάµεσα στο πρόσθιο διαφραγµατικό και το οπίσθιο τοίχωµα µε τη µέθοδο
speckle tracking.

