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Σκοπός 
Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στη θεραπευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής αρτηριακής 

υπέρτασης (PAH) η πρόγνωση της παραμένει πτωχή.  Είναι ήδη γνωστό ότι σε ασθενείς με PAH υπάρχει μία 

αλλαγή στην δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος της καρδιάς. Ο στροβιλισμός της καρδιακής 

συχνότητας (HRT) είναι ένας ΗΚΓ δείκτης του αυτόνομου νευρικού συστήματος της καρδιάς, χρήσιμος στη 

διαστρωμάτωση κινδύνου για αρρυθμία και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.  
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση (IPAH) η σχέση της 

διακύμανσης του HRT σε σχέση με την πορεία της νόσου . 

   Αποτελέσματα 
Αρχικά παθολογικός HRT αποκαλύφθηκε σε 12 από 20 ασθενείς  (n=12, 60%)  με 

ΝΥΗΑ ΙΙΙ-ΙV ομάδα Α και σε κανένα από τους 26 (n=0, 0%) στην ομάδα Β με ΝΥΗΑ 

ΙΙ-ΙΙΙ (p=0,001).  

Σε 5 ασθενείς από τους 8 με κλινική βελτίωση και 4 με κλινική επιδείνωση στους 

οποίους επανεκτιμήθηκε η HRT, βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση  μεταξύ TS 

και αλλαγής της κλινικής κατάστασης (r=0,64, p=0,04). Υπήρξε μία τάση για 

υψηλότερες φυσιολογικές μέσες τιμές TS σε σχέση με την αρχική όταν υπήρχε 

κλινική βελτίωση (6,95±4,5 vs 3±0,3 p=0.077). 

 

      Συμπεράσματα 
Σε ασθενείς με σοβαρή ΙPAH αποκαλύφθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ φυσιολογικοποίησης του TS και 

κλινικής βελτίωσης του ασθενούς και το γεγονός αυτό είναι υποσχόμενο για μελλοντική δυνητική χρήση του ΗRT 

σαν θεραπευτικού στόχου και  καθοδήγησηs περαιτέρω θεραπείας. 

Aσθενείς 46 

ΙPAH 

Ομάδα Α 

20 

60% (12) 

Ομάδα Β 

26 

NYHA III, III-IV II, II-III 

TS ms/RR 2,0±0,7 6,85±3,6 

Mέθοδοι 

O πληθυσμός της μελέτης περιελάμβανε 46 ασθενείς, (32 ♀ και 14♂), μέση ηλικία 50±9 years, 20 ασθενείς NYHA III, 

III-IV( ομάδα Α) και 26 ασθενείς ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙΙΙ (ομάδα Β). Όλοι υποβλήθηκαν σε 24h Holter monitoring,  HRT ανάλυση 

με υπολογισμό 2 παραμέτρων, TO και TS. Παθολογικές τιμές: TO>0, TS<2.5msec/RR. Οι ασθενείς ορίσθηκαν HRT 

(+) όταν η TO ή/και η TS ήσαν παθολογικές και σαν  HRT (-) όταν και η TO και η TS ήσαν φυσιολογικές ή όταν η HRT 

δεν ήταν δυνατόν να υπολογισθεί. Επανεκτίμηση του HRT έλαβε χώρα σε περίπτωση αλλαγής της κλινικής 

κατάστασης.  
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