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Ἡ ταχύτητα βάδισης προβλέπει τὴ θνησιμότητα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἄλλων προδια
θεσικῶν παραγόντων σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐγχείρηση
ἀνοιχτῆς καρδιᾶς.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν 15.171 ἀσθενεῖς
(4.622 γυναῖκες), μέσης ἡλικίας 71 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι
ὑποβλήθηκαν σὲ ἐγχείρηση bypass ἢ/καὶ ἀντικατάσταση ἀορτικῆς βαλβίδας τὸ χρονικὸ διάστημα 2011-2014. Ὡς σημεῖα ἔκβασης ὁρίστηκαν ἡ
μετεγχειρητικὴ θνητότητα (ἐντὸς 30 ἡμερῶν) καὶ
ἡ ἐμφάνιση μετεγχειρητικῶν ἐπιπλοκῶν καὶ ὡς
συμπαράγοντες ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, ἡ ἐπιφάνεια
σώματος, τὸ κλάσμα ἐξώθησης καὶ ἡ ὕπαρξη καρδιαγγειακῆς ἢ μεταβολικῆς νόσου. Ἡ ταχύτητα
βάδισης μετρήθηκε μὲ τὸ τέστ περπατήματος 5 m.
Οἱ ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα χαμηλῆς ταχύτητας
βάδισης ἦσαν μεγαλύτερης ἡλικίας, σὲ ὑψηλότερο
ποσοστὸ γυναῖκες καὶ ἔπασχαν συχνότερα ἀπὸ
διαβήτη, περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια, στεφανιαία
νόσο, ἐγκεφαλικὸ καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Συγ
κρινόμενοι μὲ ὅσους εἶχαν ὑψηλὴ ταχύτητα βάδι-

σης (>1.00 m/s), οἱ ἀσθενεῖς μὲ τὴ μέτρια (0.83-1.00
m/s) καὶ τὴ χαμηλὴ ταχύτητα (<0.83 m/s) παρουσίασαν 1.8 καὶ 3.2 φορὲς μεγαλύτερη θνητότητα.
Μετὰ ἀπὸ στάθμιση ὡς πρὸς σημαντικοὺς συμπαράγοντες ἡ ταχύτητα βάδισης παρέμεινε σημαντικὸς προβλεπτὴς τῆς θνητότητας. Γιὰ κάθε 0.1 m/
sec μείωσης τῆς ταχύτητας ὁ σχετικὸς κίνδυνος
αὐξάνονταν κατὰ 11%.
Πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη πολυκεντρικὴ
μελέτη (109 κέντρα μὲ περισσότερους ἀπὸ 15.000
ἀσθενεῖς), τα ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας συμφωνοῦν μὲ πρόσφατη μεταανάλυση, στὴν ὁποία βρέθηκε ὅτι γιὰ κάθε 0.1 m/sec μείωσης τῆς ταχύτητας
βάδισης ὁ σχετικὸς κίνδυνος θνητότητας αὐξάνονταν κατὰ 10%. Βάσει τῶν συγγραφέων, μὲ τὴ
συγκεκριμένη δοκιμασία, μποροῦν οἱ θεράποντες
ἰατροὶ νὰ ἐκτιμήσουν καλύτερα ποιοὶ ἄρρωστοι
θὰ ἔχουν χειρότερη ἔκβαση μετὰ τὴν ἐγχείρηση
καὶ νὰ καταστρώσουν, ἀντίστοιχα, ἕνα ἐπιτυχὲς
πλάνο θεραπείας. Ἐπιπρόσθετα, προτείνεται ἡ
ἐκτέλεση προ-εγχειρητικῆς προετοιμασίας μέσῳ
ἄσκησης, προκειμένου νὰ βελτιωθεῖ ἡ ταχύτητα
βάδισης καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναμένεται νὰ ἔχει
ἐπίδραση στὴ μετεγχειρητικὴ ἀποκατάσταση.
Βάσει τῶν συγγραφέων τὸ προφὶλ τῶν ἀσθε
νῶν μὲ τὴ χαμηλὴ ταχύτητα εἶναι: γυναῖκα ἀσθενὴς
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Σχῆμα 1. Σχέση μεταξὺ ταχύτητας βάδισης καὶ τοῦ κινδύνου μετεγχειρητικῆς θνητότητας.

μὲ παχυσαρκία καὶ πολλαπλὲς συνοδὲς παθήσεις
παρὰ τὴ γενικὴ ἀντίληψη ὅτι o χαμηλὸς δείκτης
μάζας σώματος καὶ τὸ μικρὸ ἀνάστημα συνδέεται μὲ τὸ σύνδρομο fraility. Περισσότερες ἐργασίες ἀπαιτοῦνται ὡστόσο γιὰ νὰ διερευνήσουν τὴ
σχέση κλινικῶν ἢ δημογραφικῶν δεικτῶν καὶ τῆς
ταχύτητας βάδισης, προκειμένου νὰ διευκρινιστεῖ
πῶς ἡ τελευταία ἐπηρεάζει τὴ θνησιμότητα.
Αlfredsson J, Stebbins A, Brennan M, et al. Gait speed
predicts 30-day mortality after transcatheter
aortic valve replacement. Circulation 2016; 133:
1351-1359.
Ἡ ταχύτητα βάδισης προβλέπει τὴ θνησιμότητα σὲ ἀσθενεῖς μὲ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση
ἀορτικῆς βαλβίδας.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν 8.039 ἀσθενεῖς,
οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση ἀορτικῆς βαλβίδας τὸ διάστημα Νοεμβρίου 2011-Ἰουνίου 2014. Ἐξετάστηκε ἡ σχέση
τῆς ταχύτητας βάδισης (τέστ 5 m) μὲ τὴν ὁλικὴ
θνητότητα (ἐντὸς 30 ἡμερῶν) καὶ μὲ τὴν ἐμφάνι-

ση ἐπιπλοκῶν ὅπως ἡ αἱμορραγία, ἡ ἐκδήλωση
νεφρικῆς ἀνεπάρκειας ἢ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
καὶ ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα. Ὡς συμπαράγοντες ὁρίστηκαν ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ κλάσμα
ἐξώθησης, ἡ ὕπαρξη πνευμονικῆς νόσου ἢ νεφρικῆς νόσου καὶ τὸ STS/PROM Score (προγνωστικὸς δείκτης στὴν καρδιοχειρουργικὴ χειρουργικὴ
ἀποτελούμενος ἀπὸ 24 μεταβλητές).
Ἡ διάμεσος τιμὴ ἦταν 0.63 m/sec (ΔΕ 25-75:
0.47-0.79), μὲ τοὺς ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα πολὺ χαμηλῆς ταχύτητας νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὸ 28%, τοὺς
ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα χαμηλῆς ταχύτητας τὸ 48%
καὶ αὐτοὺς μὲ τὴ φυσιολογικὴ ταχύτητα τὸ 24%
τοῦ συνολικοῦ δείγματος. Παρατηρήθηκαν σημαντικὲς διαφορὲς στὴ θνητότητα τῶν 30 ἡμερῶν
μεταξὺ τῶν 3 ὁμάδων (8.4%, 6.6% καὶ 5.4% γιὰ
τὴν πολὺ χαμηλή, τὴ χαμηλὴ καὶ τὴ φυσιολογικὴ
ταχύτητα βάδισης, ἀντίστοιχα). Γιὰ κάθε μείωση
τῆς ταχύτητας κατὰ 0.2 m/sec ὁ κίνδυνος θνητότητας αὐξάνονταν κατὰ 11%. Ὅσοι ἀσθενεῖς εἶχαν
πολὺ χαμηλὴ ταχύτητα, παρουσίασαν κατὰ 35%
αὐξημένη θνητότητα, μεγαλύτερο χρόνο παραμονῆς στὸ νοσοκομεῖο καὶ χαμηλότερη πιθανότητα
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Σχῆμα 2. Σχετικὸς κίνδυνος θνητότητας γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς πολὺ χαμηλῆς, χαμηλῆς καὶ φυσιολογικῆς ταχύτητας
(χωρὶς στάθμιση καὶ μὲ στάθμιση ὡς πρὸς βασικοὺς συμπαράγοντες).

ἐπιστροφῆς στὸ σπίτι, συγκρινόμενοι μὲ ὅσους
εἶχαν φυσιολογικὴ ταχύτητα βάδισης.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ προσέρχονται γιὰ ἐγχείρηση ἀντικατάστασης ἀορτικῆς
βαλβίδας πάσχουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὸ σύνδρομο frailty, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του ἀποτελεῖ
ἰσχυρὸ προγνωστικὸ δείκτη θνητότητας. Ὡστόσο
δὲν ἔχει ἐξεταστεῖ μεμονωμένα ἡ ἐπίδραση τῆς ταχύτητας περπατήματος, ὡς μεμονωμένου δείκτη
ποὺ ἐπηρεάζει τὴν πρόγνωση. Μὲ βάση τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας, τὸ συγκεκριμέ-

νο τέστ ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ προβλεπτὴ τῆς θνητότητας σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀσθενῶν.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας
ἔρχονται νὰ προστεθοῦν στὴν ὑπάρχουσα γνώση,
βάσει τῆς ὁποίας ἡ ταχύτητα βάδισης προβλέπει τὴ
θνησιμότητα σὲ ἀρκετὲς ἀσθένειες ὅπως ἡ στεφανιαία νόσος, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, καθὼς καὶ σὲ
ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἀγγειοπλαστικῆς. Μὲ
τὴν ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἁπλῆς δοκιμασίας μποροῦν οἱ ἰατροὶ νὰ ἐκτιμήσουν τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
χρειάζονται καλύτερη μετεγχειρητικὴ φροντίδα.

