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ἶναι ἀξιοσημείωτο, ἂν ἀναλογιστεῖ κάποιος, ὅτι ἡ ζωὴ ξεκινᾶ καὶ τελειώνει μέσῳ
ἑνὸς καρδιακοῦ κτύπου. Τὸ 1997, ὁ Levine,
ἀνασκοπώντας τὰ εὑρήματα φυσιολογικῶν μελετῶν καὶ παρατηρήσεων σὲ ζῶα, διαπίστωσε
ὅτι ὁ ἀπόλυτος ἀριθμὸς καρδιακῶν κτύπων δὲν
διαφέρει σημαντικὰ μεταξὺ τῶν θηλαστικῶν στὴ
διάρκεια τῆς ζωῆς τους καὶ διατύπωσε τὴν ὑπόθεση, ὅτι ἡ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας συνδέεται στενὰ μὲ τὴ μακροζωία. Ὑπολόγισε δὲ ὅτι
στὸν ἄνθρωπο ἡ μείωση τῶν παλμῶν ἀπὸ 70 σὲ 60
b/min θὰ ἐπέφερε μιὰ αὔξηση τοῦ προσδόκιμου
ἀπὸ τὰ 80 στὰ 93.3 ἔτη.1
Ἔκτοτε, ἡ σημασία τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς ἀξιολόγησης τῆς καρδιακῆς συχνότητας ἔχει κερδίσει
σημαντικὸ ἔδαφος καί, στὶς μέρες μας, ἡ (αὐξημένη) καρδιακὴ συχνότητα θεωρεῖται ἕνας ἰσχυρὸς
παράγοντας κινδύνου καὶ ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς δείκτης τόσο σὲ ὑγιεῖς ἀλλὰ καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιαγγειακὲς παθήσεις.2

Καρδιακὴ συχνότητα (ΚΣ) ἠρεμίας
Πολλὲς μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ αὐξημένη
ΚΣ ἠρεμίας σχετίζεται μὲ τὴν ἐκδήλωση καρδιαγγειακῶν συμβάντων. Στὴ μελέτη Framingham, σὲ
διάρκεια 30 ἐτῶν παρακολούθησης, βρέθηκε ὅτι ἡ
αὐξημένη ΚΣηρεμίας σχετίζεται μὲ αὐξημένη θνητότητα (γενικὴ καὶ καρδιαγγειακὴ) ἀνεξαρτήτως

ἡλικίας τόσο στοὺς ἄνδρες ὅσο καὶ στὶς γυναῖκες.3
Παρομοίως, στὴ μελέτη FINRISK (FINland
cardiovascular RISK study) ἐπιβεβαιώθηκε ἡ στενὴ
ἀνεξάρτητη σχέση μεταξὺ ΚΣ ἠρεμίας καὶ ἀπώτερης ἔκβασης.4 Συγκεκριμένα, στὴ διάρκεια 12 ἐτῶν
παρακολούθησης, ὅσοι εἶχαν ΚΣ >90 b/min παρουσίασαν διπλάσια καρδιαγγειακὴ θνητότητα
σὲ σχέση μὲ ὅσους εἶχαν <60 b/min (στὶς γυναῖκες
ὁ κίνδυνος ἦταν 3 φορὲς μεγαλύτερος).
Παρόμοια ἀποτελέσματα βρέθηκαν καὶ
σὲ στεφανιαίους ἀσθενεῖς. Στὴ μελέτη CASS
(Coronary Artery Surgery Study), ὅπου συμμετεῖχαν 24.913 χιλιάδες ἀσθενεῖς μὲ 14.7 ἔτη παρακολούθησης, βρέθηκε ὅτι ὅσοι εἶχαν ΚΣ >83 b/min
παρουσίασαν 1.3 φορὲς ὑψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακῆς θνητότητας σὲ σχέση μὲ ὅσους εἶχαν
<62 b/min.5 Σὲ ἄλλη μελέτη ἀσθενῶν μὲ μειωμένη
λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἐπιβεβαιώθηκε
ἡ γραμμικὴ σχέση μεταξὺ τῆς ΚΣ καὶ τῆς καρδιαγγειακῆς ἔκβασης.6 Ὅσοι εἶχαν ΚΣ >70 b/min
παρουσίασαν αὐξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ
θανάτου κατὰ 34% καὶ εἰσαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο λόγῳ ἐμφράγματος κατὰ 46%, συγκριτικὰ μὲ
ὅσους εἶχαν <70 b/min. Τέλος, στὴ μελέτη SHIFT7
οἱ ἀσθενεῖς μὲ τὴν ὑψηλότερη ΚΣ (>87 b/min) παρουσίασαν διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακῶν
συμβάντων, συγκριτικὰ μὲ ὅσους εἶχαν χαμηλὴ
ΚΣ (<72 b/min).
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Καρδιακὴ συχνότητα στὴ φάση ἀποκατάστασης
Ἀρκετὲς ἐργασίες, τὴν τελευταία δεκαετία, ἔχουν
καταδείξει, ἐπίσης, ὅτι ἡ ΚΣ στὴ φάση τῆς ἀποκατάστασης ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ ἰσχυρὴ ἱκανότητα
πρόβλεψης μελλοντικῶν καρδιακῶν συμβάντων καὶ
θνησιμότητας, ἀνεξάρτητα μάλιστα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
κλασικῶν παραγόντων κινδύνου.8-10
Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μετρώντας τὴ συμπεριφορὰ τῆς ΚΣ στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ἀποκατάστασης μετὰ ἀπὸ μιὰ δοκιμασία κόπωσης. Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες ἡ μείωση τῆς ΚΣ εἶναι μεγάλη
στὸ 1ο λεπτὸ καὶ ἠπιότερη στὴ συνέχεια. Ὡστόσο,
στὴ βιβλιογραφία δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει συμφωνία σχετικὰ μὲ τὸν ὁρισμὸ τοῦ ἰδανικοῦ σημείου, βάσει τοῦ ὁποίου θὰ γίνεται ἡ σύγκριση (1ο
ἔναντι 2ου λεπτοῦ ἢ 3ου λεπτοῦ) καθὼς καὶ μὲ τὸ
εὖρος διακύμανσης τῶν καρδιακῶν παλμῶν μετασκησιακὰ (π.χ. <12 b/min ἢ <18 b/min στὸ 1ο
λεπτό).

Μηχανισμοὶ ὀφέλους σχετιζόμενοι μὲ τὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ΚΣ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ
προσδιοριστικὸ παράγοντα τῶν μυοκαρδιακῶν
ἀπαιτήσεων σὲ ὀξυγόνο. Κάθε καρδιακὸς κτύπος
ἔχει τὸ δικό του ἐνεργειακὸ κόστος, περίπου 300
mg ATP, ποὺ καλύπτεται μέσῳ τῆς ὀξειδωτικῆς
φωσφορυλίωσης στὰ μιτοχόνδρια. Μία μείωση
κατὰ 10 b/min θὰ ἐξοικονομοῦσε περίπου 5 kg
ATP ἡμερησίως, δεδομένου ὅτι ἡ καρδιὰ κατὰ
μέσο ὅρο συσπᾶται ~100.000 φορὲς/ἡμέρα.11 Βάσει
τῶν παραπάνω κάθε μείωση τῆς ΚΣ ἐπιφέρει μείωση τῆς κατανάλωσης ὀξυγόνου σὲ κυτταρικὸ
ἐπίπεδο καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ στενώσεις στεφανιαίων
ἀγγείων, στοὺς ὁποίους ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ παθογεννητικὸ μηχανισμό.
Μιὰ ὑψηλὴ ΚΣ, ἐπίσης, μειώνει τὸ χρόνο διαστολῆς καὶ συνεπῶς τὴ στεφανιαία ροὴ ἀκόμα καὶ
σὲ ἀπουσία ἀρτηριοσκληρωτικῶν ἀλλοιώσεων.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συχνὰ τὰ ἐπεισόδια ταχυκαρδίας μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἰσχαιμία, ἰδιαίτερα
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπέρταση ἢ σὲ ἄτομα προχωρημένης ἡλικίας. Τέλος, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ
μηχανικὸ stress, ποὺ ἀσκεῖται στὰ τοιχώματα τῶν
ἀγγείων, εἶναι σὲ ἄμεση συνάρτηση μὲ τὴν ΚΣ,
αὐξάνοντας ἔτσι τὸν κίνδυνο ἑνὸς ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου ἢ ρήξης τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας,12 καθὼς ἐπίσης καὶ τὴ συσχέτιση τῆς χρόνια

αὐξημένης ΚΣ μὲ τὴν ἀρτηριακὴ δυσκαμψία τόσο
σὲ νορμοτασικοὺς ὅσο καὶ σὲ ὑπερτασικούς.13

Σύνοψη
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ὑπάρξει πληθώρα
μελετῶν, ποὺ καταδεικνύει μὲ σαφήνεια τὴ σπουδαιότητα ποὺ ἔχει μία καλὴ ρύθμιση τῆς ΚΣ ὡς παράγοντας εὐεξίας καὶ ἀποτροπῆς καρδιακῶν συμβάντων. Ὡστόσο, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ἰδιαίτερα
σὲ στεφανιαίους ἀσθενεῖς, παρατηρεῖται ἀποτυχία
ἱκανοποιητικοῦ ἐλέγχου σὲ ἐπίπεδα <70 b/min. Οἱ
θεράποντες ἰατροὶ ὀφείλουν νὰ ἐπιμένουν περισσότερο στὴν ἐπίτευξη χαμηλῶν τιμῶν ΚΣ καὶ νὰ μὴν
παραβλέπουν τὴ μοναδικὴ συνεισφορὰ τοῦ παράγοντα “ἄσκηση” πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
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