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Σχεδιάγραμμα 

• Εισαγωγή  
• Κυριότεροι παράμετροι 
• Ενδείξεις 
• Σύνοψη – κλινική σημασία 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΔΚ ? 

• Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία 
κοπώσεως είναι μια δυναμική, 
ολοκληρωμένη, μη επεμβατική δοκιμασία 
που να μπορεί να ελέγχει την ανταπόκριση 
της καρδιάς στην άσκηση αλλά και τα 
υπόλοιπα εμπλεκόμενα συστήματα.  
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Μεθοδολογία 



Μέσα άσκησης 



  Ακριβής μέτρηση του έργου 
(ανεξάρτητη από το ΣΒ) 

Λιγότερα παράσιτα στο ΗΚΓ 

Ασφαλέστερο (απλή διακοπή  

Φθηνότερο 

Απαιτεί  μικρό χώρο 

Μυϊκός κάματος 
τετρακεφάλων 

Πιο εύκολη μέτρηση ΑΠ, 
αερίων αίματος, αιμοληψία 

Μικρότερο VO2, υψηλότερο 
AT, VE  

Κυκλοεργόμετρο  

Ηλεκτρομαγνητικό 
 κυκλοεργόμετρο 

Ηλεκτρονικός προγραμματισμός 
Διαφορές στο ρυθμό (40-70 
περιστροφές) δεν  επηρεάζουν το 
μετρούμενο έργο 
Επίτευξη πραγματικού unloaded 
pedaling (μηχανική υποβοήθηση για 
εξουδετέρωση της αδράνειας- 
σημαντικό για τους βαριά ασθενείς)  



Οικείος τρόπος άσκησης 
(περπάτημα) 

Παράσιτα στο ΗΚΓ 

Ασφάλεια (ο ασθενής δεν μπορεί 
απλά να σταματήσει σε πιθανή 

σοβαρή επιπλοκή)  

Ακριβότερο 

Απαιτεί  μεγαλύτερο χώρο 

Εκτίμηση-προσέγγιση του 
έργου (ΣΒ, αποτελεσματικότητα 
βάδισης, «κρέμασμα» από τις 

χειρολαβές) 

7-10% μεγαλύτερο VO2 
max(άσκηση μεγαλύτερων 

μυϊκών ομάδων) 

Τάπητας 

Ηλεκτρονικός 
προγραμματισμός 
Ρύθμιση κλίσης και 
ταχύτητας 



Διαδικασία 
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Κυριότεροι παράμετροι 



Παράμετροι ΚΑΔΚ 
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Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως 



VO2 peak 

Tαξινόμηση 

κατά Weber 

VO2 peak 

ml/kg/min 

A >20 

B 16-20 

C 10-16 

D 6-10 

E <6 

«Gold standard»:VO2 peak 

Λίστα μεταμόσχευσης καρδιάς 



Αναερόβιος ουδός (AT) 

• Ορίζεται ως η πρόσληψη Ο2 που 
αντιστοιχεί στη αρχή συσσώρευσης 
γαλακτικού οξέως λόγω αύξησης του 
αναερόβιου μεταβολισμού.  

• Η εξουδετέρωση της περίσσειας του 
γαλακτικού οξέως οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγής CΟ2 ως προς την κατανάλωση 
Ο2 και η σχέση των δύο παύει να είναι 
γραμμική  



Εντοπισμός του αναερόβιου ουδού μέσω 
της μεθόδου «V slope»  



Διπλά κριτήρια 



Αναπνευστική απόκριση κατά την 
άσκηση (κλίση VE/VCO2) 



Αναπνευστική εφεδρεία  
(Breathing Reserve) 

Μέγιστος εκούσιος 

αερισμός  

MVV Maximal 

Voluntary 

Ventilation 
=FEV1 X 40 ή 35 



• Χρέος οξυγόνου 
– Πρώιμη φάση (Αγαλακτική φάση) 

– Όψιμη φάση (Γαλακτική και του χρέος οξυγόνου ) 

 

Περίοδος ανάκαμψης της άσκησης 



Κλίση μείωσης της πρόσληψης Ο2 κατά το 1
ο 

λεπτό της ανάκαμψης  (VO2/t-slope) 



Ενδείξεις 



Ενδείξεις καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας 
κοπώσεως 

– Εκτίμηση ανοχής στην κόπωση και διερεύνηση 
αδιάγνωστης μείωσης της ικανότητας για άσκηση 

– Δύσπνοια προσπαθείας αγνώστου αιτιολογίας 

– Εκτίμηση ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα 
(ΧΑΠ), κυστική ίνωση) 

– Εκτίμηση ασθενών με νοσήματα του καρδαγγειακού 
συστήματος (Καρδιακή ανεπάρκεια ) 

– Ειδικές καταστάσεις (προεγχειρητική εκτίμηση 
ασθενών, εκτίμηση μεταμοσχευμένων ασθενών, 
συνταγογράφηση προγράμματος αποκατάστασης, 
εκτίμηση της αναπηρίας) 

Σ. Νανάς. Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και Προγράμματα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης. Εκδόσεις Σταμούλης. Αθηνα 2006 

 



Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή ανεπάρκεια  

• Η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου 

• Εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης στη 
θεραπεία, σύγκριση διαφορετικής αγωγής. 

• Διαφορική διάγνωση δύσπνοιας (αναπνευστικής 
ή καρδιακής αιτιολογίας) 

• Εκτίμηση της πρόγνωσης. 

• Επιλογή ασθενών υποψηφίων για μεταμόσχευση 
– Εκτίμηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση 

 



Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή ανεπάρκεια  

• Kατηγορoποίηση αναλόγως της μεγίστης κατανάλωσης 
οξυγόνου σε πέντε κατηγορίες. (Francioca, Weber). 

• Πλεονέκτημα ότι VO2 peak είναι συνεχής 
παράμετρος, επαναλήψιμος και κατά τεκμήριο 
αντικειμενική. 
– Παρακολούθηση αγωγής 

– Εκτίμηση πρόγνωσης 

• Διαφορική διάγνωση της αιτιολογίας της δύσπνοιας 
προσπάθειας εάν είναι καρδιακής ή αναπνευστικής 
αιτιολογίας. 

  



Αναερόβιος ουδός (VO2 ΑΤ) 

• Έχει από μόνος του προγνωστική  

 αξία 

Gitt et al Circulation. 2002;106:3079-3084 

 



Κλίση VE/VCO2 σε υγιείς και σε ασθενείς 
με ΧΚΑ 

Nanas et al. Eur J Heart Fail 2005 



Ponickowski P, Circulation. 2001 

 

Nanas S et al Eur J Heart Failure, 2006  

• Χρησιμοποιώντας ως τιμή 
cut off, το 34, αρκετές 
πρόσφατες μελέτες έχουν 
δείξει την εξαιρετική 
προγνωστική του αξία, 
συνήθως ανώτερη του Vo2 
peak  



Corra et al CHEST 2004  

• Η συμβολή του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη γκρίζα ζώνη 

του VO2 peak (10-18 ml/kg/min), στην οποία εμπίπτουν 
οι περισσότεροι ασθενείς με ΧΚΑ που παραπέμπονται 
για ΚΑΔΚ 



Κλίση μείωσης της πρόσληψης Ο2 κατά το 1
ο λεπτό της 

ανάκαμψης (VO2/t-slope) 

Υγιές άτομο ΧΚΑ 

Nanas et al. Eur J Heart Fail 2001 

Οι παράμετροι της ανάκαμψης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς είναι ανεξάρτητες από την προσπάθεια 



H VO2/t-slope ως υπομέγιστος δείκτης 
λειτουργικής ικανότητας στη ΧΚΑ 



Ανάκαμψη καρδιακής συχνότητας 

Nanas S et al Int J Cardiol 2006 



Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή ανεπάρκεια 

• Εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης στη 
θεραπεία, σύγκριση διαφορετικής αγωγής. 

 

• Εκτίμηση της πρόγνωσης 
– Eνδειξη μεταμόσχευσης του ασθενούς 

– Ένδειξη εμφύτευσης συσκευής υποβοήθησης 



Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή ανεπάρκεια  

• Η μέθοδος που αποτελεί “Gold standard” για την 
επιλογή ασθενών για μεταμόσχευση 

• έχουν ένδειξη για μεταμόσχευση καρδιάς όταν έχουν  
– VO2peak <14 ml/kg/min εάν δεν λαμβάνουν β – αναστολέα  

– VO2peak <10 ml/kg/min εάν λαμβάνουν β – αναστολέα  

– VO2peak <10 ml/kg/min και έχουν VE/VCO2 slope>40  
Mancini DM et al Circulation1991 Mar;83(3):778-86 



VO2 και επιβίωση 

 

Mancini DM et al Circulation1991 Mar;83(3):778-86 



Leslie W. Miller, Maya Guglin, Patient Selection for Ventricular Assist DevicesA Moving Target, Vol. 61, No. 12, 2013 



• “Gold Standard” για εμφύτευση συσκευών 
υποβοήθησης της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας  
– VO2peak < 14 ml/kg/min ή <50% του προβλεπόμενου 

σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο και την επιφάνεια 
σώματος  

– Leslie W. Miller, Maya Guglin, Patient Selection for Ventricular Assist DevicesA Moving Target, Vol. 61, No. 12, 
2013 

• στην προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών που 
πρόκειται να υποβληθούν σε θωρακοτομή 
– VO2peak πριν την επέμβαση < 15 mg/Kg/min     κίνδυνος 

Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή 
ανεπάρκεια  



Ενδείξεις ΚΑΔΚ στην καρδιακή και 
στεφανιαία ανεπάρκεια  

• Η δοκιμασία είναι απαραίτητη για την 
συνταγογράφηση της άσκησης. 

 

 

 

 

 

• για τον ακριβή προσδιορισμό του αιτίου και του 
βαθμού της αναπηρίας 

Επιβίωση ασθενών 
μετά από 
αγγειοπλαστική 
ανάλογα ένταξης σε 
πρόγραμμα 
αποκατάστασης 
Belardinelli R  et al J Am Coll Cardiol. 2001 
Jun 1;37(7):1891-900. 

 



ΧΚΑ  

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ, ΜΕΑ 

β-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 





BMJ 2004



Ευεργετική επίδραση σε πολλαπλά 
επίπεδα 

Tasoulis et al respiratory medicine 2010 



Ερωτήσεις?????? 



Σύνοψη  

• Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως είναι 
σημαντική για την διάγνωση  και την θεραπεία 
καρδιακών παθήσεων 

•  Κεφαλαιώδης είναι όμως ο ρόλος της 
–  στην επιλογή των ασθενών κατάλληλων για 

μεταμόσχευση καρδιάς και για εμφύτευση συσκευών 
μηχανικής υποβοήθησης 

– Στη συνταγογράφηση άσκησης κατά τον βέλτιστο τρόπο  
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Guazzi et al  JACC 2007 

 


