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Νεότερα δεδομένα
στην καρδιακή ανεπάρκεια

Heart failure,
new data
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ H Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτε-

ABSTRACT Heart Failure (HF) is the leading cause
of cardiovascular morbidity and mortality. Last year,
new guidelines were released containing a number of
new data on HF diagnosis, treatment algorithms and
new chapters on chronic heart failure syndrome have
been included. Three are the new data characterizing
the new guidelines: (1) the importance of identifying
patients with a preserved ejection fraction (40–49%),
(2) the diagnosis of chronic HF based on the clinical
probability and echo findings, while the levels of natriuretic peptides are also useful and (3) current guidelines emphatically highlights therapies that should be
or should not be given to patients with chronic HF. In
addition, recommendations are made for prevention
or delay of the progression of the syndrome. A particularly important change in the therapeutic approach to
chronic HF is the introduction of a new pharmaceutical agent, sacubitril/valsartan, and co-morbidities are
now recognized as an important factor in the prognosis of these patients Also, clear indications for resynchronization therapy are defined and emphasis is
placed on the immediate initiation of treatment for
acute HF.

λεί μέχρι και σήμερα την κύρια αιτία καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Προ έτους εκδόθηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες περιέχοντας
αρκετά νέα δεδομένα που αφορούν στους αλγόριθμους διάγνωσης και θεραπείας της ΚΑ, ενώ έχουν
συμπεριληφθεί και καινούργιες ενότητες που αφορούν το σύνδρομο της χρόνιας ΚΑ. Τρία είναι τα καινούργια στοιχεία των νέων κατευθυντήριων οδηγιών:
(1) η σημασία της αναγνώρισης των ασθενών με μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως (40–49%),
(2) η διάγνωση της χρόνιας ΚΑ που βασίζεται αφενός στην κλινική πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος
τη νόσο και αφετέρου στα ευρήματα από την ηχωκαρδιογραφία, ενώ χρήσιμα είναι και τα επίπεδα
των νατριουρητικών πεπτιδίων και (3) η ύπαρξη ξεχωριστής ενότητας όπου επισημαίνεται με εμφατικό
τρόπο ποιες θεραπείες πρέπει και ποιες δεν πρέπει
να χορηγούνται σε ασθενείς με χρόνια ΚΑ. Ακόμη,
δίνονται συστάσεις που αφορούν στην πρόληψη του
συνδρόμου, καθώς επίσης προτείνονται τρόποι τόσο
για την καθυστέρηση της εξέλιξής του, όσο και για
την πρόληψη του θανάτου σε ασθενείς που έχουν ήδη
εκδηλώσει το σύνδρομο. Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή αποτελεί η θεραπευτική προσέγγιση στη χρόνια
ΚΑ με τη χορήγηση σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης,
ενώ αναγνωρίζονται πλέον οι συννοσηρότητες ως
σημαντικός παράγοντας για την πρόγνωση. Επίσης,
καθορίζονται σαφείς ενδείξεις για τη θεραπεία επανασυγχρονισμού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην άμεση έναρξη θεραπείας της οξείας ΚΑ.
Λέξεις ευρετηρίου Καρδιακή ανεπάρκεια, ταξινόμηση
χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, νεότερα θεραπευτικά σχήματα.
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1. Εισαγωγή
Τέσσερα έτη μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2012,1 το 2016, εκδόθηκαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία που
αφορούν τόσο στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
(ΧΚΑ) όσο και στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
(ΟΚΑ).2 Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες περιέχουν αρκετά νέα δεδομένα που αφορούν στους
αλγόριθμους διάγνωσης και θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ έχουν συμπεριληφθεί
και καινούργιες ενότητες που αφορούν στο σύνδρομο της ΧΚΑ που θα δούμε στη συνέχεια.
Νέο στοιχείο των πρόσφατων κατευθυντήριων
οδηγιών αποτελεί η αναγνώριση των ασθενών με
μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως. Με
αυτόν τον τρόπο οι ασθενείς χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες με σαφή διαγνωστικά κριτήρια, ήτοι
σε αυτούς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως (έως
40%), σε αυτούς με μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως (40–49%) και σε αυτούς με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως πάνω από 50%.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται συστάσεις που αφορούν στην πρόληψη του συνδρόμου
καθώς επίσης προτείνονται τρόποι τόσο για την
καθυστέρηση της εξέλιξης του συνδρόμου όσο
και στην πρόληψη του θανάτου σε ασθενείς που
έχουν ήδη εκδηλώσει το σύνδρομο της καρδιακής
ανεπάρκειας.
Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή που αφορά στη
θεραπευτική προσέγγιση στη ΧΚΑ αποτελεί η εισαγωγή ενός νέου φαρμακευτικού παράγοντα,
της σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, ενός διπλού
αναστολέα ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει
τον ευρέως χρησιμοποιούμενο αναστολέα του
μετατρεπτικού ενζύμου σε ασθενείς με χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια και επηρεασμένο κλάσμα
εξωθήσεως. Επίσης, στις κατευθυντήριες οδηγίες
καθορίζονται σαφείς ενδείξεις για τη θεραπεία επανασυγχρονισμού τροποποιώντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
Το σύνδρομο της ΧΚΑ, σύμφωνα με τον ορισμό
του, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα συμπτώματα –με προεξάρχον τη δύσπνοια– που μπορεί να συνοδεύονται και από σημεία αυξημένης
συμφόρησης, τα οποία οφείλονται σε δομικές ή
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λειτουργικές διαταραχές του καρδιακού μυός με
αποτέλεσμα τη μείωση της καρδιακής παροχής
ή/και την αύξηση των ενδοκοιλοτικών πιέσεων. Η
διάγνωση της ΧΚΑ βασίζεται αφενός στην κλινική
πιθανότητα να έχει ο ασθενής καρδιακή ανεπάρκεια και αφετέρου στα ευρήματα από την ηχωκαρδιογραφία, ενώ χρήσιμα για τη διάγνωση είναι
και τα επίπεδα των νατριουρητικών πεπτιδίων.
Η κλινική πιθανότητα ύπαρξης καρδιακής ανεπάρκειας σχετίζεται με στοιχεία από το ατομικό
αναμνηστικό κυρίως με το ιστορικό στεφανιαίας
νόσου ή αρτηριακής υπερτάσεως καθώς και με
στοιχεία από τη φυσική εξέταση –με προεξάρχοντα την ύπαρξη υγρών ρόγχων ή οιδήματος των
κάτω άκρων– καθώς επίσης και από παθολογικά
ευρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.2
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος από τους
κλινικούς παράγοντες υποψίας καρδιακής ανεπάρκειας, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ηχω-καρδιογραφία. Η χρήση των νατριουρητικών
πεπτιδίων αφορά κυρίως στον αποκλεισμό της
πιθανότητας χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (εάν οι τιμές τους είναι φυσιολογικές, ήτοι BNP<35
pg/mL, NTproBNP<125 pg/mL) (εικ. 1).

2. Τ
 αξινόμηση της χρόνιας καρδιακής
ανεπάρκειας
Σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση οι ασθενείς χωρίζονται:
– Σε αυτούς με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως
έως 40%
– Σε αυτούς που έχουν μετρίως επηρεασμένο
κλάσμα εξωθήσεως 40–49%, και
– Σε αυτούς που έχουν πάνω από 50% κλάσμα
και τους οποίους θεωρούμε ότι έχουν διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως.
Στις δύο τελευταίες κατηγορίες (στους ασθενείς
με μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως και
σε εκείνους με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως) η
διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνει, εκτός των συμπτωμάτων και των σημείων, αφενός αυξημένες τιμές νατριουρητικών πεπτιδίων
και αφετέρου δομικές διαταραχές της καρδιάς, είτε
αυτή αφορά σε υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
ή διάταση του αριστερού κόλπου είτε αφορά στη
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Ασθενείσ µε υποψία ΧΚΑ
(Μη οξεία εµφάνιση)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. Κλινικό ιστορικό:
• Ιστορικό ΣΝ (ΕΜ, Επαναγγείωση)
• Ιστορικό αρτηριακήσ υπέρτασησ
• Έκθεση σε καρδιοτοξικά φάρµακα/ραδιενέργεια
• Χρήση διουρητικών
• Ορθόπνοια/παροξυµική νυχτερινή δύσπνοια
2. Φυσική εξέταση:
• Ρόγχοι
• Αµφίπλευρο οίδηµα στουσ αστραγάλουσ
• Καρδιακό φύσηµα
• ∆ιάταση σφαγίτιδων φλεβών
• Πλευρικά εκτοπισµένη/διευρυµένη καρδιακή ώση

Όλα απόντα

≥1 παρόντα
Νατριουρητικά πεπτίδια
• NT-proBNP≥125 pg/mL
• BNP≥35 pg/mL

OXI

Η ΚΑ είναι απίθανη
Σκεφτείτε άλλη διάγνωση

NAI
Υπερηχωκαρδιογραφία

Φυσιολογικό

Εικόνα 1. Αλγόριθμος διάγνωσης της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας. ΧΚΑ=Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια, ΚΑ=Καρδιακή Ανεπάρκεια, ΣΝ=Στεφανιαία Νόσος,
ΕΜ=Έμφραγμα του Μυοκαρδίου, BNP=Brain Natriuretic Peptide, NT-proBNP=N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide

διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως
(ΚΕ<40%) αποτελούν οι ασθενείς με διατεταμένη
αριστερή κοιλία με έντονη υποσυσταλτικότητα, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα των ασθενών με
διατηρημένο ή μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως αποτελούν οι ασθενείς με συγκεντρική
υπερτροφία και αυξημένες ενδοκοιλοτικές πιέσεις
που συνήθως συναντούμε σε ηλικιωμένες γυναίκες
πάσχουσες από αρτηριακή υπέρταση ή κολπική
μαρμαρυγή (πίν. 1, εικ. 2).2

3. Π
 ρόληψη της εκδήλωσης του συνδρόμου
της καρδιακής ανεπάρκειας
Σημαντικό νέο στοιχείο στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί η σύσταση για την
πρόληψη της εκδήλωσης του συνδρόμου της καρ-

διακής ανεπάρκειας ή/και της καθυστέρησης της
εξέλιξής του. Γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνονται
θεραπείες και παρεμβάσεις όπως:
– Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης
– Η χορήγηση στατινών σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
– Η ενθάρρυνση της έναρξης φυσικής άσκησης
– Η χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού
ενζύμου σε ασθενείς με ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας
– Η χορήγηση β-αναστολέων σε ασυμπτωματική
δυσλειτουργία μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
– Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη
– Ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ.
Στον νέο θεραπευτικό αλγόριθμο της χρόνιας
καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνονται θερα-
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Κριτήρια

Τύπος ΚΑ

HFrEF

HFmrEF

HFpEF

1

Συμπτώματα±σημεία

Συμπτώματα±σημεία

Συμπτώματα±σημεία

2

ΚΕΑΚ<40%

ΚΕΑΚ 40–49%

ΚΕΑΚ≥50%

3

–

1. Αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων
2. Τουλάχιστον ένα ακόμη επιπρόσθετο κριτήριο:
α. Σχετική δομική καρδιακή νόσος (ΥΑΚ και/ή ΔΑΚ)
β. διαστολική δυσλειτουργία

1. Αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων
2. Τουλάχιστον ένα ακόμη επιπρόσθετο κριτήριο:
α. Σχετική δομική καρδιακή νόσος (ΥΑΚ και/ή ΔΑΚ)
β. διαστολική δυσλειτουργία

HFrEF=Heart Failure with reduced Ejection Fraction, HFmrEF=Heart Failure with moderate Ejection Fraction, HFpEF=Heart Failure with preserved Ejection Fraction,
ΚΕΑΚ=Κλάσμα Εξωθήσεως Αριστερής Κοιλίας, ΥΑΚ=Υπερτροφία Αριστερής Κοιλίας, ΔΑΚ=Διάταση Αριστερού Κόλπου

HFmrEF & HFpEF
Συµπτώµατα ± σηµεία

+
HFpEF: EF≥50%
HFmrEFq: EF=40–49%

+
∆οµικέσ
διαταραχέσ
LAVI
>34 mL/m²
LVMI
>115 g/m² (m)
>95 g/m² (f)

Λειτουργικέσ
διαταραχέσ
E/e’ avg≥13
e’ avg
(πλευρικάδιαφραγµατικά)
<9 cm/s

Εικόνα 2. Διαγνωστικά κριτήρια της Χρόνια Καρδιακής Ανεπάρκειας με μετρίως επηρεασμένο (ΚΕ=40–49%) και διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως (ΚΕ≥50%).
ΚΕ=Κλάσμα Εξωθήσεως, HFmrEF=Heart Failure with moderate Ejection Fraction,
HFpEF=Heart Failure with preserved Ejection Fraction, ΕF=Ejection Fraction,
LAVI=Left Atrial Volume Index, LVMI=Left Atrial Mass Index

πείες οι οποίες φέρονται με την ένδειξη “Ι” ή με
την ένδειξη “ΙΙα” (εικ. 3).

4. Θ
 εραπεία του συνδρόμου
της καρδιακής ανεπάρκειας
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος αφορά βεβαίως σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως
(ΚΕ<40%), δεδομένου ότι για τους ασθενείς με
μετρίως επηρεασμένο και διατηρημένο κλάσμα
εξωθήσεως δεν υπάρχουν στοιχεία. Στους ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως, όπως είναι

γνωστό, προτείνεται με ένδειξη “Ι” η θεραπεία
με αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου και
β-αναστολέα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν
συμπτώματα προστίθεται η χορήγηση ανταγωνιστή των αλατοκορτικοειδών. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η τριπλή αναστολή τόσο του
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης, του συμπαθητικού συστήματος καθώς επίσης και της αλδοστερόνης. Εάν παρόλ’ αυτά ο ασθενής εξακολουθεί να είναι συμπτωματικός (δύσπνοια) τότε
προτείνεται μία εκ των τριών επιλογών (εικ. 3).
– Μπορεί να γίνει αντικατάσταση του αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου με τον νέο
φαρμακευτικό παράγοντα, τη σακουμπιτρίλη/
βαλσαρτάνη που είναι διπλός αναστολέας τόσο
της νεπριλυσίνης όσο και των υποδοχέων της
αγγειοτασίνης,3 με ένδειξη “ΙΙ”
– Μπορεί να χορηγηθεί ιβαβραδίνη με ένδειξη
“ΙΙα”, μόνο εφόσον υφίσταται φλεβοκομβικός
ρυθμός και η συχνότητα είναι πάνω από 70
παλμούς/λεπτό
– Στην περίπτωση που υπάρχει διεύρυνση του
QRS πάνω από 130 msec συνιστάται η τοποθέτηση αμφικοιλιακού βηματοδότη.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι ο διπλός ανα
στολέας σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη έχει τη δυνατότητα της αναστολής τόσο της αγγειοτασίνης
μέσω της βαλσαρτάνης (που είναι η αναστολέας
των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτασίνης) όσο και
της νεπριλυσίνης. Η νεπριλυσίνη ως βιομόριο
διασπά αρκετά βιολογικά πεπτίδια μεταξύ των
οποίων και τα νατριουρητικά πεπτίδια και συνεπώς η αναστολή της αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότη-
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Εάν το ΚΕΑΚ≤ 35% παρόλο το ΟΜΤ ή το ιστορικό VT/VF, εµφύτευση ICD

∆ιουρητικά για την ανακούφιση συµπτωµάτων και σηµείων συµφόρησησ

Ασθενήσ µε συµπτωµατική HFrEF

Θεραπεία µε ACEI και β-αναστολείσ
(Τιτλοποίηση µέχρι τη µέγιστη δόση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία)

OXI

Ακόµη συµπτωµατικόσ και ΚΕΑΚ≤35%
NAI

Πρόσθεσε ανταγωνιστή MR
(Τιτλοποίηση µέχρι τη µέγιστη δόση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία)
NAI
OXI

Ακόµη συµπτωµατικόσ και ΚΕΑΚ≤35%
NAI
Ικανόσ να ανεχθεί
ACEI (ή ARB)

Φλεβοκοµβικόσ ρυθµόσ
διάρκεια QRS≥130 ms

Φλεβοκοµβικόσ
ρυθµόσ ΗR≥70 bpm

Αντικατάσταση
ACEI µε ARNI

Αξιολόγηση ανάγκησ
για CRT

Ιβαµπραδίνη

Οι παραπάνω θεραπείεσ µπορούν να συνδυαστούν εάν είναι αναγκαίο
Κλάση Ι
Κλάση ΙΙa

Ανθεκτικά συµπτώµατα

Σκεφτείτε τη διγοξίνη ή H-ISDN ή LVAD,
ή µεταµόσχευση καρδιάσ

Καµία άλλη δράση δεν χρειάζεται.
Σκεφτείτε να µειώσετε τα διουρητικά

Εικόνα 3. Θεραπευτικός αλγόριθμος Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας. HFrEF=Heart Failure with reduced Ejection Fraction, ACEI=Angiotensin-converting enzyme
inhibitors, LVEF=Left Ventricular Ejection Fraction, MR=Mineralocorticoid Receptor, ARB=Angiotensin Receptor Blockers, bpm=beats per minute, CRT=Cardiac
Resynchronization Therapy, H-ISDN=hydralazine–isosorbidedinitrate

τά τους με αποτέλεσμα την αυξημένη ευεργετική
δράση τους.3

4.1. Θ
 εραπείες που πρέπει και που δεν πρέπει
να χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΚΑ
Στις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες υπάρχει ξεχωριστή ενότητα όπου επισημαίνεται με εμφατικό τρόπο ποιες θεραπείες πρέπει και ποιες
δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΚΑ.
Έτσι είναι σαφές ότι δεν πρέπει να χορηγείται
διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη στους ασθενείς με ΧΚΑ
και μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως, καθώς επίσης
αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση αναστο-

λέων του μετατρεπτικού ενζύμου, αναστολέων
των υποδοχέων της αγγειοτασίνης και αναστολέων των αλατοκορτικοειδών, λόγω του κινδύνου
ανάπτυξης νεφρικής δυσλειτουργίας και υπερκαλιαιμίας. Επίσης, στην ΟΚΑ η χορήγηση ινοτρόπων παραγόντων σε ασθενή με επαρκή άρδευση
και φυσιολογική αρτηριακή πίεση αντενδείκνυνται.
Ολοκληρώνοντας αξίζει να τονισθεί ότι βασική
προτεραιότητα στην ιατρική φροντίδα του ασθενούς με ΧΚΑ αποτελεί η προσπάθεια για την
καλύτερη συμμόρφωσή του στη θεραπευτική αγωγή, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται με τη στε-
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νή παρακολούθησή του και τη συχνή επαναξιολόγηση της θεραπείας την οποία λαμβάνει. Στο
σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι ενδεικνυόμενες
φαρμακευτικές θεραπείες έχουν συγκεκριμένο επίπεδο δόσης “στόχου” από το οποίο έχουν προκύψει τα γνωστά από τις μεγάλες πολυκεντρικές
μελέτες ευεργετικά αποτελέσματα (πίν. 2).

4.2. Θεραπεία επανασυγχρονισμού
Σχετικά με τη θεραπεία επανασυγχρονισμού, η
τοποθέτηση αμφικοιλιακού βηματοδότη έχει ένδειξη όταν το QRS είναι πάνω από 130 msec και
ιδιαιτέρως εάν αυτό συνοδεύεται από μορφολογία
αποκλεισμού του αριστερού σκέλους του δεματί-

Πίνακας 2. Δόση έναρξης και δόση στόχος σε ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή
Ανεπάρκεια και κλάσμα εξωθήσεως <40%
Δόση έναρξης
(mg)

Δόση στόχος
(mg)

ACEI
Κατοπτρίλη

6,25 tid

50 tid

Εναλαπρίλη

2,5 bid

20 bid

Λισινοπρίλη

2,5–5,0 od

20–35 od

Ραμιπρίλη

2,5 od

10 od

Τραντολαπρίλη

0,5 od

4 od

Βισοπρολόλη

1,25 od

10 od

Καρβεδιλόλη

3,125 bid

25 bid

Μετοπρολόλη ηλεκτρική (CR/XL)

12,5–25 od

200 od

Νεμπιβολόλη

1,25 od

10 od

Βήτα-αναστολείς
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ου του HIS, ενώ ένδειξη “I” αποτελεί και η ύπαρξη
QRS μεγαλύτερου από 150 msec, έστω και αν αυτό δεν έχει τη μορφολογία του αποκλεισμού του
αριστερού σκέλους του δεματίου του HIS (εικ. 4).
Η εμφύτευση απινιδωτού έχει ένδειξη στους ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως που βρίσκονται στη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία για
τρεις τουλάχιστον μήνες, ενώ δεν συστήνεται στην
πρώιμη περίοδο μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (τις πρώτες 40 ημέρες). Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο για
αιφνίδιο θάνατο αμέσως μετά από έμφραγμα του
μυοκαρδίου (για την πρώιμη αυτή περίοδο των
40 ημερών) συστήνεται ο φορητός απινιδωτής ο
οποίος έχει τη μορφή «γιλέκου» και προστατεύει
τον ασθενή μέχρι να τοποθετηθεί μόνιμη συσκευή.

5. Π
 ρόγνωση των ασθενών
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Σημαντικό παράγοντα στην πρόγνωση των
ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν οι συννοσηρότητες. Οι συνήθεις συννοσηρότητες σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ),
αναιμία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ), υπνική άπνοια, σακχαρώδης διαβήτης,
παχυσαρκία και κατάθλιψη.

Mortality endpoint
2,5
Smoothed estimate
95% bootstrap confidence
bounds

ARBs
4–8 od

32 od

Βαλσαρτάνη

40 bid

160 bid

Λοσαρτάνη

50 od

150 od

MRAs
Επλερενόνη

25 od

50 od

Σπιρονολακτόνη

25 od

50 od

49/51 bid

NO

YES

1,0

III

A

97/103 bid

I

B

I

A LBB morphology
Non-LBB morphology
IIb B IIa B

0,0

If-αναστολέας καναλιού
Λβαμπραδίνη

1,5

0,5

ARNI
Σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη

2,0
Heazard ratio for CRT

Καντεσαρτάνη

5 bid

7,5 bid

ACEI=Angiotensin-convertingenzymeinhibitors, ARBs=Angiotensin Receptor
Blockers, MRAs=Mineralocorticoid Receptor Antagonist, ARNI=Angiotensin
Receptor Blocker Neprilysin Inhibitor, tid=3 φορές την ημέρα, bid=2 φορές
την ημέρα, od=1 φορά την ημέρα

100

120

140

160

180

200

220

240

QRS duration

Εικόνα 4. Ενδείξεις πιθανότητας εμφύτευσης αμφικοιλιακού βηματοδότη.
CRT=Cardiac Resynchronization Therapy, LBB=Left branch block, QRS=Quantron
Resonance System
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Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίζονται
και να θεραπεύονται οι συννοσηρότητες στη ΧΚΑ
αφενός γιατί επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και
την πρόγνωση και αφετέρου γιατί δυσχεραίνουν
τη διάγνωση αλλά και εμποδίζουν την εφαρμογή των ενδεικνυόμενων θεραπειών της χρόνιας
καρδιακής ανεπάρκειας. Παραδείγματος χάριν η
χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου
επηρεάζεται από την ύπαρξη χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας καθώς επίσης και η χρήση των βαναστολέων από την ύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Επίσης είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να αναφερθεί ότι η αντιμετώπιση των
συννοσηροτήτων αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική παρέμβαση για τους ασθενείς με διατηρημένο ή μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως,
δεδομένου ότι στους ασθενείς αυτούς δεν έχουμε
δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που αναστέλλουν τα νευρο-ορμονικά συστήματα, τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς
με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως (εικ. 5).

στην άμεση έναρξη θεραπείας για αυτούς τους
ασθενείς. Γίνεται προσπάθεια να βραχυνθεί το
διάστημα μεταξύ της αρχικής αξιολόγησης του
ασθενούς και της έναρξης της θεραπείας προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια πολύτιμου
χρόνου. Προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του
ασθενούς με ΟΚΑ αποτελεί η διατήρηση της κυκλοφορίας και της επαρκούς οξυγόνωσης του ασθενούς, ενώ η αρχική εκτίμηση γίνεται με βάση
έναν κλινικό αλγόριθμο ο οποίος στηρίζεται στην
ύπαρξη συμφόρησης και περιφερικής υποάρδευσης. Ο ασθενής που εμφανίζει ΟΚΑ αξιολογείται
αν παρουσιάζει καρδιογενή καταπληξία ή όχι, αν
έχει επαρκή οξυγόνωση ή χρειάζεται υποστήριξη της αναπνοής και στη συνέχεια διερευνάται η
ύπαρξη συγκεκριμένης αιτιολογίας για την εμφάνιση της ΟΚΑ. Τα συνηθέστερα αίτια ΟΚΑ είναι:
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, υπερτασική αιχμή, αρρυθμία, μηχανική επιπλοκή, πνευμονική εμβολή
(εικ. 6).

6. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Στη συνέχεια γίνεται κλινική εκτίμηση του ασθενούς και ταξινόμησή του ανάλογα με το αν υπάρχει
ή όχι συμφόρηση και αν υπάρχει ή όχι υποάρδευση. Εν συνεχεία κατατάσσεται σε μία από τις τέσ
σερεις κατηγορίες όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί επείγον
και σοβαρό πρόβλημα για τον ασθενή και στις κατευθυντήριες οδηγίες δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα

Κοιλιακή δυσλειτουργία
-µειωµένη ελαστικότητα
-µειωµένη πλήρωση
Συστολική δυσλειτουργία

Νόσοσ Πνευµόνων, ΧΑΠ

Νεφρική δυσλειτουργία
Υπερφόρτωση όγκου

Κολπική δυσλειτουργία

∆ιαταραχέσ αυτόνοµου
Χρονοτροπική δυσλειτουργία

Σιδηροπενία ή αναιµία

Καρδιακή
ανεπάρκεια
µε διατηρηµένο
ΚΕ

Γήρανση και αποκατάσταση

Παχυσαρκία και σαρκοπενία
Βαλβιδική δυσλειτουργία
Σκλήρυνση των βαλβίδων
Κοιλιακή - αρτηριακή σύζευξη

Αυξηµένη πίεση
Μη επαρκήσ ανταπόκριση τησ ΑΠ στην άσκηση
Πνευµονική υπέρταση

Ψυχιατρικέσ διαταραχέσ
και κατάθλιψη
Υπέρταση
∆ιαβήτησ
Παραγωγή ROS

Εικόνα 5. Πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και κλάσμα εξωθήσεως ≥50%

Βαλβίδεσ
∆υναµική ανεπάρκεια µιτροειδούσ
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Ασθενείσ µε υποψία ΑΗF

Επείγουσα φάση
µετά την πρώτη ιατρική επαφή

Κυκλοφορική υποστήριξη
• Φαρµακευτική
• Μηχανική

1.Καρδιογενέσ σοκ;

2. Αναπνευστική ανεπάρκεια;

Υποστήριξη µε αερισµό
• Οξυγόνο
• Μη επεµβατικόσ µε θετική
πίεση αερισµόσ (CPAP/BiPAP)
• Μηχανικόσ αερισµόσ

Άµεση σταθεροποίηση
και µεταφορά στην ΜΕΘ/ΜΑΦ

Άµεση φάση
(πρώτα 60–120 λεπτά)
Αναγνώριση οξείασ αιτιολογίασ:
• Οξύ στεφανιαίο σύνδροµο
• Υπερτασική κρίση
• Αρρυθµία
• Οξεία µηχανική αιτία
• Πνευµονική εµβολή

Εικόνα 6. Άμεση εκτίμηση ασθενούς με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια και αναγνώριση πιθανού αιτίου. AHF=Acute Heart Failure, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
CPAP=Continuous Positive Airway Pressure, BiPAP=Bilevel Positive Airway Pressure, ΜΑΦ=Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Συµφόρηση ( – )

Υποάρδευση ( – )

Υποάρδευση (+)
Κρύα εφιδρωµένα άκρα
Ολιγοουρία
Νοητική σύγχυση
Ζάλη
Ασθενήσ καρδιακόσ ρυθµόσ

Συµφόρηση (+)
Πνευµονική συµφόρηση
Ορθόπνοια/παροξυσµική νυχτερινή δύσπνοια
Περιφερικό (αµφίπλευρο) οίδηµα
∆ιάταση σφαγίτιδων φλεβών
Ηπατοµεγαλία
Συµφόρηση πυλών, ασκίτησ
Ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόµηση

ΖΕΣΤΟΣ-ΣΤΕΓΝΟΣ

ΖΕΣΤΟΣ-ΥΓΡΟΣ

ΨΥΧΡΟΣ-ΣΤΕΓΝΟΣ

ΨΥΧΡΟΣ-ΥΓΡΟΣ

Εικόνα 7. Ταξινόμηση ασθενούς με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια ανάλογα με την ύπαρξη συμφόρησης και υποάρδευσης
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Η περίπτωση επαρκούς άρδευσης χωρίς συμφόρηση αποτελεί το ευνοϊκότερο σενάριο (εικ. 6,
άνω αριστερό τεταρτημόριο), ενώ η ύπαρξη συμφόρησης με επαρκή άρδευση αφορά στη μεγάλη
πλειονότητα των ασθενών που προσέρχονται με
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (άνω δεξί τεταρτημόριο). Η ύπαρξη υποάρδευσης χωρίς συμφόρηση
(εικ. 6, κάτω αριστερό τεταρτημόριο) είναι ασθενείς με χαμηλή παροχή χωρίς να είναι συμφορημένοι, ενώ στο κατώτερο δεξί τεταρτημόριο του
σχήματος είναι οι ασθενείς με αυξημένη συμφόρηση και μειωμένη άρδευση οι οποίοι εμφανίζουν
την υψηλότερη θνητότητα.
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ασθενούς
με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια προτείνεται να
γίνεται ανάλογα με την κλινική εκτίμηση και το
τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσεται. Στους
ασθενείς που έχουν επαρκή άρδευση χωρίς να

«Υγρόσ» ασθενήσ
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έχουν συμφόρηση προτείνεται η χορήγηση από
του στόματος της κλασικής θεραπείας της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας ενώ στους ασθενείς οι
οποίοι εμφανίζουν μειωμένη άρδευση χωρίς όμως
να είναι συμφορημένοι προτείνεται η χορήγηση
υγρών προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πιθανότητα υπογκαιμίας. Σε περίπτωση που η άρδευση
δεν αποκατασταθεί με τη χορήγηση ενδοαγγειακού όγκου τότε προτείνεται η επιπρόσθετη χορήγηση ινοτρόπων παραγόντων.
Στην περίπτωση που ο ασθενής με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζει επαρκή άρδευση αλλά είναι συμφορημένος –που όπως αναφέρθηκε
αποτελεί και την πλειονότητα των ασθενών με
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια– τότε διακρίνουμε
δύο τύπους σε σχέση με την παθοφυσιολογική
διαταραχή. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ο
αγγειακός τύπος που είναι η συνήθης περίπτωση

«Στεγνόσ» ασθενήσ

Επαρκήσ περιφερική αιµάτωση;
ΝΑΙ
«Υγροί» και «ζεστοί» ασθενείσ
(τυπικά µε αυξηµένη
ή φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση)

Ανακατανοµή υγρών
στο αγγειακό δίκτυο
Κυριαρχεί
η υπέρταση

•
•

Αγγειοδιασταλτικά
∆ιουρητικά

ΟΧΙ

ΝΑΙ

«Στεγνοί» και «ψυχροί»
Υποάρδευση
Υποογκοτικοί

«Στεγνοί» και «ζεστοί»
Επαρκήσ αιµάτωση=αντιστάθµιση

Προσαρµογή
από του στόµατοσ θεραπείασ

Καρδιακή
συσσώρευση υγρών
Κυριαρχεί
η συµφόρηση

∆ιουρητικά
Αγγειοδιασταλτικά
• Υπερδιήθηση
(σκεφτείτε
εάν υπάρχει
αντίσταση
στα διουρητικά)

ΟΧΙ

Σκεφτείτε την πλήρωση µε υγρά
Σκεφτείτε τη χορήγηση ινότροπων
εάν ακόµη υποαρδεύονται

«Υγροί» και «ψυχροί» ασθενείσ

•
•

Συστολική αρτηριακή
πίεση <90 mmHg
Ινοτροπικόσ παράγοντασ
Σκεφτείτε τα αγγειοσυσπαστικά
σε αποφρακτικέσ περιπτώσεισ
• ∆ιουρητικά
(όταν η αιµάτωση διορθωθεί)
• Σκεφτείτε την µηχανική υποστήριξη
τησ κυκλοφορίασ εάν δεν υπάρχει
ανταπόκριση στην αγωγή

Αγγειοδιασταλτικά
∆ιουρητικά
• Σκεφτείτε τον ινοτροπικό
παράγοντα σε αποφρακτικέσ
περιπτώσεισ

•

•

•

•

Εικόνα 8. Θεραπευτικός αλγόριθμος της Οξείας Καρδιακής Ανεπάρκειας
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της υπερτασικής αιχμής και της εξ΄ αυτής οξείας
καρδιακής ανεπάρκειας, όπου και προτείνεται η
χορήγηση αγγειοδιασταλτικών παραγόντων και
διουρητικών, ενώ υπάρχει και ο καρδιακού τύπου παθοφυσιολογικός μηχανισμός που αφορά
κυρίως τη σταδιακή συμφόρηση του ασθενούς με
χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και η οποία επίσης
αντιμετωπίζεται με χορήγηση διουρητικών και
αγγειοδιασταλτικών παραγόντων, ενώ προτείνεται και η αιμοδιήθηση αν υπάρχει αντίσταση στα
διουρητικά. Τέλος, οι ασθενείς με οξεία καρδιακή
ανεπάρκεια οι οποίοι εμφανίζουν συμφόρηση και
υποάρδευση αποτελούν τους ασθενείς με τη δυσμενέστερη πρόγνωση και στους οποίους συστήνεται η χορήγηση ινοτρόπων παραγόντων και
διουρητικών υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Στους ασθενείς αυτούς - οι οποίοι αποτελούν ευτυχώς ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
- προτείνεται και η χρήση μηχανικής υποβοήθη-
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σης εφόσον δεν ανταποκριθούν στη φαρμακευτική θεραπεία (εικ. 8).

7. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες είναι σαφώς βασισμένες σε αποδείξεις, έχουν
σε πρώτη προτεραιότητα την κλινική εκτίμηση
του ασθενούς τόσο στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια όσο και στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια,
υποδεικνύουν και ενθαρρύνουν την ταχεία κλινική αξιολόγηση, ιδίως στους ασθενείς με οξεία
καρδιακή ανεπάρκεια ώστε να ξεκινήσει άμεσα
η θεραπεία. Επίσης συστήνουν τον συνδυασμό
των θεραπειών που έχουν εγνωσμένη αξία στη
χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και τονίζουν ιδιαιτέρως τη σημασία της στενής παρακολούθησης
του ασθενούς, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση ώστε να υπάρξει το
μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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