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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια ή 
αλλιώς καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο το κλά-
σμα εξώθησης, αποτελεί ένα κλινικό σύνδρομο στα 
πλαίσια του οποίου οι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώμα-
τα και σημεία καρδιακής ανεπάρκειας και ταυτόχρονα 
φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Σήμερα η καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης έχει 
αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού περισσότερες 
από τις μισές περιπτώσεις ασθενών με καρδιακή ανε-
πάρκεια αφορούν σε καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρη-
μένο το κλάσμα εξώθησης. Η διαγνωστική της προσέγ-
γιση έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η 
θεραπεία της ωστόσο παραμένει συμπτωματική. Στην 
παρούσα ανασκόπηση μέσα από μια κριτική προσέγγι-
ση του συνδρόμου της  καρδιακής ανεπάρκειας επιχει-
ρούμε να συγκρίνουμε τη διαστολική με τη συστολική 
καρδιακή ανεπάρκεια και να αναδείξουμε ομοιότητες 
και διαφορές που αφορούν στην επιδημιολογία, την 
παθοφυσιολογία, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
πρόγνωσή τους. 

ABSTRACT: Diastolic heart failure, which is also 
called heart failure with preserved ejection fraction, is 
a clinical syndrome in which patients have signs and 
symptoms of heart failure and normal left ventricular 
ejection fraction. Nowadays, heart failure with preserved 
ejection fraction has gained increasing attention since 
more than half of all heart failure patients have heart 
failure with preserved ejection fraction. Although 
diagnostic approach has significantly improved recently, 
treatment remains symptomatic. In this review we 
attempt to compare diastolic and systolic heart failure 
through a critical approach to the syndrome of heart 
failure, highlighting similarities and differences that 
concern epidemiology, pathophysiology, diagnosis, 
treatment and prognosis.
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στους ηλικιωμένους, ο επιπολασμός είναι ίδιος και στα 
δύο φύλα.5,6

Ο συνολικός επιπολασμός της ΚΑ αυξάνεται λόγω 
της γήρανσης του πληθυσμού, της βελτίωσης της επι-
βίωσης σε ασθενείς με στεφανιαία συμβάματα καθώς 
και στην καλύτερη πρωτογενή και δευτερογενή πρό-
ληψη της στεφανιαίας νόσου.7,8 Σε ορισμένες χώρες, η 
θνησιμότητα της ΚΑ ανά ηλικία φαίνεται να μειώνεται, 
γεγονός που τουλάχιστον σε ένα ποσοστό οφείλεται 
στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η μέση ηλι-
κία εμφάνισης ΚΑ στις αναπτυγμένες χώρες είναι τα 75 
έτη.9,10

Η ΚΑ με διατηρημένο ΚΕ (ΚΑΔΚΕ) είναι συνηθέστερη 
στους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους ασθενείς με 
υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη. Η ΚΑ ευθύνεται για 
το 5% των εισαγωγών ασθενών με οξύ πρόβλημα, αντι-
στοιχεί στο 10% των νοσηλευόμενων και απορροφά το 
2% του εθνικού κονδυλίου για την υγεία, που κυρίως 
αφορά στο κόστος των εισαγωγών-νοσηλειών.11

Πολλοί πιστεύουν ότι η ΚΑΔΚΕ είναι μια κλινική κα-
τάσταση λιγότερο συχνή από τη συστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια. Αυτό που γνωρίζουμε όμως σήμερα είναι 
πως οι μισοί από τους ασθενείς που προσέρχονται με 
καρδιακή ανεπάρκεια πάσχουν από διαστολική καρδι-
ακή ανεπάρκεια και μάλιστα το ποσοστό των ασθενών 
που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημέ-
νο το κλάσμα εξώθησης τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
αυξήθηκε από 38% σε 54% όλων των ασθενών με καρ-
διακή ανεπάρκεια.12,13

Η πρόγνωση, σε γενικές γραμμές, είναι δυσμενής, 
μολονότι ορισμένοι ασθενείς επιβιώνουν για πολλά 
χρόνια. Περίπου το 50% των ασθενών καταλήγουν 
εντός των πρώτων 4 ετών, ενώ το 40% των ασθενών 
που εισάγονται στο νοσοκομείο με ΚΑ, θα καταλήξει 
ή θα επανεισαχθεί εντός του έτους.14,15 Αναφορικά με 
την πρόγνωση της ΚΑΔΚΕ (ΚΕ>45–50%) η θνητότητα 
των ασθενών με διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια είναι 
γενικά παρόμοια με αυτή των ασθενών με συστολική 
καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επίσης και η νοσηρότητα 
μεταξύ των δύο ομάδων.16,17 Αξίζει να σημειωθεί πως 
η επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια δε 
βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τους 
ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι 
ασθενείς με ΚΑΔΚΕ είχαν περισσότερους θανάτους από 
μη καρδιακά αίτια ή από καρδιαγγειακά αίτια εκτός αρ-
ρυθμιών ή ανεπάρκειας αντλίας.12

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρου-
σα συζήτηση σχετικά με τον διαχωρισμό της καρδιακής 
ανεπάρκειας σε αυτή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 
της αριστεράς κοιλίας (HFpEF) και σε αυτή με ελαττω-
μένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) και αρκετοί συγγραφείς 

1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία 

(ESC) και την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της ESC 
(HFA) η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα πολύπλοκο σύν-
δρομο στα πλαίσια του οποίου ο ασθενής πρέπει να πα-
ρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα και σημεία: τυπικά 
συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (δύσπνοια ηρε-
μίας ή στην προσπάθεια, εύκολη κόπωση, αδυναμία, 
οίδημα σφυρών) και τυπικά σημεία καρδιακής ανεπάρ-
κειας (ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι πνευμό-
νων, πλευριτική συλλογή, αυξημένη σφαγιτιδική φλε-
βική πίεση, περιφερικό οίδημα, ηπατομεγαλία), καθώς 
και αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής 
ανωμαλίας του μυοκαρδίου σε ηρεμία (μεγαλοκαρδία, 
3ος καρδιακός τόνος, καρδιακό φύσημα, ανωμαλίες 
στο υπερηχοκαρδιογράφημα, αυξημένα επίπεδα να-
τριουρητικών πεπτιδίων).1 Ο συγκεκριμένος ορισμός 
της ΚΑ πλεονεκτεί γιατί αφενός είναι πρακτικός και 
αφετέρου επιτρέπει πιο ακριβή προσέγγιση τόσο στην 
κλινική πράξη όσο και κατά την ανάλυση μελετών πα-
ρατήρησης καθώς και επιδημιολογικών και κλινικών 
μελετών. Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) δεν θα πρέπει να 
αποτελεί τη μόνη διάγνωση, αλλά θα πρέπει πάντα να 
συνοδεύεται από την υποκείμενη αιτιολογία.

Συχνή είναι η διάκριση ανάμεσα στη συστολική και 
τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια.2,3 Οι ασθενείς με 
διαστολική ΚΑ και αντίθετα με τους ασθενείς με συ-
στολική ΚΑ έχουν συμπτώματα και σημεία ΚΑ καθώς 
και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (ΚΕ>40–50%).4 Δεν 
υπάρχει πλήρης ομοφωνία για το ακριβές όριο του «δι-
ατηρημένου» ΚΕ. Το ΚΕ αντιπροσωπεύει το πηλίκο του 
όγκου παλμού προς τον τελοδιαστολικό όγκο της υπό 
μελέτης καρδιακής κοιλότητας, και γι’ αυτόν τον λόγο 
εξαρτάται σημαντικά από τον τελοδιαστολικό όγκο 
(δηλαδή από την ύπαρξη ή όχι καρδιακής διάτασης). ΚΕ 
μεγαλύτερο ή μικρότερο του 40% συνήθως διακρίνει 
τη διατεταμένη από τη φυσιολογική σε τελοδιαστολικό 
όγκο αριστερή κοιλία. Διαφορετικοί όροι έχουν χρησι-
μοποιηθεί για να περιγράψουν τη διαστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια, όπως ΚΑ με διατηρημένο ΚΕ (ΚΑΔΚΕ), ΚΑ 
με φυσιολογικό ΚΕ (ΚΑΦΚΕ) ή ΚΑ με διατηρημένη συ-
στολική λειτουργία (ΚΑΔΣΛ).1

2. Επιδημιολογία
Ο επιπολασμός της ΚΑ κυμαίνεται μεταξύ 2–3% και 

αυξάνεται απότομα μετά την ηλικία των 75 ετών, οπότε 
φθάνει στο 10–20% στους ηλικιωμένους 70–80 ετών. 
Στις μικρότερες ηλικίες, η ΚΑ είναι συχνότερη στους 
άνδρες, γιατί η συχνότερη αιτία, η στεφανιαία νόσος, 
προσβάλει τους άρρενες σε μικρότερη ηλικία. Αντίθετα, 



ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 189

© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

αναρωτιούνται αν πρόκειται για δύο τελείως διαφορε-
τικές καταστάσεις ή αν απλώς στην καρδιακή ανεπάρ-
κεια αποτελούν διαφορετικούς φαινότυπους μιας κατά-
στασης.18,19

Δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα, ιστολο-
γικά ευρήματα, δομικά χαρακτηριστικά της καρδιάς, 
έρευνες στο μοριακό επίπεδο, αλλά και η διαφορετική 
ανταπόκριση στη θεραπεία που χορηγείται σε αυτές τις 
δύο μορφές της καρδιακής ανεπάρκειας, καταδεικνύ-
ουν ότι η διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρ-
κεια είναι δύο καταστάσεις αρκετά διαφορετικές.20–22

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο 
το κλάσμα εξώθησης της αριστεράς κοιλίας είναι συ-
χνότερα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες (60–70%) και 
εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό αρτηριακή υπέρ-
ταση (60–80%), σακχαρώδη διαβήτη (30–50%) και πα-
χυσαρκία, νεφρική ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή 
(20–50%) και αναιμία, ενώ λιγότερο συχνά εμφανίζουν 
στεφανιαία νόσο.23,24

Η δομή της καρδιάς των ασθενών με διαστολική καρ-
διακή ανεπάρκεια, όπως και η κοιλιακή λειτουργία εμ-
φανίζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτή των ασθε-
νών με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια. Στους ασθε-
νείς της πρώτης ομάδας το κλάσμα εξώθησης είναι 
φυσιολογικό, η αριστερή κοιλία εμφανίζει συγκεντρική 
υπερτροφία και ο τελοδιαστολικός όγκος της είναι ελατ-
τωμένος, σε αντίθεση με αυτούς της δεύτερης ομάδας 
με τη συστολική καρδιακή ανεπάρκεια που εμφανίζουν 
έκκεντρη υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, αύξηση 
του τελοδιαστολικού όγκου της και ελαττωμένο το κλά-
σμα εξώθησης. Το μέγεθος του αριστερού κόλπου και 
η τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας είναι αυ-
ξημένα και στις δύο ομάδες ασθενών.25–27

Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί εργασίες που παρουσι-
άζουν ιστολογικές διαφορές, αλλά και διαφορές σε μο-
ριακό επίπεδο ανάμεσα στους ασθενείς με διαστολική 
και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια. Συγκεκριμένα σε 
βιοψίες που πάρθηκαν από το μυοκάρδιο παρατηρή-
θηκε ότι τα μυοκαρδιακά κύτταρα των ασθενών με δια-
στολική καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζονται δομικά 
διαφορετικά, με μεγαλύτερη διάμετρο, μεγαλύτερη 
σκληρία (stiffness), καθώς και με αυξημένη εναπόθε-
ση κολλαγόνου σε σχέση με τα μυοκαρδιακά κύτταρα 
των ασθενών με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια.28 
Μάλιστα η αύξηση του κολλαγόνου φαίνεται να συνδέ-
εται με τον βαθμό της διαστολικής δυσλειτουργίας της 
αριστεράς κοιλίας.29

Ομοίως σημαντικές διαφορές έχουν ανακαλυφθεί 
και σε μοριακό επίπεδο. Η τιτίνη είναι μια πρωτεΐνη του 
κυτταρικού σκελετού των μυοκαρδιακών κυττάρων, η 
οποία εκτείνεται από τις γραμμές Ζ ως το κέντρο του 

παχέως νηματίου, όπου και συνδέεται με τη μυοσίνη 
μέσω της συνδετικής της μυοσίνης πρωτεΐνης C. Η τι-
τίνη αποτελεί τον κύριο παράγοντα που καθορίζει τη 
σκληρία των μυοκαρδιακών κυττάρων. Σε ασθενείς 
με διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια μια αλλαγή στην 
έκφραση των ισομορφών αυτού του μορίου και συγκε-
κριμένα μια αύξηση της έκφρασης της ισομορφής της 
τιτίνης που προκαλεί μεγαλύτερη σκληρία στα μυοκαρ-
διακά κύτταρα, όπως επίσης και ο βαθμός φωσφορυ-
λίωσης της τιτίνης από την πρωτεϊνική κινάση Α, σχε-
τίζονται με τον βαθμό διαστολικής ενδοτικότητας της 
αριστερής κοιλίας.30,31

Επίσης οι ασθενείς με διαστολική καρδιακή ανεπάρ-
κεια παρουσιάζουν διαφορές στην ίνωση και στην εξω-
κυττάρια εναπόθεση κολλαγόνου σε σχέση με τους 
ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, εξαιτίας 
διαφορετικού τρόπου ενεργοποίησης των μεταλλο-
πρωτεϊνασών καθώς και των ιστικών υποδοχέων των 
μεταλλοπρωτεϊνασών.32,33

Τέλος στη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια συμβαί-
νουν αλλαγές στη κοιλιακή σκληρία, αλλά και μεταβο-
λές στη χάλαση του μυοκαρδίου που αποδίδονται σε 
μεταβολές στην κινητική του ασβεστίου, ιδιαίτερα λόγω 
ελάττωσης της ενεργοποίησης της SERCA2, της κύριας 
πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για την επαναπρόσληψη 
του ασβεστίου από το σαρκοπλασματικό δίκτυο.34

3. Παθοφυσιολογία
Οι διαφορές στην απάντηση στη θεραπεία που χορη-

γείται σε ασθενείς με διαστολική και συστολική καρδι-
ακή ανεπάρκεια έχουν θέσει την υποψία ύπαρξης δια-
φορετικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών στις δύο 
αυτές μορφές της καρδιακής ανεπάρκειας.35

Η παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας με 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης μέχρι τώρα δεν έχει 
κατανοηθεί ικανοποιητικά και αυτό οφείλεται σε ση-
μαντικό βαθμό στη μεγάλη ετερογένεια των ασθενών 
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε κάθε περίπτωση 
όμως η διαστολική δυσλειτουργία παίζει κεντρικό ρόλο 
και οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν αύξηση της 
σκληρίας της αριστεράς κοιλίας και διαστολική δυσλει-
τουργία της αριστεράς κοιλίας (κυρίως διαταραχή της 
χάλασης). Για τον λόγο αυτό ο όρος διαστολική καρδι-
ακή ανεπάρκεια τείνει να αντικατασταθεί από τον όρο 
καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθη-
σης.4,36

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη καρδια-
κών και εξωκαρδιακών παραγόντων που επηρεάζουν 
την παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας με 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.37 Ανάμεσα στους εξω-
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καρδιακούς παράγοντες συγκαταλέγονται η αυξημένη 
σκληρία των αρτηριών, αλλαγές στην επικοινωνία καρ-
διάς-αγγείων και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου.38–40

Έχει βρεθεί ότι στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-
κεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης η αυξημένη 
πίεση πλήρωσης της αριστερής κοιλίας οφείλεται στην 
αύξηση του κυκλοφορούντος όγκου, ως αποτέλεσμα 
της κατακράτησης Na+ και ύδατος από τους νεφρούς.41 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτοί οι 
ασθενείς λόγω της κοιλιακής και αρτηριακής σκληρίας 
είναι πολύ ευαίσθητοι ακόμη και σε μικρές μεταβολές 
του όγκου του πλάσματος.42

Πρόσφατα προτάθηκαν καρδιακοί παράγοντες που 
εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της καρδιακής ανε-
πάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, όπως η 
χρονότροπη ανεπάρκεια, αλλαγές στην κοιλιακή σύ-
σπαση, η ακτινική παραμόρφωση και η συστροφή της 
αριστεράς κοιλίας.40,43

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η παθοφυσιολογία της 
καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώ-
θησης έχει προσδιοριστεί στην ηρεμία. Διάφορες μελέ-
τες έχουν δείξει μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτούς 
τους ασθενείς κατά τη διάρκεια άσκησης.44,45 Με τη βο-
ήθεια ιστικού Doppler βρέθηκε ότι ασθενείς με καρδια-
κή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης επί-
σης εμφανίζουν αλλαγές στη συστολική λειτουργία46 
και μάλιστα μια εργασία υποστηρίζει πως ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθη-
σης εμφάνισαν μεταβολή της συστολικής λειτουργίας 
ως απάντηση στην άσκηση.43

4. Διάγνωση
Με βάση τις τελευταίες οδηγίες της ευρωπαϊκής 

καρδιολογικής εταιρείας η διάγνωση της καρδιακής 
ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης βασί-
ζεται στην ύπαρξη υποχρεωτικά τριών κριτηρίων: (1) 
συμπτώματα ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας με βάση 
τα κριτήρια Framingham, (2) παρουσία φυσιολογικού 
ή ελαφρά μειωμένου κλάσματος εξώθησης (EF>50%) 
και τελοδιαστολικού όγκου της αριστεράς κοιλίας 
(LVEDVI<97 mL/m2) και (3) παρουσία διαστολικής δυσ-
λειτουργίας αριστερής κοιλίας (παθολογική χάλαση, 
πλήρωση, ενδοτικότητα και σκληρία).4

Αναφορικά με το πρώτο κριτήριο η κλινική εικόνα 
περιλαμβάνει σημεία και συμπτώματα συμφορητικής 
καρδιακής ανεπάρκειας όπως δύσπνοια στην κόπωση 
ή παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια, οιδήματα κάτω 
άκρων και συμπτώματα μειωμένης καρδιακής παρο-
χής, όπως αδυναμία και εύκολη κόπωση.4 Η κλινική εξέ-
ταση αποκαλύπτει σημεία πνευμονικής συμφόρησης, 

πνευμονικό οίδημα, ηπατομεγαλία, διάταση σφαγίτι-
δων και περιφερικό οίδημα. Στην καρδιακή ανεπάρκεια 
με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης η δύσπνοια είναι 
συχνά το πρώτο σύμπτωμα και οφείλεται σε πνευμο-
νική συμφόρηση. Η κόπωση των αναπνευστικών μυών 
είναι περισσότερο εμφανής στη συστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια, λόγω της μειωμένης καρδιακής παροχής, 
της ελάττωσης της αγγειοδιασταλτικής ικανότητας, κα-
θώς και εμφάνισης μεταβολών στον μεταβολισμό των 
σκελετικών μυών.47,48

Ωστόσο η δύσπνοια είναι εξαιρετικά δύσκολο να ερ-
μηνευθεί σε ηλικιωμένους και σε παχύσαρκους ασθε-
νείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό 
των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με καλό κλάσμα 
εξώθησης. Αντικειμενικά στοιχεία μειωμένης ικανότη-
τας για άσκηση αποτελούν η μειωμένη κατανάλωση 
οξυγόνου κατά την καρδιοπνευμονική κόπωση (<25 
mL/kg/min) και η μικρή απόσταση (<300 m) κατά τη 
βάδιση σε ίσιο δρόμο σε 6 min.49 

Το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στην παρουσία 
φυσιολογικής ή ήπια επηρεασμένης συστολικής λει-
τουργίας της αριστερής κοιλίας. Για την εκτίμηση της 
συστολικής λειτουργίας χρησιμοποιείται το κλάσμα 
εξώθησης της αριστερής κοιλίας, το οποίο αποτελεί μια 
συνεχή μεταβλητή, ενώ δεν έχει καθοριστεί με σαφή-
νεια το καταλληλότερο όριο για τη διάκριση της ήπιας 
επηρεασμένης συστολικής λειτουργίας.50 Η συμφωνία 
για τη διάγνωση της διαστολικής καρδιακής ανεπάρ-
κειας (2007 consensus) προτείνει ως όριο κλάσμα εξώ-
θησης >50%.4 Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι το 
κλάσμα εξώθησης αποτελεί έναν αδρό δείκτη εκτίμη-
σης της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας 
και στη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζε-
ται τμηματικά η συστολή κατά τον επιμήκη άξονα της 
καρδιάς, ενώ αντιρροπείται από την αυξημένη ένταση 
της συστολής κατά τον βραχύ άξονα.51,52 Τέλος για να 
ικανοποιείται το κριτήριο της φυσιολογικής συστολικής 
λειτουργίας θα πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανή διάτα-
ση της αριστερής κοιλίας. Έτσι απαιτούνται και φυσιο-
λογικοί τελοδιαστολικοί (<97 mL/m2)και τελοσυστολι-
κοί (<49 mL/m2) όγκοι της αριστερής κοιλίας.51,53

Το τελευταίο κριτήριο η παρουσία δηλαδή διαστολι-
κής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας δεν είναι απα-
ραίτητη, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της δια-
στολικής καρδιακής ανεπάρκειας.54

 Ο καρδιακός καθετηριασμός αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής για την εκτίμηση της διαστολικής λειτουργί-
ας της αριστερής κοιλίας. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτό 
μπορούν να εφαρμοστούν αναίμακτες μέθοδοι όπως η 
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ηχοκαρδιογραφία, η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και 
η μαγνητική τομογραφία.4

Αιμοδυναμικοί δείκτες διαστολικής δυσλειτουργίας 
κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού αποτε-
λούν η τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας 
(LVEDP>16 mmHg), η μέση πίεση ενσφήνωσης των 
πνευμονικών τριχοειδών (PCWP>12 mmHg), χρονι-
κή σταθερά (τ) μεγαλύτερη από 48 msec και σταθερά 
σκληρίας Kc μεγαλύτερη από 0,27.4

Η ηχοκαρδιογραφία Doppler αποτελεί σήμερα την 
κλινική μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της διαστο-
λικής λειτουργίας της καρδιάς με τον υπολογισμό ορι-
σμένων παραμέτρων και τη συνεκτίμησή τους με την 
κλινική εικόνα και τη μέτρηση νατριουρητικών πεπτι-
δίων.4

Η εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας της αριστε-
ράς κοιλίας θα πρέπει να αποτελεί ρουτίνα κατά τον 
ηχοκαρδιογραφικό έλεγχο ασθενών με δύσπνοια ή/και 
καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο για διαγνωστικούς όσο και 
προγνωστικούς σκοπούς.55,56

Με τη βοήθεια του παλμικού Doppler μπορεί να με-
τρηθεί η διαμιτροειδική ροή και η ροή των πνευμονι-
κών φλεβών, ενώ με το ιστικό Doppler (TDI) μπορεί να 
εκτιμηθεί ο μιτροειδικός δακτύλιος. Κατά τη λήψη της 
διαμιτροειδικής ροής καταγράφονται δύο διαστολικά 
κύματα: το Ε που αντιπροσωπεύει την πρώιμη ροή και 
το Α που αντιπροσωπεύει το κολπικό λάκτισμα. Τα ίδια 
κύματα καταγράφονται και με το ιστικό Doppler στον 
μιτροειδικό δακτύλιο. Το ύψος του κύματος Ε της διαμι-
τροειδικής ροής εξαρτάται από τη διαμιτροειδική κλίση 
πίεσης και από την πίεση του αριστερού κόλπου, είναι 
δηλαδή ογκοεξαρτώμενο, ενώ το κύμα Ε του TDI είναι 
λιγότερο εξαρτώμενο και εξαρτάται κυρίως από τον 
ρυθμό χάλασης της αριστεράς κοιλίας.56 Έτσι υπερη-
χοκαρδιογραφικά μπορούν να καθοριστούν τέσσερεις 
βαθμοί διαστολικής δυσλειτουργίας (φυσιολογική, τύ-
πος Ι διαταραχή χάλασης, τύπος ΙΙ ψευδοφυσιολογικο-
ποίηση, τύπος ΙΙΙ, ΙV περιοριστική μορφή). Στα αρχικά 
στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας παρουσιάζεται ο 
τύπος της παρατεταμένης χάλασης με εμφάνιση του 
λόγου των κυμάτων Ε/Α<1 και επιβράδυνση της κλίσης 
του κύματος Ε. Σε πιο προχωρημένο στάδιο διαστολι-
κής καρδιακής ανεπάρκειας εμφανίζεται ο τύπος της 
«ψευδοφυσιολογικοποίησης», όπου λόγω της αύξησης 
των τελοδιαστολικών πιέσεων της αριστεράς κοιλίας 
και της πίεσης του αριστερού κόλπου, ενώ η σχέση Ε/
Α διαμορφώνεται σε >1. Στην περίπτωση αυτή το TDI 
λόγω μικρότερης εξάρτησης από την πίεση του αριστε-
ρού κόλπου εμφανίζει λόγο Ε/Α<1, ενώ στη ροή των 
πνευμονικών φλεβών το ανάδρομο κύμα Α υπερβαίνει 
σε διάρκεια το κύμα Α της διαμιτροειδικής ροής κατά 

30 msec. Στους ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο δια-
στολικής καρδιακής ανεπάρκειας καταγράφεται ο περι-
οριστικός τύπος με Ε/Α>1 με βραδεία επιβράδυνση του 
κύματος Ε, λόγω μείωσης της ενδοτικότητας της αρι-
στεράς κοιλίας, που οδηγεί σε βράχυνση της διαμιτρο-
ειδικής ροής. Στο τελευταίο στάδιο ο λόγος των κυμά-
των Ε και Α στο ιστικό Doppler εμφανίζει συμφωνία.57 
Ωστόσο αυτή η εκτίμηση της διαμιτροειδικής ροής ως 
παράμετρος έχει αρκετούς περιορισμούς, διότι όταν 
χρησιμοποιείται μόνη της δεν δύναται να ξεχωρίσει 
αξιό πιστα το φυσιολογικό από το ψευδοφυσιολογικό 
σήμα της διαμιτροειδικής ροής, το οποίο σημαίνει επι-
δείνωση της διαστολικής λειτουργίας.57 Ωστόσο η δια-
μιτροειδική ροή ως συνδυάζεται με άλλες παραμέτρους 
διαστολικής δυσλειτουργίας, μπορεί να φανεί χρήσιμη 
για να υποστηρίξει κλινικά τη διάγνωση της καρδιακής 
ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και για 
να δώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση.4,57

Ο χρόνος ισοογκωτικής χάλασης (isovolumic rela-
xation time, IVRT) είναι μια παράμετρος που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αρχικά για την εκτίμηση της κοιλιακής 
χάλασης και μετρά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 
κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας και στο άνοιγμα της μι-
τροειδούς. Οι φυσιολογικές τιμές είναι 70–90 msec και 
αυξάνει με την καθυστερημένη χάλαση, ενώ ελαττώνε-
ται όταν οι πιέσεις πλήρωσης είναι σημαντικά αυξημέ-
νες.57

Μια άλλη παράμετρος εκτίμησης της διαστολικής λει-
τουργίας είναι η αξιολόγηση της ροής στις πνευμονικές 
φλέβες. Η πιο αξιόπιστη παράμετρος που υπολογίζεται 
είναι η διαφορά στη διάρκεια ανάμεσα στο παλίνδρομο 
κύμα Α των πνευμονικών φλεβών και στο αντίστοιχο 
διαμιτροειδικό κύμα Α (Ar pulm-Ad mitral) και μάλιστα 
ανεξάρτητα από τον βαθμό συστολικής δυσλειτουρ-
γίας. Όταν αυτή η χρονική διαφορά είναι μεγαλύτερη 
από 30 msec, οι πιέσεις πλήρωσης της αριστεράς κοιλί-
ας είναι αυξημένες.4

Εκτός από την εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης, 
η ανατομική μελέτη των μυοκαρδιακών δομών και συ-
γκεκριμένα η εκτίμηση του πάχους των τοιχωμάτων 
της αριστεράς κοιλίας και του μεγέθους του αριστερού 
κόλπου, αποτελούν σημαντικούς ηχοκαρδιογραφικούς 
δείκτες διαστολικής δυσλειτουργίας.4 Ο δείκτης της μά-
ζας των τοιχωμάτων της αριστεράς κοιλίας (LVMI)>149 
g/m2 για τους άνδρες και >122 g/m2 για τις γυναίκες εί-
ναι ενδεικτικός διαστολικής δυσλειτουργίας.4 Ο όγκος 
του αριστερού κόλπου με βάση την επιφάνεια σώμα-
τος αποτελεί (Left Atrial Volume Index, LAVI) έναν άλλο 
πιο αξιόπιστο μορφολογικό δείκτη χρόνιας αύξησης 
των διαστολικών πιέσεων πλήρωσης και αποτελεί ση-
μαντικό προγνωστικό δείκτη θνητότητας.58 Μπορεί να 
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αυξηθεί επίσης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και 
σε σοβαρή βαλβιδοπάθεια της μιτροειδούς και γι' αυ-
τόν τον λόγο θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους 
δείκτες διαστολικής δυσλειτουργίας. Όγκος (LAVI)>40 
mL/m2 είναι ενδεικτικός διαστολικής δυσλειτουργίας, 
ενώ <29 mL/m2 μπορεί να αποκλείσει τη διαστολική 
δυσλειτουργία.4

Το τελικό αποτέλεσμα της διαστολικής δυσλειτουρ-
γίας είναι η αύξηση της πίεσης πλήρωσης της αριστε-
ράς κοιλίας. Η πιο διαδεδομένη παράμετρος που χρη-
σιμοποιείται όμως για την εκτίμηση της διαστολικής 
λειτουργίας είναι η σχέση Ε/Ε ,́ που είναι ο λόγος τής 
πρώιμης ταχύτητας διαμιτροειδικής ροής προς την 
πρώιμη ιστική ταχύτητα.4,55 Ως γνωστόν οι κύριοι κα-
θοριστικοί παράγοντες της μέγιστης διαμιτροειδικής 
ταχύτητας Ε είναι η πίεση του αριστερού κόλπου και ο 
ρυθμός της χάλασης της αριστεράς κοιλίας. Με τη δι-
όρθωση της ταχύτητας Ε δια της ταχύτητας Ε΄ η οποία 
είναι αξιόπιστος δείκτης χάλασης, η σχέση Ε/Ε΄ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πίεσης πλή-
ρωσης της αριστεράς κοιλίας.55 Όταν η σχέση Ε/Ε΄ στη 
διαφραγματική πλευρά του μιτροειδικού δακτυλίου 
είναι >15, οι πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας 
είναι αυξημένες και μάλιστα η σχέση αυτή φαίνεται να 
είναι ανεξάρτητη από το κλάσμα εξώθηση της αριστε-
ράς κοιλίας, από την καρδιακή συχνότητα και από την 
ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής. Όταν Ε/Ε <́8 οι πιέσεις 
πλήρωσης είναι φυσιολογικές.4 Να σημειωθεί πως όταν 
η πρώιμη ιστική ταχύτητα Ε΄ εκτιμάται από την πλάγια 
πλευρά του μιτροειδικού δακτυλίου, ως φυσιολογικό 
όριο στη σχέση Ε/Ε΄ θα πρέπει να τίθεται το 12, επει-
δή οι ταχύτητες ροής είναι μεγαλύτερες στην πλάγια 
πλευρά του μιτροειδικού δακτυλίου. Σχέση Ε/Ε΄ μεταξύ 
8 και 15 θα πρέπει να συναξιολογηθεί με άλλες ηχοκαρ-
διογραφικές παραμέτρους εκτίμησης της διαστολικής 
λειτουργίας.59

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με διαστολική 
καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσουν συμπτωματολογία 
κατά τη διάρκεια της άσκησης. Για τον λόγο αυτόν είναι 
σημαντικό να εκτιμηθούν οι πιέσεις πλήρωσης κατά τη 
διάρκεια της άσκησης. Σε ασθενείς με διαστολική δυ-
σλειτουργία η σχέση Ε/Ε΄ αυξάνει προοδευτικά με την 
άσκηση, ενώ σε φυσιολογικά άτομα τόσο η πρώιμη τα-
χύτητα διαμιτροειδικής ροής Ε, όσο και η πρώιμη ιστι-
κή ταχύτητα Ε΄ αυξάνουν αναλογικά, διατηρώντας τη 
σχέση Ε/Ε΄ σταθερή.60

4.1. Βιοδείκτες καρδιακής ανεπάρκειας

Τα νατριουρητικά πεπτίδια ANP (Atrial natriuretic 
peptide) και BNP (Βrain natriuretic peptide) παράγονται 

από το κολπικό και κοιλιακό μυοκάρδιο ως απάντηση 
στην αύξηση του διαστολικού στρες, ενώ η έκκρισή 
τους προκαλεί νατριούρηση, αγγειοδιαστολή και βελ-
τίωση της χάλασης της αριστεράς κοιλίας.61 Τα μυο-
καρδιακά κύτταρα παράγουν μια πρόδρομη μορφή 
το pro-BNP που διασπάται στην κυκλοφορία σε BNP 
και NT-proBNP. Τα επίπεδα BNP και NT-proBNP έχουν 
συσχετισθεί με δείκτες χάλασης όπως η σταθερά (τ) 
και με δείκτες ακαμψίας , όπως η τελοδιαστολική πίε-
ση και η σταθερά ακαμψίας Kc.62,63 Τα επίπεδα των να-
τριουρητικών ορμονών είναι υψηλότερα σε γυναίκες 
και ηλικιωμένους, ενώ χαμηλότερα σε παχύσαρκους 
(στο πλάσμα υγιών ενηλίκων).64 Επηρεάζονται από τη 
νεφρική και ηπατική λειτουργία, αυξάνονται σε σηπτι-
κές καταστάσεις και σε διάταση των δεξιών κοιλοτή-
των (ΧΑΠ, μηχανικός αερισμός πνευμονική εμβολή).64 
Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αποκλεισμό καρδι-
ακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 
(NT-proBNP<120 pg/mL και BNP<100 pg/mL), ενώ αυ-
ξημένα επίπεδα στο πλάσμα (NT-proBNP>220 pg/mL 
Roche Diagnostics, BNP>200 pg/mL, Triage Biosite) 
απαιτούν επιπρόσθετες μη αιμοδυναμικές μετρήσεις 
για τη διάγνωση της διαστολικής καρδιακής ανεπάρ-
κειας.61,65

4.2. Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Το πλεονέκτημα του μαγνητικού συντονισμού στην 
απεικόνιση της καρδιάς σε σχέση με το υπερηχογρά-
φημα είναι η δυνατότητα που έχει να λαμβάνει τομές 
υψηλής πιστότητας σε οποιοδήποτε επιθυμητό επίπε-
δο και προς κάθε κατεύθυνση, ενώ οι μετρήσεις είναι 
αντικειμενικές, σε τρισδιάστατη μορφή, ανεξάρτη-
τες από τον μελετητή και με άριστη επαναληψιμότη-
τα.66,67 Οι δυνατότητες αυτές καθιστούν τη μαγνητική 
τομογραφία μέθοδο εκλογής για τον υπολογισμό του 
όγκου και της μάζας της αριστεράς κοιλίας και του 
όγκου του αριστερού κόλπου ή την προβάλλουν ως 
μια αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο στις περιπτώσεις 
εκείνες που ο ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος είναι δύ-
σκολος ή ανέφικτος να πραγματοποιηθεί.66 Εξαιτίας 
των περιορισμών που υπάρχουν στην πρόσβαση στη 
μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, η τελευταία δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί στους διαγνωστικούς αλγόριθ-
μους της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλά-
σμα εξώθησης, κάτι που όμως αναμένεται να συμβεί 
στο μέλλον.68

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκριτικά τα κυριό-
τερα χαρακτηριστικών ασθενών με συστολική ΚΑ και 
ΚΑΔΚΕ.
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Πίνακας 1. Σύγκριση των χαρακτηριστικών ασθενών με συστολική ΚΑ και ΚΑΔΚΕ.

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Καρδιακή ανεπάρκεια

με διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης

Φύλο Συχνότερα άνδρες Συχνότερα γυναίκες

Ηλικία Όλες οι ηλικίες (τυπικά 50–70 ετών) Ηλικιωμένοι

Συννοσηρότητα 

Αρτηριακή υπέρταση ++ +++

Στεφανιαία νόσος +++ +

Σακχαρώδης διαβήτης ++ +++

Βαλβιδοπάθεια +++ –

Δύσπνοια + +++

Παχυσαρκία + +++

Χρονία νεφρική νόσος – ++

Κολπική μαρμαρυγή + ++

ΧΑΠ – ++

Συστολική λειτουργία

Κλάσμα εξώθησης ↓↓ Φυσιολογικό (ή ↑)

Όγκος παλμού ↓ (ή φυσιολογικό) Φυσιολογικό (ή ↓)
Συσταλτικότητα ↓ Φυσιολογική

Διαστολική λειτουργία

Τελοδιαστολική πίεση LV (LVEDP) ↑ ↑↑

Βαθμός κοιλιακής πλήρωσης

Σχετικό πάχος τοιχώματος (RWT) ↓ ↓↓

Σταθερά χρόνου χάλασης (τ) ↓ ↑

Κοιλιακή σκληρία ↑ ↑↑

Σκληρία μυοκαρδίου ↑ ↑↑

φυσιολογική ↑

Κοιλιακή αναδιαμόρφωση (remodeling)

Όγκος LV ↑↑ Φυσιολογικός (ή ↓)

Μάζα LV ↑ ↑

Γεωμετρία LV Έκκεντρη υπερτροφία Συγκεντρική υπερτροφία

Καρδιομυοκύτταρα ↑ διαμέτρου

Εξωκυττάρια εναπόθεση κολλαγόνου ↑ μήκους ↑↑

↓ (ή φυσιολογικό ή ↑)

Βιοδείκτες 

ΒΝΡ ↑↑ ↑

Κλινική εξέταση

Βύθιοι καρδιακοί τόνοι   +++ +

Τρίτος τόνος +++ +

Τέταρτος τόνος + +++

Ανεπάρκεια μιτροειδούς +++ +

Υποτρίζοντες ++ ++

Οιδήματα +++ ++++

Διάταση σφαγίτιδων +++ +

Ακτινογραφία θώρακα

Καρδιομεγαλία +++ +

Πνευμονική συμφόρηση +++ +++

(συνεχίζεται)
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Πίνακας 1. (συνέχεια)

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Καρδιακή ανεπάρκεια

με διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης

ΗΚΓ

Χαμηλά δυναμικά +++ –

Υπερτροφία LV + +++

Κύμα Q ++ +

Πρόγνωση

Θνητότητα

6 μήνες ↑↑ ↑

5 χρόνια ↑↑ ↑

Νοσηρότητα

Επανεισαγωγή σε 6 μήνες ↑↑ ↑↑

Επανεισαγωγή σε 6 μήνες για ΚΑ ↑↑ ↑↑

↑: αύξηση, ↓: ελάττωση, ΚΑ: καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΑΔΚΕ: καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης, LV: 
αριστερά κοιλία, ΒΝΡ: Β τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο

5. Θεραπεία

Το 2009 οι ACC/AHA έθεσαν σαφείς στόχους για τη 
θεραπεία της διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας: (1) 
Επιθετικός έλεγχος της συστολικής και διαστολικής 
αρτηριακής υπέρτασης, διότι η κοιλιακή υπερτροφία 
αυξάνει τη σκληρία του μυοκαρδίου. (2) Θεραπεία επα-
ναγγείωσης των στεφανιαίων αγγείων στους ασθενείς 
με στεφανιαία νόσο, γιατί η στεφανιαία νόσος επηρεά-
ζει την κοιλιακή χάλαση. (3) Έλεγχος της καρδιακής συ-
χνότητας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυ-
γή, διότι η ταχυκαρδία μειώνει τον χρόνο της κοιλιακής 
πλήρωσης και την αιμάτωση των στεφανιαίων αγγείων. 
(4) Έλεγχος κατακράτησης υγρών και προσεκτική χο-
ρήγηση των διουρητικών, γιατί οι ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης είναι 
ευαίσθητοι στη μείωση του προφορτίου και μπορεί να 
εμφανίσουν υπόταση.35

 Η αναστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσί-
νης-αλδοστερόνης αναστρέφει την υπερτροφία, μειώ-
νει την ίνωση του μυοκαρδίου και βελτιώνει την ανα-
διαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας. Οι αναστολείς του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης 
χρησιμοποιούνται στη συστολική καρδιακή ανεπάρ-
κεια με πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο στη βελτίωση 
της νοσηρότητας όσο και της θνητότητας των ασθε-
νών.69 Οι αναστολείς του μετρατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειτενσίνης και οι ανταγωνιστές της αγγεοτενσίνης 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν θεωρητικά τους ασθενείς 
με διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, ωστόσο σε αντί-
θεση με τη συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, οι ασθε-
νείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα 

εξώθησης δεν φαίνεται να ευνοούνται στη μείωση της 
εμφάνισης κλινικών συμβαμάτων ούτε στην επιβίωση 
μετά τη χορήγηση περινδοπρίλης (PEP-CHF study),70 
ιρβεσαρτάνης (I-PRESERVE study)71 και καντεσαρτά-
νης (CHARM-Preserved study).72 Στη μελέτη VALIDD 
η χορήγηση βαλσαρτάνης σε ασθενείς με αρτηριακή 
υπέρταση και διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς 
κοιλίας, παρατηρήθηκε βελτίωση της διαστολικής λει-
τουργίας ανάλογα με τον βαθμό μείωσης της αρτηρια-
κής πίεσης και ανεξάρτητα από το είδος της αντιυπερ-
τασικής αγωγής που χορηγήθηκε.73

Η αλδοστερόνη έχει ενοχοποιηθεί για την πρόκληση 
μυοκαρδιακής και αγγειακής ίνωσης και αρκετές ερ-
γασίες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη μελέτη 
των αποτελεσμάτων της χορήγησης ανταγωνιστών αλ-
δοστερόνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Οι Mottram et al μετά 
από μια μικρή τυχαιοποιημένη έρευνα που διεξήγαγαν 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σπιρονολακτόνη βελ-
τιώνει κάποιες υπερηχoκαρδιογραφικές παραμέτρους 
της διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας,74 ενώ άλλες 
έρευνες (TOPCAT, Aldo-DHF) είναι σε εξέλιξη.75,76

Συμπερασματικά και σύμφωνα με μια πρόσφατη με-
τα-ανάλυση δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
να υποστηρίζουν τη χορήγηση φαρμακευτικών παρα-
γόντων που παρεμβαίνουν στον άξονα ρενίνης-αγγειο-
τενσίνης-αλδοστερόνης ως θεραπεία πρώτης γραμμής 
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο 
το κλάσμα εξώθησης, οι οποίοι δεν εμφανίζουν συννο-
σηρότητα όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη δια-
βήτη ή στεφανιαία νόσο.77
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Η θεραπεία με β-αναστολείς είναι βασική και τεκμη-
ριωμένη στους ασθενείς με συστολική καρδιακή ανε-
πάρκεια.35 Οι β-αναστολείς επιμηκύνουν τη διαστο-
λική περίοδο του καρδιακού κύκλου, βελτιώνουν την 
αιμάτωση των στεφανιαίων, μετριάζουν την επίδραση 
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος πάνω στο 
μυοκάρδιο και ορισμένοι από αυτούς αποκλείουν και 
τους α-υποδοχείς (καρβεδιλόλη, λαβεταλόλη) ή έχουν 
αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες (νεβιμπολόλη).78 Στους 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο 
κλάσμα εξώθησης οι β-αναστολείς σύμφωνα με μελέ-
τες παρατήρησης μπορούν να μειώσουν τη θνησιμότη-
τα. Οι β-αναστολείς μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές 
στο προφίλ των αδρενεργικών υποδοχέων, να βελτιώ-
σουν την κοιλιακή αναδιαμόρφωση, να μειώσουν την 
πιθανότητα αρρυθμιών και να βελτιώσουν τέλος και το 
μεταβολικό προφίλ.78 Στη μελέτη SWEDIC η χορήγηση 
καρβεδιλόλης βελτίωσε τη σχέση Ε/Α, χωρίς όμως να 
βελτιώσει άλλους υπερηχoκαρδιογραφικούς δείκτες δι-
αστολικής δυσλειτουργίας (όπως για παράδειγμα ο χρό-
νος ισοογκωτικής χάλασης),79 ενώ σε παρόμοια έρευνα 
στην Ιαπωνία η καρβεδιλόλη ελάττωσε τα επίπεδα των 
νατριουρητικών πεπτιδίων, βελτίωσε τη NYHA τάξη 
των ασθενών και βελτίωσε την ικανότητα για άσκηση 
των ασθενών που ελάμβαναν καρβεδιλόλη σε σχέση με 
αυτούς που ελάμβαναν placebo.80 Αντίθετα, οι Botlaug 
et al υποστηρίζουν ότι στους ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης η χο-
ρήγηση β-αναστολέων χειροτερεύει την ικανότητα για 
άσκηση, λόγω αρνητικής χρονότροπης δράσης των 
φαρμάκων αυτών.81 Στη μελέτη SENIORS σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, από τους οποί-
ους το 1/3 περίπου έπασχαν από διαστολική καρδια-
κή ανεπάρκεια η χορήγηση νεμπιβολόλης έναντι του 
εικονικού φαρμάκου μείωσε την ολική θνητότητα και 
τις νοσηλείες από καρδιαγγειακά αίτια, ενώ η μη ανο-
χή του φαρμάκου συνδεόταν με πτωχή πρόγνωση των 
ασθενών.82 Στη μελέτη OPTIMIZE-HF, ασθενείς με καρ-
διακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 
που ελάμβαναν β-αναστολείς κατά την εισαγωγή τους 
στο νοσοκομείο επίσης δεν είχαν στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές στη θνησιμότητα και στον αριθμό των 
επανεισαγωγών.83 Στη μελέτη COHERE εξετάστηκε η 
χορήγηση καρβεδιλόλης στη θεραπεία της καρδιακής 
ανεπάρκειας. Μετά τη θεραπεία με καρβεδιλόλη ασθε-
νείς με κλάσμα εξώθησης μεγαλύτερο από 40% βελτί-
ωσαν τη λειτουργική τους ικανότητα, ελάττωσαν τον 
αριθμό των επανεισαγωγών, αλλά τα αποτελέσματα 
αυτά ήταν λιγότερο σημαντικά σε σχέση με τους ασθε-
νείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια που ελάμβα-
ναν καρβεδιλόλη.84 Άλλες έρευνες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη (β-PRESERVE, J-DHF), ωστόσο τα συμπεράσματα 

από τις υπάρχουσες κλινικές μελέτες δεν υποστηρίζουν 
ότι η χορήγηση β-αναστολέων κατέχει πρωταρχικό ρό-
λο στη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.85,86

Οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου και ιδιαίτερα 
οι μη διϋδροπυριδινικοί, μπορούν θεωρητικά να βελ-
τιώσουν την ικανότητα για άσκηση των ασθενών με 
διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, κυρίως μέσω της 
μείωσης της καρδιακής συχνότητας και μέσω της αγ-
γειοδιασταλτικής τους δράσης. Ωστόσο, οι αναστολείς 
των διαύλων ασβεστίου δεν έχουν μελετηθεί σε μεγά-
λο βαθμό στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.87 Οι Serato et al του 
έδειξαν ότι η χορήγηση βεραπαμίλης βελτίωσε την 
ανοχή στην άσκηση κατά 33% και τη μέγιστη διαστολι-
κή πλήρωση κατά 30%,87 ενώ σε μια άλλη εργασία, με 
μικρό όμως αριθμό συμμετεχόντων, η χορήγηση βερα-
παμίλης μετά από τρεις μήνες βελτίωσε την κατηγορία 
καρδιακής ανεπάρκειας των ασθενών, τον χρόνο άσκη-
σης τους και ορισμένους άλλους δείκτες διαστολικής 
λειτουργίας.88

Η χορήγηση δακτυλίτιδας όπως φάνηκε από τη με-
λέτη DIG σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και δι-
ατηρημένο κλάσμα εξώθησης, δεν είχε κανένα αποτέ-
λεσμα στις επανεισαγωγές των ασθενών για καρδιακή 
ανεπάρκεια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, όπως επί-
σης και στη θνησιμότητα των ασθενών από καρδιακή 
ανεπάρκεια ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο.89

Η χορήγηση στατίνης απέτυχε να δείξει κάποιο όφε-
λος στη θεραπεία ασθενών με συστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια. Σε μια μικρή έρευνα παρατήρησης η χο-
ρήγηση στατίνης ελάττωσε τη θνησιμότητα των ασθε-
νών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα 
εξώθησης, ωστόσο τα χαρακτηριστικά της μελέτης και 
η απουσία άλλων τυχαιοποιημένων μελετών ή μετα-
αναλύσεων καθιστά δύσκολη τη γενίκευση αυτών των 
συμπερασμάτων.90,91 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα φάρμα-
κα που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια 
και η δράση τους στη συστολική καρδιακή ανεπάρκεια 
και στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο το κλά-
σμα εξώθησης.

Σύμφωνα με τον Grewal σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης χω-
ρίς στηθάγχη, η διαστολική δυσλειτουργία συνδέεται 
αντιστρόφως ανάλογα με την ικανότητα για άσκηση 
και μάλιστα υποστηρίζεται πως η άσκηση μπορεί να 
βελτιώσει τη διαστολική δυσλειτουργία.92 Οι Takemoto 
et al του υποστηρίζουν ότι η διαστολική δυσλειτουρ-
γία της αριστεράς κοιλίας που σχετίζεται με την ηλικία 
των ασθενών είναι λιγότερο έντονη σε άτομα με καλή 
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Πίνακας 2. Καρδιακή ανεπάρκεια* και η ανταπόκριση στη θεραπεία.

Α ναστολείς μετα-
τρεπτικού ενζύμου 
αγγειοτασίνης

Β ελτιώνουν την κοιλιακή λειτουργία, 
μειώ νουν τις εισαγωγές για ΚΑ, αυξά-
νουν την επιβίωση

Ο ι ασθενείς δεν φαίνεται να ευνοούνται στη μείωση της 
εμφάνισης κλινικών συμβαμάτων ούτε στην επιβίωση 
μετά τη χορήγηση περινδοπρίλης (PEP-CHF study)

Α νταγωνιστές
υποδοχέων
αγγειοτασίνης

Β ελτιώνουν τη λειτουργία της αριστεράς 
κοιλίας, την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών, μειώνουν τις νοσηλείες λόγω επι-
δείνωσης ΚΑ

Ο ι ασθενείς δεν φαίνεται να ευνοούνται στη μείωση της 
εμφάνισης κλινικών συμβαμάτων ούτε στην επιβίωση 
μετά τη χορήγηση ιρβεσαρτάνης (I-PRESERVE study) 
και καντεσαρτάνης (CHARM-Preserved study). Στη με-
λέτη VALIDD η χορήγηση βαλσαρτάνης σε ασθενείς  
βελτίωσε τη διαστολική λειτουργία ανάλογα με τον 
βαθμό μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

β-αποκλειστές Β ελτιώνουν τη  λειτουργία της αριστε-
ράς κοιλίας και την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Μειώνουν τις νοσηλείες λόγω 
επιδείνωσης ΚΑ και αυξάνουν την επι-
βίωση

Ο  ρόλος ους παραμένει αδιευκρίνιστος. Η χορήγηση
β-αναστολέων δεν κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη θερα-
πεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημέ-
νο κλάσμα εξώθησης

Διουρητικά Σ υνιστώνται σε ασθενείς με κλινικά ση-
μεία ή συμπτώματα συμφόρησης

Δ εν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για μείωση της νοση-
ρότητας και θνητότητας. Χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο της κατακράτησης νατρίου και ύδατος και ανα-
κουφίζουν από τη δύσπνοια και το οίδημα.

Ανταγωνιστές
αλδοστερόνης

Μ ειώνουν τις εισαγωγές σε νοσοκομείο 
λόγω επιδείνωσης ΚΑ και αυξάνουν 
την επιβίωση όταν προστίθενται στην 
υπάρχουσα θεραπεία που περιλαμβά-
νει ACEI

Δ εν έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η σπιρονολακτό-
νη βελτιώνει κάποιες υπερηχoκαρδιογραφικές παραμέ-
τρους της διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας.

Αποκλειστές
 διαύλων ασβεστίου

Μ πορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με 
ΚΑ και ΣΝ για έλεγχο των συμπτωμά-
των στηθάγχης

Δ εν έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από μεμονωμέ-
νες εργασίες φαίνεται ότι  η χορήγηση βεραπαμίλης με-
τά από τρεις μήνες βελτίωσε την κατηγορία καρδιακής 
ανεπάρκειας των ασθενών, τον χρόνο άσκησής τους και 
ορισμένους άλλους δείκτες διαστολικής λειτουργίας.

Διγοξίνη Σ ε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό με 
συμπτωματική ΚΑ και ΚΕΑΚ≤ 40%  μπο-
ρεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, τις 
νοσηλείες λόγω επιδείνωσης ΚΑ, αλλά 
δεν επηρεάζει την επιβίωση

Δ εν είχε κανένα αποτέλεσμα στις εισαγωγές των ασθε-
νών για καρδιακή ανεπάρκεια ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, όπως επίσης και στη θνησιμότητα των ασθενών 
από καρδιακή ανεπάρκεια ή από οποιοδήποτε άλλο 
λόγο (μελέτη DIG).

Στατίνες Δεν έχει αποδειχθεί  κάποιο όφελος Δ εν έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε μια μικρή 
έρευνα παρατήρησης η χορήγηση στατίνης ελάττωσε 
τη θνησιμότητα των ασθενών

*:  ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα, ΚΑ: καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΕΑΚ: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας, ACEI: Αναστολείς 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης

φυσική κατάσταση.93 Επιπλέον σύμφωνα με μια εργα-
σία σε διαβητικούς ασθενείς με διαφορετικού βαθμού 
διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, η προπόνηση βελ-
τίωσε την ικανότητα για άσκηση και δυνητικά θα μπο-
ρούσε να αντιστρέψει τη διαστολική δυσλειτουργία.94 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η αερόβια άσκηση 
στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρη-
μένο κλάσμα εξώθησης θα μπορούσε να είναι επω-
φελής βελτιώνοντας τη λειτουργική τους ικανότητα, 
οδηγώντας τους στη μείωση του βάρους και αντλώντας 
επιπλέον οφέλη από τον καλύτερο έλεγχο της αρτηρια-
κής πίεσης και του σακχαρώδη διαβήτη.

Οι αναστολείς της ενδοθηλίνης δεν βελτίωσαν τη 
έκβαση των ασθενών με διαστολική καρδιακή ανεπάρ-
κεια.95 Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη bone morfogenic 
protein 7 πειραματικά έδειξε μείωση της ίνωσης,96 ενώ 
οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5Α έδειξαν μείω-
ση της υπερτροφίας, της αναδιαμόρφωσης και της ίνω-
σης της δεξιάς κοιλίας στην πνευμονική υπέρταση.97 
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη σε ασθενείς 
με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, στην οποία η χορήγηση 
φαρμάκων που αναστέλλουν τη συσσώρευση ασβεστί-
ου στο κυτταρόπλασμα μέσω αναστολής της Na+-Κ+- 
ATPασης και της διέγερσης του calcium ATPαση isoform 
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2 του σαρκοπλασματικού δικτύου, μείωσε την PCWP, 
τον τελοδιαστολικό όγκο και την καρδιακή συχνότητα 
και αύξησε την αρτηριακή πίεση. Επίσης αύξησε την 
συστολική ιστική ταχύτητα Sa, την πρώιμη διαστολική 
ιστική ταχύτητα Εa και τον χρόνο επιβράδυνσης της δια-
μιτροειδικής ροής (DT).98

6. Συμπεράσματα
Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώ-

θησης της αριστεράς κοιλίας και καρδιακή ανεπάρκεια 
με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης παρουσιάζουν ομοι-
ότητες και διαφορές και ίσως τελικά στο φάσμα της 
καρδιακής ανεπάρκειας να αποτελούν διαφορετικούς 
φαινότυπους μιας κατάστασης. Δεδομένης της σημα-
ντικής νοσηρότητας και θνησιμότητας που παρουσιά-
ζουν οι ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρ-
κεια, η ερευνητική προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί 
και διαχωρίζοντας τις δύο διαφορετικές μορφές της να 
προσφέρει στην καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιο-
λογικών μηχανισμών και στη βελτίωση των θεραπευτι-
κών προσεγγίσεων.
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