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καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ
τὶς συχνότερες αἰτίες εἰσαγωγῶν στὰ
Νοσοκομεῖα, καθὼς κατέχει τὸ 4% τῆς
διάγνωσης ὡς πρώτη αἰτία νοσηλείας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡ παρατεταμένη παραμονὴ τῶν
ἀσθενῶν καὶ οἱ συχνὲς ἐπανεισαγωγὲς στὰ προχωρημένα στάδια τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
καθιστοῦν τὴν πάθηση πολυδάπανη. Φαίνεται ὅτι
στὶς ΗΠΑ ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια στοιχίζει τὸ
2% τοῦ ἐτήσιου προϋπολογισμοῦ γιὰ τὴν ὑγεία ἢ
περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημαντικὸ
ρόλο ἔχει ἡ σωστὴ διάγνωση, ὥστε νὰ δοθεῖ καὶ
ἡ κατάλληλη θεραπευτικὴ ἀγωγή. Καθὼς τὰ εἰδικὰ σημεῖα καὶ συμπτώματα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας δὲν εἶναι εἰδικὰ καὶ ἀνευρίσκονται καὶ
σὲ πλῆθος ἄλλων παθολογικῶν καταστάσεων, ἡ
χρήση βιοδεικτῶν συνεισφέρει στὸν ἀποκλεισμὸ
τῆς διάγνωσης σὲ ἀσθενῆ μὲ εἰκόνα ὀξείας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἢ μὲ ἤδη γνωστὴ χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Πιὸ πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες δίνουν ἀξία στὴ μέτρηση τῶν ἐπιπέδων
τοῦ Νατριουρητικοῦ πεπτιδίου, ὅπου σε χαμηλὲς
τιμὲς (BNP< 100 pg/ml ἢ NT-pro BNP<300 pg/ml
σὲ ὀξεῖα ἐκδήλωση) ἡ διάγνωση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας κρίνεται μὴ πιθανή. Ἡ παρακολούθηση
τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴ χρήση βιοδεικτῶν, καὶ κυρίως
τοῦ πιὸ μελετημένου NT-pro BNP, θὰ μποροῦσε
νὰ βοηθήσει στὴν καλύτερη τιτλοποίηση τῆς χορηγούμενης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ἀλλὰ ἀναμένονται ἀποτελέσματα περαιτέρω μελετῶν.
Οἱ τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴ
θεραπεία τῆς ὀξείας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (ESC)
καὶ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία Καρδιᾶς (AHA)
διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν προσέγγιση τοῦ ἀσθενοῦς
κατὰ τὸ ὅτι, ἐνῶ οἱ εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες υἱοθετοῦν

μιὰ πιὸ διαδραστικὴ προσέγγιση, μὲ ἐπαναξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν θεραπευτικῶν
παρεμβάσεων, οἱ ἀμερικανικὲς ἑστιάζουν στὴν
ἀρχικὴ αἱμοδυναμικὴ παρουσίαση τοῦ ἀσθενοῦς
ὡς κεντρικοῦ στοιχείου γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς περαιτέρω θεραπευτικῆς του ἀντιμετώπισης. Ἀνάλογα μὲ τὴν αἱμοδυναμικὴ εἰκόνα τοῦ ἀσθενοῦς
(ἀρτηριακὴ πίεση καὶ παρουσία κατακράτησης
ὑγρῶν) μπορεῖ νὰ κατευθυνθεῖ ἡ θεραπευτική του
προσέγγιση. Ἔτσι, ὁ ἀσθενὴς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μπορεῖ νὰ καταταχθεῖ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω 4 ὁμάδες.
Ὁμάδα I (Θερμὸς καὶ στεγνός): Βελτιστοποίηση τῆς ἀπὸ τοῦ στόματος ἀγωγῆς (χορήγηση φαρμάκων τοῦ ἄξονα) ρενίνης- ἀγγειοτασίνης.
Ὁμάδα II (θερμὸς καὶ ὑγρός): Ἀντιμετώπιση
τῆς συμφόρησης μὲ διούρηση ± ἀγγειοδιασταλτικὰ (ἀνάλογα τῆς ἀρτηριακῆς).
Ὁμάδα III (κρύος καὶ στεγνός): Ὑποάρδευση
χωρὶς συμφόρηση:
PCWP <15 mmHg: ἐνδοφλέβια ὑγρὰ ἕως ὅτου
ἀνέλθει σὲ ἐπίπεδα 15-18 mmHg.
PCWP >15 mmHg καὶ μέση ἀρτηριακὴ πίεση
(MAP) <50 mmHg: ἐνδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης.
PCWP >15 mmHg καὶ MAP >50 mm Hg καὶ
ἔνδειξη (SAP <90 mmHg, ἐπιδεινούμενη νεφρικὴ λειτουργία): ἐνδοφλέβια χορήγηση ἰνοτρόπων.
PCWP >15 mmHg καὶ MAP >50 mmHg χωρὶς
ἄλλη ἔνδειξη: ἐνδοφλέβια χορήγηση ἀγγειο
διασταλτικοῦ (μείωση μεταφορτίου).
Ὁμάδα IV (Κρύος καὶ ὑγρός): Ὑποάρδευση
μὲ συμφόρηση
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ἐνδοφλέβια χορήγηση διουρητικῶν,
μέση ἀρτηριακὴ πίεση (MAP)<50 mmHg: ἐνδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης,
MAP >50 mmHg καὶ ἔνδειξη (SAP <90 mmHg,
ἐπιδεινούμενη νεφρικὴ λειτουργία): ἐνδοφλέβια χορήγηση ἰνοτρόπων,
MAP >50 mmHg χωρὶς ἄλλη ἔνδειξη: ἐνδοφλέβια χορήγηση ἀγγειοδιασταλτικοῦ (μείωση μεταφορτίου).
Τὰ τελευταῖα 20 ἔτη μόνο ἡ λεβοσιμενδάνη –
στὴν Εὐρώπη – μὲ οὐσιώδη πλεονεκτήματα ἔναντι
τῆς δοβουταμίνης, τὴ δράση ἐπὶ β-ἀποκλεισμοῦ
καὶ τὸν χρόνο ἡμίσειας ζωῆς – καὶ ἡ νεσιριτίδη
ἔχουν ἐγκριθεῖ ὡς νεότερα φάρμακα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισης τῆς ὀξείας συστολικῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, παρὰ τὰ οὐδέτερα ἀποτελέσματα τῶν
μεγάλων μελετῶν τους.
Ἡ χρήση ἀναστολέων τῆς ἀντιδιουρητικῆς
ὁρμόνης, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑποτονικῆς
ὑπερογκαιμικῆς ὑπονατριαιμίας, συνιστᾶται σὲ
ἐπίπεδο IIbB στὶς ἀμερικανικὲς ὁδηγίες. Παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ δύο ὁδηγίες συνιστοῦν τὴ στέρηση ὕδατος καὶ ἅλατος, μὲ ἐπίπεδο ἀπόδειξης C,
κλινικὲς μελέτες δὲν φαίνεται νὰ ὑποστηρίζουν
αὐτὴν τὴ σύσταση.
Τὰ διουρητικὰ ἀποτελοῦν χρήσιμα φάρμακα στὴ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Τὰ διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης αὐξάνουν τὴν ἀπέκκριση νατρίου μέχρι 2025%, αὐξάνουν τὴν ἀποβολὴ νεροῦ καὶ διατηροῦν
τὶς θεραπευτικές τους ἰδιότητες μέχρι σημαντικοῦ
περιορισμοῦ τῆς νεφρικῆς λειτουργίας. Σὲ ἀντίθεση, τὰ θειαζιδικὰ διουρητικὰ αὐξάνουν τὴν κλασματικὴ ἀπέκκριση νατρίου μόνο κατὰ 5 μὲ 10%,
ἔχουν τὴν τάση νὰ μειώνουν τὴν κάθαρση νεροῦ
καὶ χάνουν τὴ δραστικότητά τους, ὅταν ἐπηρεάζεται ἡ νεφρικὴ λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης
μικρότερη ἀπὸ 40 ml per min). Ἡ βραχυπρόθεσμη
διουρητικὴ θεραπεία ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς φλεβικῆς συμφόρησης καὶ σὲ μεσο-πρόθεσμες μελέτες
φαίνεται νὰ βελτιώνουν τὴν καρδιακὴ λειτουργία,
ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν μελέτες μακροπρόθεσμης ἐπίδρασης στὴ θνητότητα καὶ νοσηρότητα ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ
γνωρίζει ὁ θεράπων, εἶναι ὅτι, ἐνῶ τὰ διουρητικὰ εἶναι τὰ μόνα φάρμακα ποὺ βελτιώνουν ἄμεσα
τὴ συμπτωματολογία ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνε-
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πάρκεια καὶ ἐλέγχουν τὴν κατακράτηση ὑγρῶν,
δὲν μπορεῖ νὰ χορηγοῦνται ὡς μονοθεραπεία σὲ
ἀσθενεῖς σὲ προχωρημένο στάδιο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, καθὼς δὲν μποροῦν νὰ διατηρήσουν
κλινικὴ σταθεροποίηση γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἐὰν δὲν συνδυάζονται ἀπὸ β-ἀποκλειστὴ
ἢ α-ΜΕΑ. Τὸ μεγάλο πρόβλημα, ποὺ παρατηρεῖται στὴ χρόνια χορήγηση διουρητικῶν, εἶναι
ἡ ἐμφάνιση ἀνθεκτικότητας στὴ χορήγησή τους.
Ἡ κατάσταση αὐτὴ ὀφείλεται στὴν ὑπεραιμία
τοῦ γαστρεντερικοῦ συστήματος, ποὺ προκαλεῖ
ἀνεπαρκῆ ἀπορρόφηση τῶν φαρμάκων, σὲ νευροορμονικοὺς μηχανισμούς, σὲ ὑπερτροφία τοῦ
ἄπω νεφρικοῦ σωληναρίου, σὲ μειωμένη νεφρικὴ
αἱμάτωση λόγῳ χαμηλῆς παροχῆς ἢ σὲ μειωμένη
νεφρικὴ ἀπέκκριση λόγῳ νεφρικῆς ἀνεπάρκειας ἢ
χρήσης μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν φαρμάκων. Ἡ ἀντιμετώπιση περιλαμβάνει ἐνδοφλέβια
χορήγηση διουρητικῶν ἀγκύλης, συνδυασμὸ μὲ
θειαζιδικὰ ἢ ἀνταγωνιστὲς ἀλδοστερόνης, χορήγηση ἰνότροπων φαρμάκων καὶ ἀγγειοδιασταλτικῶν καὶ ἀφαίρεση περίσσειας ὑγρῶν μὲ τὴ μέθοδο τῆς ὑπερδιήθησης ἢ αἱμοδιήθησης. Στὴν πράξη,
στὴν ὀξεία καρδιακὴ ἀνεπάρκεια χρησιμοποιοῦνται τὰ διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης, μὲ τὰ θειαζιδικὰ καὶ τὰ καλιοσυντηρητικὰ (ἀνταγωνιστὲς τῆς
ἀλδοστερόνης καὶ μὴ) νὰ χρησιμοποιοῦνται ἐπικουρικά. Οἱ ἀνταγωνιστὲς τῆς ἀντιδιουρητικῆς
ὁρμόνης ἔχουν ἐγκριθεῖ, ὡς ἀνεφέρθη, μόνο γιὰ
τὴ θεραπεία τῆς ὑπονατριαιμίας, ποὺ συνοδεύει
τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴ σταθεροποίηση τοῦ ἀσθενοῦς. Συνοπτικά:
1. Τὰ διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης ἀναστέλλουν τὸν
συμμεταφορέα νατρίου/καλίου/χλωρίου στὸ
παχὺ ἀνιὸν σκέλος τῆς ἀγκύλης τοῦ Henle.
2. Τὰ θειαζιδικὰ καὶ συγγενικὰ (thiazide-like)
διουρητικὰ ἀναστέλλουν τὸν συμμεταφορέα
νατρίου/χλωρίου στὸ ἄπω ἐσπειραμένο σωληνάριο.
3. Τὰ καλιοσυντηρητικὰ δροῦν εἴτε ἀναστέλλοντας τὴ δράση τῆς ἀλδοστερόνης ἐπὶ τῶν
ἀθροιστικῶν σωληναρίων, ποὺ διεγείρει τὴν
ἀντλία νατρίου/καλίου στὴ βασικοπλάγια
ἐπιφάνεια (σπιρονολακτόνη - ἐπλερενόνη),
εἴτε ἄμεσα ἐπὶ τῶν διαύλων νατρίου στὴν κορυφαία ἐπιφάνεια τῶν κυττάρων (τριαμτερένη – ἀμιλορίδη).
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁρισμένες μελέτες κατέ-
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δειξαν αὔξηση τῆς ἐπιβίωσης μὲ τὴ χρήση διουρητικῶν, μετα-αναλύσεις σὲ χρόνια καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ἀναφέρουν ὅτι σὲ συστολικὴ καὶ
διαστολικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, τόσο ἡ ὁλικὴ
θνητότητα ὅσο καὶ οἱ ἐπανεισαγωγές, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, εὑρέθησαν αὐξημένες σὲ
ἀσθενεῖς λαμβάνοντες διουρητικά, γιὰ αὐτὸ καὶ
κατέληξαν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ χρήση τους θὰ
ἔπρεπε νὰ ἕπεται τοῦ περιορισμοῦ λήψης ὕδατος καὶ τῆς μεγιστοποίησης τῆς ἀναστολῆς τοῦ
ἄξονος καὶ μόνο σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς.
Ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ
χρήση ὑψηλῶν δόσεων διουρητικῶν ἔχουν προστεθεῖ στὶς ἐπιλογές μας, ὅπως ἡ ὑπερδιήθηση
(ultrafiltration). Κατὰ τὴ διαδικασία αὐτὴ τὸ αἷμα
ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ μιὰ ἡμιδιαπερατὴ (ἤτοι ὄχι
διαπερατὴ σὲ οὐσίες ὑψηλοῦ μοριακοῦ βάρους)
μεμβράνη καί, μὲ ὁδηγὸ πίεση τὴν πίεση τοῦ αἵματος ἢ ἐφαρμοζόμενη ἐξωγενῆ πίεση, ὑγρὸ καὶ διαλύτες διαβαίνουν τὴ μεμβράνη διατηρώντας τὶς
σχετικές τους συγκεντρώσεις. Κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπο ἀφαιρεῖται κυρίως ἐξωαγγειακὸς ὄγκος,
ἐνῶ ὁ ἐνδαγγειακὸς διατηρεῖται σχετικὰ σταθερὸς (μὲ ρύθμιση τοῦ ρυθμοῦ ἀφαίρεσης ὄγκου).
Οἱ μείζονες διαφορὲς μὲ τὴν αἱμοκάθαρση εἶναι
ὅτι, ἀφ’ ἑνὸς ἡ κίνηση τῶν μορίων ἀκολουθεῖ
κλίση πιέσεως καὶ ὄχι κλίσεις συγκεντρώσεως,
ἑπομένως δὲν χρειάζεται ὑγρὸ αἱμοκάθαρσης, ἀφ’
ἑτέρου τὸ διήθημα ἐμφανίζει κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ
ἧττον ἴδιες συγκεντρώσεις ἠλεκτρολυτῶν μὲ τὸ
πλάσμα. Ἐν τούτοις, ἡ μελέτη UNLOAD δὲν ἀνέδειξε καμία προστατευτικὴ ἐπίδραση τῆς ὑπερδιήθησης στὴ νεφρικὴ λειτουργία καί ἐπιπλέον,
δὲν ὑπῆρξε συσχέτιση μεταξὺ τοῦ ἀφαιρεθέντος
ὄγκου καὶ τῆς ἐπιδείνωσης τῆς νεφρικῆς λειτουργίας. Οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες εἶναι φειδωλὲς
μὲ τὴ χρήση ὑπερδιήθησης, IIbB στὶς ἀμερικανικὲς (βάσει τῆς UNLOAD) καὶ μὲ τὴ σημείωση ὅτι,
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι συνιστᾶται, ἡ ἀσφάλεια καὶ
ἡ ἀποτελεσματικότητά της σὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια δὲν ἔχει τεκμηριωθεῖ, στὶς εὐρωπαϊκές. Παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀγγειοδιασταλτικά, μειώνοντας
τὸ προφορτίο καὶ τὸ μεταφορτίο, αὐξάνουν τὸν
ὄγκο παλμοῦ, μειώνοντας καὶ τὴ νευρο-ορμονικὴ
ἐνεργοποίηση, εἶναι ἀμφίβολη ἡ ἐπίδρασή τους
στὴ δύσπνοια καὶ στὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν
Ἡ χρήση τῆς νιτρογλυκερίνης καὶ τοῦ νιτροπρωσσικοῦ συνιστᾶται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ πίεση

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

μεγαλύτερη τῶν 110 mmHg, ἄνευ ἀντενδείξεων
(σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς καὶ μιτροειδοῦς γιὰ
ἀμφότερα καὶ προσοχὴ στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου γιὰ τὸ νιτροπρωσσικό, λόγῳ φαινομένου ὑποκλοπῆς– IIaB καὶ IIbB, ἀντίστοιχα.
Ἀντίστοιχα, οἱ ἀμερικανικὲς ὁδηγίες συνιστοῦν
τὴ χρήση οἱουδήποτε ἀπὸ τὰ τρία ἀγγειοδιασταλτικὰ φάρμακα γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῆς δύσπνοιας
ἐπὶ ἀπουσίας συμπτωματικῆς ὑποτάσεως – IIbA.
Οἱ ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
(α-ΜΕΑ) ἀποτελοῦν ἀκρογωνιαῖο λίθο στὴ θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἰδιαίτερα ὅταν
χρησιμοποιοῦνται στὶς συνιστώμενες δοσολογίες.
Οἱ κυριότερες παρενέργειες ἀπὸ τὴ χρήση α-ΜΕΑ
εἶναι βῆχας (5-10%), ὑπόταση, νεφρικὴ ἀνεπάρκεια (5-15%), ὑπερκαλιαιμία καὶ ἀγγειο-οίδημα
(1%). Οἱ μεταβολὲς στὴ συστολικὴ καὶ διαστολικὴ
ἀρτηριακὴ πίεση καὶ αὔξηση τῆς κρεατινίνης ὀροῦ
εἶναι μικρὲς σὲ ἄτομα μὲ φυσιολογικὴ ἀρτηριακὴ
πίεση. Παρ’ ὅλο ποὺ πολλὲς μελέτες ἔχουν ἀποδείξει τὸν ἀναμφισβήτητο ρόλο τῶν α-ΜΕΑ στὴ
μείωση τῆς νοσηρότητας καὶ θνητότητας ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὑπῆρξαν πολυκεντρικὲς
μελέτες ποὺ ὑποδήλωναν ὅτι ἡ χορήγησή του αὐξάνει τὶς τιμὲς κρεατινίνης ὀροῦ, ἡ ὁποία ὅμως δὲν
φαίνεται νὰ ὑπερβαίνει τὸ 15%.
•
Ἀναθεώρηση τῶν χορηγούμενων δόσεων σὲ
διουρητικὰ καὶ ἄλλα ἀγγειοδιασταλτικά.
•
Ἀποφυγὴ ἔντονης διούρησης πρὶν τὴν ἔναρξη
τῆς ἀγωγῆς μὲ α-ΜΕΑ.
•
Ἔναρξη ἀγωγῆς τὸ βράδυ, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ὑποτασικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν κατακεκλιμένη θέση.
•
Ἔναρξη μὲ χαμηλὴ δόση.
•
Σὲ περίπτωση ἐπιδείνωσης νεφρικῆς λειτουργίας διακοπὴ τῆς θεραπείας.
•
Ἀποφυγὴ καλιοσυντηρητικῶν διουρητικῶν.
•
Ἀποφηγὴ μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγονωδῶν
φαρμάκων.
•
Ἔλεγχος ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ ἠλεκτρολυτῶν 15 ἡμέρες, 3 καὶ 6 μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη
τῆς θεραπείας.
Ἡ ἀγωγὴ ἀναστολῆς τοῦ νευρο-ορμονικοῦ
ἄξονα ἔχει ἀναδειχθεῖ σὲ ἀκρογνωνιαῖο λίθο
στὴν ἀντιμετώπιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, καὶ εἶναι ἡ ἀγωγὴ ποὺ μετέβαλε τὴ φυσικὴ
πορεία τῆς νόσου τὰ τελευταῖα 20 χρόνια. Στὴν
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ἴδια κατηγορία φαρμάκων ἀνήκει ἡ συνδυαστικὴ
ἀγωγὴ βαλζαρτάνης μὲ τὸ sacubitril (ἀναστολέα
τῆς ἀποδόμησης νατριουρητικῶν πεπτιδίων, καὶ
ἄλλων ἀγγειοδραστικῶν οὐσιῶν, ὅπως ἡ βραδυκινίνη. Μὲ τὴ χορήγηση τῆς συνδυαστικῆς αὐτῆς
θεραπείας σὲ ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια (ΚΕ<35%, ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙV) χωρὶς σοβαρὴ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια (GFR>30ml), σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἤδη ἐλάμβαναν ἀγωγὴ μὲ α-ΜΕΑ ἢ ἀνάλογο ἀναστολέα ὑποδοχέα 1 τῆς ἀγγειοτασίνης
ΙΙ, ἡ μελέτη PARADIGM-HF ἔδειξε μείωση 21%
τῆς καρδιαγγειακῆς θνητότητας καὶ ἐπανανοσηλειῶν γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, 21% μείωση
ἐπανανοσηλειῶν, 14% μείωση ὁλικῆς θνητότητας. Ἡ εὐεργετικὴ δράση ἦταν ἐπίσης ἐμφανὴς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ χαμηλότερο κλάσμα ἐξώθησης ἢ κολπικὴ μαρμαρυγή, ἐνῶ συνοδεύτηκε μὲ βελτίωση
τῆς ποιότητας ζωῆς. Ἡ μελέτη αὐτὴ ἀναδεικνύει
τὴν ἐπίτευξη ὀφέλους ἀπὸ τὴ χορήγηση συνδυαστικῆς ἀγωγῆς ἀναστολῆς ἀγγειοσύσπασης καὶ
ἀγγειοδιασταλτικῆς, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς
ἴνωσης, τῆς ὑπερτροφίας, τοὺς αὐξημένου τόνου
τοῦ συμπαθητικοῦ καὶ αὔξησης τῆς νατριούρησης
καὶ διούρησης, ἐνῶ ἀνοίγει νέους δρόμους γιὰ τὴ
χορήγηση τῆς συνδυαστικῆς ἀγωγῆς καὶ σὲ ἄλλες
καταστάσεις.
Ἀνταγωνιστὲς ὑποδοχέων 1 ἀγγειοτασίνης ΙΙ
(ARBs)
Παρ’ ὅτι ἡ θεραπεία ἐκλογῆς παραμένει ἡ χορήγηση α-ΜΕΑ, οἱ ἀνταγωνιστὲς τῶν ὑποδοχέων
Ι ἀγγειοτασίνης ΙΙ, ἀποτελοῦν μιὰ καλὴ ἐναλλακτικὴ λύση σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ποὺ δὲν ἀνέχονται τοὺς α-ΜΕΑ λόγῳ παρενεργειῶν (βῆχα, ἀγγειοοίδημα). Ἀπὸ τὴν κατηγορία
αὐτὴ ἔχουν μελετηθεῖ στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἡ valsartan καὶ ἡ candesartan. Ἡ συγχορήγηση α-ΜΕΑ μὲ ARBs ἔχει βρεθεῖ σὲ δύο μελέτες
νὰ προκαλεῖ μικρὴ μείωση στὴ νοσηρότητα καὶ
μικρὴ ἕως καθόλου μείωση στὴ θνητότητα. (Σὺσταση Ι, ἐπίπεδο ἔνδειξης Β, European Society
of Cardiology καὶ American Heart Association
2016)
Ἀνταγωνιστὲς ἀλδοστερόνης
Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ βραχυπρόθεσμη θεραπεία
μὲ διπλὸ ἀποκλεισμὸ τοῦ ἄξονα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης μειώνει καὶ τὰ ἐπίπεδα ἀλδοστερόνης, ἡ
δράση αὐτὴ δὲν παραμένει. Ἡ σπιρονολακτόνη

197

ἀποτελεῖ τὸν πιὸ γνωστὸ ἀνταγωνιστὴ ἀλδοστερόνης καὶ σὲ μεγάλη μελέτη, ὅταν προστέθηκε σὲ
χαμηλὴ δόση 12,5 mg ἡμερησίως σὲ συγχορήγηση
μὲ α-ΜΕΑ σὲ ἀσθενεῖς NYHA class ΙΙΙ-IV, μείωσε τὴ θνητότητα κατὰ 30%, καὶ τὴ νοσηρότητα
κατὰ 35% στὰ 2 χρόνια τῆς παρακολούθησης. Τὰ
συμπληρώματα καλίου εἶχαν διακοπεῖ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς θεραπείας, ἐνῶ ὑπῆρχε συχνὴ παρακολούθηση τῶν ἐπιπέδων καλίου ὀροῦ καὶ τῆς
νεφρικῆς λειτουργίας. Ὁ νεότερος ἀνταγωνιστὴς
ἀλδοστερόνης eplerenone μελετήθηκε σὲ ἀσθενεῖς
μὲ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἴσο ἢ
μικρότερο τοῦ 40% καὶ ἔδειξε μείωση τῆς θνητότητας ἀπὸ 13.6% σὲ 11.8% στὸ χρόνο παρακολούθησης.
Ἡ συγχορήγηση τριπλοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ
ἄξονα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης, μέχρι νὰ δημοσιευθοῦν τὰ ἀποτελέσματα μεγάλων κλινικῶν μελετῶν, δὲν συνιστᾶται.
Γενικῶς, τὰ ἰνότροπα ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ
ὡς φάρμακα γιὰ τὴ χρόνια θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἐπὶ μὴ ὕπαρξης συγκεκριμένων
ἐνδείξεων ἢ παρηγορητικῆς φροντίδας (IIIB στὶς
ἀμερικανικὲς ὁδηγίες 2013), λόγῳ τῆς αὐξημένης
θνητότητας καὶ νοσηρότητας. Αὐτὸ ἔχει ἀποδοθεῖ
στὴν χρονίως αὐξημένη συγκέντρωση ἐνδοκυττάριου ἀσβεστίου, ποὺ μεταβάλλει τὴ γονιδιακὴ
ἔκφραση (μέσῳ CaM κινασῶν), προδιαθέτει σὲ
ἀποπτωτικὸ θάνατο (ἐνεργοποίηση καλπαΐνης),
πυροδοτεῖ ὄψιμες μετεκπολώσεις καὶ δυνητικὰ
ἀρρυθμίες. Στὴν δὲ ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
ἔχουν θέση ὡς βραχυπρόθεσμα μέτρα γιὰ τὴ σταθεροποίηση τοῦ ἀσθενοῦς (IIbB καὶ IC γιὰ ἀσθενεῖς μὲ ὑπόταση καὶ σὲ καταπληξία, ἀντίστοιχα,
στὶς ἀμερικανικὲς ὁδηγίες) καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ, πέραν
τῶν μακροπρόθεσμων συνεπειῶν, προκαλοῦν καὶ
ἄμεση ἀπόπτωση τοῦ διαχειμάζοντος μυοκαρδίου
(ἰδιαίτερα ἡ δοβουταμίνη, μέσῳ αὔξησης τῆς κατανάλωσης ὀξυγόνου).
Ἡ λεβοσιμενδάνη ἀποτελεῖ ἕνα ἰνότροπο
φάρμακο, ποὺ αὐξάνει τὴ σύνδεση τοῦ ἀσβεστίου
μὲ τὴν τροπονίνη C, προκαλεί μείωση μεταφορτίου (ἀγγειοδιαστολή), αὔξηση συσταλτικότητας (ἰνοτροπία), μειωμένη ἀρρυθμιογένεση (ὄχι
αὔξηση τῶν διαστολικῶν ἐπιπέδων ἀσβεστίου),
ὄχι αὐξημένη κατανάλωση ὀξυγόνου (ἐπίδραση
στὴν πρόσδεση μυοσίνης – ἀκτίνης διὰ τῆς δράσης στὴν τροπονίνη-C, οὐδέτερη ἐπίδραση ἐπὶ τῆς
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μυοκαρδιακῆς ἐνεργητικῆς ἀπόδοσης, ἀντιαποπτωτικὴ δράση καὶ μεγάλο χρόνο ἡμίσειας ζωῆς.
Πράγματι, στὴ μελέτη LIDO, σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ συστολικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, φάνηκε
νὰ πλεονεκτεῖ ἔναντι τῆς δοβουταμίνης, τόσο ἀπὸ
πλευρᾶς αἱμοδυναμικῶν ἀποτελεσμάτων (σχεδὸν
σὲ διπλάσιο ποσοστὸ ἐπίτευξη τοῦ στόχου, ἤτοι
αὔξηση τῆς παροχῆς κατὰ 30% καὶ μείωση τῆς
PCWP κατὰ 25%) ὅσο καὶ ἀπὸ πλευρᾶς θνητότητας στοὺς 6 μῆνες (26% ἔναντι 38% στὴν ὁμάδα
τῆς δοβουταμίνης, p=0.029). Ἐν τούτοις, στὴ μεγάλη μελέτη SURVIVE, σὲ δεῖγμα ἄνω τῶν 1.300
ἀσθενῶν, φάνηκε ὅτι μόνο ἀναφορικὰ μὲ τὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων BNP τὶς πρῶτες πέντε ἡμέρες θεραπείας, κατεδείχθη ὑπεροχὴ τῆς λεβοσιμενδάνης
ἔναντι τῆς δοβουταμίνης (p<0.001). Ἡ θνητότητα
στοὺς 6 μῆνες δὲν διέφερε μεταξὺ τῶν ὁμάδων,
καίτοι σημειώθηκε μιὰ ἐλαφρά, μὴ στατιστικὰ
σημαντική, ὑπεροχὴ τῆς λεβοσιμενδάνης σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν β-ἀποκλειστὲς. Ἡ σερελαξίνη εἶναι ἡ ἀνασυνδυασμένη μορφὴ μίας φυσικῶς
ὑπάρχουσας ὁρμόνης, τῆς ρελαξίνης, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι μεσολαβεῖ στὶς αἱμοδυναμικὲς μεταβολὲς τῆς κυήσεως (αὔξηση καρδιακῆς παροχῆς,
αὔξηση νεφρικῆς αἱματικῆς ροῆς μὲ αὔξηση τῆς
κάθαρσής της, αὐξημένη ἀρτηριακὴ διατασιμότητα). Συγκεκριμένα, ἀναστέλλει τὴ δράση τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ καὶ τῆς ἐνδοθηλίνης, ἐνῶ αὐξάνει
τὴν παραγωγὴ τοῦ NO ἀπὸ τὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα, διεγείροντας τὴ συνθάση τοῦ NO. Ἐπιπλέον, ἐμφανίζει θετικὴ ἰνότροπη δράση, ἰσχυρότερη
αὐτῆς τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ καὶ τῆς ἰσοπροτερενόλης, κυρίως μέσῳ ἐπαγωγῆς τῆς φωσφορυλίωσης
τῶν πρωτεϊνῶν τῶν μυοϊνιδίων ἀπὸ τὴν πρωτεϊνικὴ κινάση C, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη εὐαισθησία
στὴ δράση τοῦ ἀσβεστίου (παρόμοιος μηχανισμὸς
μὲ τὴ λεβοσιμενδάνη, ἰνοτροπία ἄνευ αὐξημένης
κατανάλωσης ὀξυγόνου).
Στὴ μελέτη RELAX-AHF μελετήθηκε ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς σερελαξίνης σὲ 1.161 ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (50% μὲ φυσιολογικὸ κλάσμα ἐξώθησης), μὲ συστολικὴ πίεση
εἰσαγωγῆς τουλάχιστον 125 mmHg. Βελτίωση
τῆς δύσπνοιας παρατηρήθηκε κατὰ τὶς πρῶτες 5
ἡμέρες τῆς μελέτης μόνο μὲ τὴ μία κλίμακα μέτρησης. Ἐπίσης, οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἀπὸ τοὺς
νεφροὺς ἦσαν στατιστικῶς σημαντικὰ λιγότερες
στὴν ὁμάδα τῆς σερελαξίνης (p=0.03). Ὡστόσο, τὸ
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σημαντικότερο εὕρημα ἦταν ἡ μείωση τῆς θνητότητας (καρδιαγγειακῆς καὶ ὁλικῆς) στὶς 180 ἡμέρες (HR 0.63, p=0.019), ἡ ὁποία ὅμως, παραδόξως,
δὲν συνοδευόταν ἀπὸ μείωση τῶν ἐπανεισαγωγῶν σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα. Ἡ σερελαξίνη φαίνεται
ὅτι μέσῳ τοῦ cAMP (ἐνεργοποίηση τῆς ἀδενυλικῆς κυκλάσης, ἀναστολὴ τῆς φωσφοδιεστεράσης)
κινητοποιεῖ τὸν NF-κB καὶ τὴν ἀκολουθία τῶν
MAP κινασῶν (mitogen activated protein kinases,
πρωτεϊνικὲς κινάσες ποὺ ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ μιτογόνα) – ἀντιαποπτωτικὴ δράση, μέσῳ τῆς πρωτεϊνικῆς κινάσης B (Akt κινάση) ἐνεργοποιεῖ τὴν
συνθάση τοῦ NO (ἀγγειοδιαστολή). Οἱ ἐπιδράσεις στὸν πυρῆνα ἔχουν ὡς συνέπεια τὴν αὐξημένη σύνθεση συνθάσης τοῦ NO.
Ἡ μακροχρόνια διέγερση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος αὐξάνει τὸν ὄγκο τῶν
κοιλιῶν, προκαλεῖ περιφερικὴ ἀγγειοσύσπαση
καὶ ἐμποδίζει τὴν ἀπέκκριση νατρίου ἀπὸ τοὺς
νεφρούς. Ἡ νοραδρεαναλίνη προκαλεῖ καρδιακὴ ὑπερτροφία, αὐξάνει τὸν αὐτοματισμὸ τῶν
μυοκαρδιακῶν κυττάρων, προκαλώντας ἀρρυθμίες, αὐξάνει τὸ καρδιακὸ ἔργο μὲ αὔξηση τῆς
καρδιακῆς συχνότητας, ἐνῶ ἐνεργοποιεῖ τὴ διαδικασία τῆς ὀξείδωσης καὶ τῆς ἀπόπτωσης τῶν
μυοκαρδιακῶν κυττάρων. Οἱ β-ἀποκλειστές, ποὺ
ἔχουν μελετηθεῖ στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, εἶναι
ἡ bisoprolol, ἡ βραδείας ἀποδέσμευσης metoprolol
(succinate) καὶ ἡ carvedilol (ἀναστολέας α-1, β-1
καὶ β-2). Ἡ χορήγησή τους συνιστᾶται σὲ ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς σταδίων ΙΙ-ΙV, ποὺ ἤδη λαμβάνουν
α-ΜΕΑ, ξεκινώντας ἀπὸ χαμηλὲς δόσεις μὲ σταδιακὴ αὔξηση. Οἱ ἀντενδείξεις χορήγησής τους
εἶναι ἡ συμπτωματικὴ βραδυκαρδία/ ὑπόταση καὶ
ἡ σοβαρὴ πνευμονικὴ νόσος. Ἡ ἔναρξη ἀγωγῆς μὲ
β-ἀποκλειστὴ μπορεῖ νὰ προκαλέσει κατακράτηση ὑγρῶν, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ ἔκδηλη σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ εἶχαν ἤδη κατακράτηση ὑγρῶν πρὸ τῆς θεραπείας. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἀσθενὴς χρήζει
τακτικῆς παρακολούθησης μὲ ἐνίσχυση τῆς διουρητικῆς ἀγωγῆς.
Ἡ χρήση τῶν ὠμέγα 3 λιπαρῶν ὀξέων (n-3
PUFA) φαίνεται νὰ μειώνει τὴ θνητότητα καὶ
καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν α-ΜΕΑ, β-ἀποκλειστὲς καὶ ἀναστολεῖς
τῶν μυελοκορτικοειδῶν. Τὰ δεδομένα προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ μελέτη GISSI-HF PUFA, ὅπου
6.975 ἀσθενεῖς μὲ NYHA class II–IV συμπτώματα
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καὶ ΚΕ <40% τυχαιοποιήθηκαν σὲ εἰκονικὸ φάρμακο (placebo) ἢ 1 g ἡμερησίως n-3 PUFA. Στὴν
ἤδη ὑπάρχουσα ἀγωγή, ἡ ὁποία ὅμως ὑπολειπόταν σὲ στατίνη, ἡ μέση παρακολούθηση τῶν 3,9
ἐτῶν ἔδειξε 10% μείωση τῆς θνητότητας καὶ 7%
μείωση τῶν ὁλικῶν καρδιαγγειακῶν νοσηλειῶν,
ἀλλὰ καμμία στατιστικὴ σημαντικὴ μείωση τῶν
ἐπαναεισαγωγῶν γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Τὰ
ἀποτελέσματα αὐτὰ δὲν ἐπιβεβαιώθηκαν ἀπὸ τὴν
ἄλλη μελέτη OMEGA ποὺ ἀκολούθησε, ἡ ὁποία
ἀνέδειξε οὐδέτερο ρόλο ἀπὸ τὴ χρήση τῶν n-3
PUFA.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρήση στατίνης στὴν καρ
διακὴ ἀνεπάρκεια, ἡ μελέτη Controlled Rosuvastatin
Multinational Trial in Heart Failure (CORONA)
καὶ ἡ μελέτη GISSI-HF συνέκριναν τὴν ροσουβαστατίνη μὲ τὴν εἰκονικὴ θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ δὲν ἀνέδειξαν μείωση
τῆς καρδιαγγειακῆς καὶ ὁλικῆς θνητότητας.
Ἡ θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἔχει
νὰ ἐπιδείξει σημαντικὰ βήματα τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς μελέτες ποὺ ἔδειξαν κλινικὸ ὄφελος εἶναι ἡ PARADIGM. Ἡ μελέτη ἐκτίμησε τὴ χορήγηση ἐναλαπρίλης 20 mg ἔναντι τοῦ
συνδυασμοῦ βαλζαρτάνης μὲ τὸν ἀναστολέα τῆς
νεπριλιζίνης, sacubitrila (μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία
LCZ696) σὲ 8.442 ἀσθενεῖς, μέσης ἡλικίας 63,8 ἔτη,
20% γυναῖκες, 66% λευκῆς φυλῆς, μὲ ΝΥΗΑ τάξη
ΙΙ-IV καὶ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
<40%. Τὰ θανατηφόρα καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια ἦσαν 13.3% στὴν ὁμάδα τοῦ LCZ696, ἔναντι
16.5% στὴν enalapril (HR=0.8; 95% CI, 0.71-0.89),
ἐνῶ οἱ ἐπανανοσηλεῖες ἦσαν κατὰ 21% λιγότερες
στὴν ὁμάδα τοῦ LCZ696 (P<001). Οἱ συνήθεις
ἐπιπλοκὲς τοῦ βῆχα, αὔξησης τῆς κρεατινίνης καὶ
καλίου ἦσαν λιγότερες στὴν ὁμάδα τοῦ LCZ696.
Ἡ μελέτη αὐτὴ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς λίγες θετικὲς
μελέτες στὸν τομέα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
τῶν τελευταίων ἐτῶν.
H λειτουργικότητα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ προγνωστικὸ δείκτη τῆς πορείας τοῦ
ἀσθενοῦς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀνεξαρτήτως
αἰτίας. Ἡ θεραπεία τῆς δεξιᾶς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἶναι αἰτιολογικὴ καὶ ἐξατομικευμένη, μὲ
στόχο τὴ μείωση τοῦ προφορτίου μὲ χρήση διουρητικῆς ἀγωγῆς, τὴ μείωση τοῦ μεταφορτίου μὲ
χρήση ἰνοτρόπων καὶ τὴν αὔξηση τῆς συσταλτικότητας μὲ τὴ χρήση ἰνοτρόπων φαρμάκων. Ἰδιαί-
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τερα, σὲ παρουσία μετατριχοειδικῆς πνευμονικῆς
ὑπέρτασης, γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης
τῶν ἀσθενῶν ποὺ δύναται νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ ἀγγειοδραστικὴ θεραπεία. Ἀπὸ τὶς τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες ἀγγειοδραστικῶν φαρμάκων, ἀνταγωνιστὲς ὑποδοχέων ἐνδοθηλίνης, εἰσπνεόμενο
μονοξείδιο τοῦ ἀζώτου, ἐνεργοποιητὲς ἀδενυλικῆς κυκλάσης ἢ προστανοειδῆ καὶ ἀνταγωνιστὲς
τῶν ὑποδοχέων φωσφοδιεστεράσης 5, οἱ τελευταῖοι, σὲ μικρὲς μονοκεντρικὲς μελέτες, ἔχουν δείξει σὲ ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὅτι βελτιώνουν τὴν ἱκανότητα γιὰ ἄσκηση,
παραμέτρους καρδιοαναπνευστικῆς κόπωσης καὶ
τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀσθενεῖς μὲ πνευμονικὴ
ὑπέρταση καὶ διατηρημένη συστολικὴ λειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ὅπου ἡ χορήγηση σιλδεναφίλης ἔδειξε νὰ ὁδηγεῖ σὲ μείωση τὶς πνευμονικὲς ἀντιστάσεις καὶ βελτίωση τοὺς ἠχοκαρδιογραφικοὺς δεῖκτες λειτουργικότητας τῆς δεξιᾶς
κοιλίας. Ὡστόσο, ἡ παρουσία ἄλλων μελετῶν μὲ
ἀντικρουόμενα ἀποτελέσματα καὶ ἡ ἔλλειψη πολυκεντρικῶν τυχαιοποιημένων μελετῶν ὁδηγεῖ σὲ
προβληματισμὸ γιὰ τὴ χορήγησή τους. Καθὼς οἱ
ἀσθενεῖς ποὺ ἀναμένονται νὰ βελτιωθοῦν ἀπὸ τὴ
χορήγηση τέτοιας ἀγωγῆς εἶναι μὲ μικροῦ τύπου
πρὸ καὶ μετατριχοειδικὴ ὑπέρταση μὲ ὑψηλὴ διαπνευμονικὴ κλίση πίεσης, ἀναμένονται τὰ ἀποτελέσματα μεγαλύτερων σωστὰ σχεδιασμένων μελετῶν γιὰ τὴν εὐρεῖα ἀποδοχὴ τῆς φαρμακευτικῆς
αὐτῆς ἀγωγῆς.
Ἀπὸ τὰ πιὸ χρησιμοποιούμενα φάρμακα στὴν
ἰατρική, καὶ εἰδικότερα στὴν καρδιολογία, εἶναι ἡ
δακτυλίτιδα. Μετὰ ἀπὸ μιὰ περίοδο μακρᾶς χρήσης, πέρασε σὲ φάση ἀμφισβήτησης, ὅπου μὲ βάση
τὰ δεδομένα τελευταίων μελετῶν, ποὺ φαίνεται
νὰ ὑπάρχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ μείωση τῶν
ἐπανανοσηλειῶν ἀλλὰ ὄχι τῆς θνητότητας ἀπὸ τὶς
μικρὲς ἡμερήσιες χορηγούμενες δόσεις, ἔχει πάρει
ἔνδειξη ΙΙβ σὲ χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἰδίως
μὲ συχνὲς περιόδους μὴ ἀντιρρόπησης. Ἡ παραμονὴ ἀσθενοῦς σὲ χαμηλὰ κυκλοφοροῦντα ἐπίπεδα ὀροῦ δακτυλίτιδας (<0.9 ng/ml) φαίνεται
νὰ μειώνει τὰ ποσοστὰ ἐπανανοσηλειῶν ἀπὸ τὴ
χορήγηση ὑψηλότερων δόσεων ἢ καὶ διακοπῆς
τοῦ φαρμάκου, ἀλλὰ τὸ φάρμακο ἔχει πολλὰ περιθώρια νὰ μελετηθεῖ ὑπὸ τὸ εὖρος τῆς χορήγησης
θεραπείας τοῦ νευροορμονικοῦ ἄξονα ρενίνης,
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ἀγγειοτασίνης καὶ β-ἀποκλειστῶν.
Ἡ ἰβαμπραδίνη διατηρεῖ τὴ θέση της στὴν
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια σὲ ἔνδειξη ΙΙα - American
Heart Association 2016, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ὑπὸ τὴν
ἀγωγὴ μὲ β ἀποκλειστὲς διατηροῦν καρδιακὴ συχνότητα ἄνω τῶν 70 σφύξεων /λεπτὸ ἢ σὲ ἔνδειξη
ΙΙβ - European Society of Cardiology 2016 ὡς μονοθεραπεία (χωρὶς τὴ συγχορήγηση β-ἀποκλειστῆ
ἐπὶ ἀντένδειξης, ἢ μὴ ἀνοχῆς του) μὲ δεδομένα
ἀπὸ τὴ μελέτη SHIFT, ὅπου σε ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ σὲ φλεβοκομβικὸ
ρυθμὸ ἡ συγχορήγηση ἰβαμπραδίνης μείωσε τὴν
καρδιαγγειακὴ θνητότητα καὶ ἐπανανοσηλεία
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ 18% σὲ σύγκριση
μὲ τὴ συνήθη θεραπεία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τὴν ἀπόδοση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τὴν
ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν.
Ἡ Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια λαμβάνει μιὰ ἰδιαίτερη θέση, καθὼς ἡ
ἴδια ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀποτελεῖ μιὰ κατάσταση ὑπερπηκτικότητας καὶ ἔντονης θρομβογεννητικότητας, λόγῳ παρουσίας διαταραχῆς
τοῦ ἐνδοθηλίου, στροβιλώδους ροῆς καὶ χαμηλῆς
παροχῆς καὶ κλινικῆς ἐπιβεβαίωσης ἀπὸ νεκροτομικὰ εὑρήματα, ὅπου στὸ 50% τῶν αἰφνίδιων
θανάτων ἀνευρίσκεται πρόσφατος ἐνδαγγειακὸς
θρόμβος. Ἡ θέση τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια χωρὶς βαλβιδικὴ νόσο εἶναι σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ παρουσία τουλάχιστον ἑνὸς ἀκόμα παράγοντα ἀπὸ
τὴν κλίμακα CHAD2Ds2VASc ἢ σὲ πρόσφατο
θρομβωτικὸ ἐπεισόδιο. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια χωρὶς κολπικὴ μαρμαρυγὴ, οἱ ὁποῖοι
τυχαιοποιήθηκαν σὲ κουμαρινικὸ ἀντιπηκτικό,
ἢ ἀντιαιμοπεταλιακὸ, οἱ μέχρι τώρα κλινικὲς
μελέτες ἔδειξαν αὔξηση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου στὴν ὁμάδα τοῦ κουμαρινικοῦ ἀντιπηκτικοῦ χωρὶς οὐσιώδη μεταβολὴ στὴ θνητότητα. Οἱ
μελέτες τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν φαρμάκων
(RELY, ROSKET AF, ARISTOTLE) συμπεριέλαβαν σὲ ποσοστὰ ἀπὸ 30-60% ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, δείχνοντας καλύτερη ἀσφάλεια
στὸ Dabigatran 110 mg, καλύτερη ἀποτελεσματικότητα στὰ καταληκτικὰ σημεῖα μὲ τὸ dabigatran
150 mg, ἴδια ἀσφάλεια μὲ τὸ rivaroxaban καὶ καλύτερη ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα μὲ τὸ
apixaban, συγκρινόμενα πάντα μὲ τὸ κουμαρινικὸ
ἀντιπηκτικό. Ἡ σοβαρότητα τῆς καρδιακῆς ἀνε-
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πάρκειας εἶναι ὁ σημαντικότερος παράγοντας
ποὺ καθορίζει τὴν κλινικὴ πορεία τῶν ἀσθενῶν
ἀνεξάρτητα τοῦ τύπου τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς
ποὺ τούς χορηγεῖται. Ἀπὸ τὰ νεότερα φάρμακα ἡ
ἰβαμπραδίνη, ὑπὸ τὸ πρῖσμα νεότερων μελετῶν,
διατηρεῖ τὴ θέση της στὴ θεραπεία τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας σὲ ἀσθενεῖς σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό,
ποὺ διατηροῦν ὑψηλὴ καρδιακὴ συχνότητα παρὰ
τὴ χορηγούμενη ἀγωγή, βοηθώντας στὴ βελτίωση
τῆς ποιότητας ζωῆς.
Τὸ κύριο πρόβλημα ποὺ παρατηρεῖται στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι ἡ ἀνεπαρκὴς τιτλοποίηση τῆς χορηγούμενης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καὶ κυρίως τῶν φαρμάκων τοῦ
νευροορμονικοῦ ἄξονα, τῶν ἀναστολέων τῶν μυελοκορτικοειδῶν καὶ τῶν β-ἀποκλειστῶν. Εἶναι
ἀναγκαία ἡ χορήγηση ἐνημερωτικῶν ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα μὲ πλήρεις πληροφορίες τῆς χορηγηθείσας ἀγωγῆς, τῆς αἰτίας μὴ περαιτέρω τιτλοποίησής
της ἢ τῆς παρότρυνσης γιὰ περαιτέρω προσαρμογὴ τῶν δόσεων τῶν συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ὅπως καὶ τὴ σύνδεση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ
προγράμματα ἀποκατάστασης καὶ ἰατρεῖα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἡ δημιουργία βάσεων δεδομένων γιὰ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
θὰ ἀποδώσει πληροφορίες γιὰ τὴν πορεία τῶν
ἀσθενῶν, τὸ ὄφελος-κόστος τῆς χορηγηθείσας
ἀγωγῆς καὶ θὰ καταγράψει τὶς ἰατρικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνιστῶσες τῆς νόσου γιὰ τὴ χώρα.
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