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Εἰσαγωγὴ

Η

ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας (ΔΚ) παρέμεινε γιὰ πολλὰ χρόνια λιγότερο μελετημένη ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ΑΚ),
καθὼς ἀποτελεῖ ἕνα ἑτερογενὲς κλινικὸ σύνδρομο
ἀποδιδόμενο σὲ ποικίλες αἰτιολογίες, ποὺ χρήζουν
ἐξατομικευμένης ἀντιμετώπισης. Ὁ ἐπιπολασμὸς
τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ εἶναι δύσκολο νὰ
ἐκτιμηθεῖ, ὡστόσο οἱ κύριες αἰτίες της (ἀνεπάρκεια
τῆς ΑΚ, ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολή, ὀξεῖα μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία) εἶναι συχνές.1 Ἀνευρίσκεται σὲ
ποσοστὸ 3-9% τῶν εἰσαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο μὲ
ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐνῶ ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ κυμαίνεται ἀπὸ 5–17%. 2-4 Ἡ παροῦσα
ἀνασκόπηση συνοψίζει τὰ σύγχρονα δεδομένα
σχετικὰ μὲ τὴν παθοφυσιολογία, τὴν κλινικὴ ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεπάρκειας τῆς
ΔΚ.
Φυσιολογικὴ ἀνατομία καὶ φυσιολογία τῆς δεξιᾶς κοιλίας
Ἡ ἀνατομία τῆς ΔΚ εἶναι μοναδικὴ καὶ περίπλοκη. Χωρίζεται σὲ τρεῖς περιοχὲς μὲ διαφο-

ρετικὰ δομικὰ καὶ λειτουργικὰ χαρακτηριστικά:
τὸν χῶρο εἰσόδου (sinus), τὸ σῶμα μὲ τὸ δοκιδῶδες μυοκάρδιο καὶ τὸν χῶρο ἐξόδου (conus/
infundibulum) μὲ τὸ λεῖο τοίχωμα. Ἡ ἀπεικόνιση
τῆς ΔΚ μὲ ἕνα σχῆμα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη,
γεγονὸς ποὺ περιπλέκεται περισσότερο ἀπὸ τὴν,
συχνὰ ἀπρόβλεπτη, γεωμετρικὴ καὶ λειτουργικὴ
ἀναδιαμόρφωση τῆς ΔΚ σὲ δεδομένες παθολογικὲς καταστάσεις.5
Ἡ διάταξη τῶν μυϊκῶν δεσμίδων τῆς ΔΚ δια
φέρει ἀπὸ ἐκείνη τῆς ΑΚ. Ἡ ΔΚ διαθέτει δύο
ἐπίπεδα ἰνῶν, ἕνα κυρίαρχο ἐπίμηκες καὶ ἕνα λιγότερο σημαντικὸ ἁκτινικὸ καὶ στερεῖται σπειροειδῶν/ἑλικοειδῶν ἰνῶν. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα,
ἡ σύσπασή της νὰ γίνεται διαδοχικὰ ἀπὸ τὴ βάση
πρὸς τὴν κορυφή, μὲ διαφορὰ περὶ τὰ 25-50 ms.
Ὁ ὄγκος τῆς ΔΚ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ ἐκεῖνον
τῆς ΑΚ καί ὡς ἐκ τούτου, τὸ κλάσμα ἐξώθησης
τῆς ΔΚ (45-60%) εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸ κλάσμα
ἐξώθησης τῆς ΑΚ. Ἐπιπλέον, στὸν φυσιολογικὸ
ἐνήλικα ἡ μᾶζα τῆς ΔΚ εἶναι περίπου μόνο τὸ 1/6
τῆς μάζας τῆς ΑΚ, μὲ λεπτὰ τοιχώματα πάχους 2-5
mm. Ἡ ΔΚ φυσιολογικὰ συνδέεται σὲ σειρὰ μὲ
τὴν ἀριστερή. Ἐπὶ ἀπουσίας shunt ἢ σημαντικῆς
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Πίνακας 1. Αἴτια ἀνεπάρκειας ΔΚ
Τύπος ἀνεπάρκειας

Αὕξηση προφόρτιου

Αἴτια

Ἀνεπάρκεια τριγλώχινας
Μεσοκολπική ἐπικοινωνία
Ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς
Ἀνώμαλη πνευμονικὴ φλεβικὴ ἐπιστροφὴ

Αὕξηση μεταφόρτιου

Πνευμονική ὑπέρταση
Ὀξεία πνευμονικὴ ἐμβολὴ
Ἀπόφραξη χώρου ἐξόδου τῆς ΔΚ
Στένωση πνευμονικῆς βαλβίδας

Μείωση συσταλτικότητας

Ἔμφραγμα ΔΚ
Ἀρρυθμία
Μυοκαρδιοπάθεια
Σήψη

Ἄλλα/ Μεικτὰ

Συγγενεῖς καρδιοπάθειες

βαλβιδικῆς ἀνεπάρκειας, ὁ ὄγκος παλμοῦ τῆς ΔΚ
εἶναι ἴδιος μὲ ἐκεῖνον τῆς ΑΚ, ἀλλὰ μὲ περίπου τὸ
25% τοῦ ἔργου, λόγῳ τῆς χαμηλῆς ἀντίστασης τοῦ
πνευμονικοῦ ἀγγειακοῦ δικτύου.5,6
Ἡ συστολικὴ ἐλαστικότητα τῆς ΔΚ εἶναι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς ΑΚ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ΔΚ
εἶναι πολὺ πιὸ εὐαίσθητη στὶς αὐξήσεις τοῦ μεταφορτίου. Ἡ ΔΚ προσαρμόζεται καλύτερα ἀπὸ
τὴν ΑΚ σὲ καταστάσεις ὑπερφόρτωσης ὄγκου
χάρη στὴ μεγαλύτερη ἐνδοτικότητά της. Ὡστόσο,
ἡ ἐνδοτικότητα αὐτὴ τὴν καθιστᾶ πιὸ ἐπιρρεπή
στὴ συμπίεση, μὲ ἀποτέλεσμα σημαντικὴ μείωση
τῆς διαστολικῆς πλήρωσης ὅταν αὐξάνονται οἱ
ἐνδοθωρακικὲς πιέσεις.7

καρδιακῶν ἰνῶν μεταξὺ ἀριστερῆς καὶ δεξιᾶς κοιλίας. Οἱ ὑψηλότερες πιέσεις τῆς ΑΚ μεταδίδονται
στὴ ΔΚ μέσῳ τοῦ ΜΚΔ. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ πίεσης
ἢ διαδιαφραγματικὴ κλίση (transseptal gradient,
TSG), εἶναι παροῦσα σὲ συστολὴ καὶ διαστολὴ καὶ εὐθύνεται γιὰ τὴ φυσιολογικὴ κύρτωση
(bulge) τοῦ ΜΚΔ ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ.8
Μέσῳ τῶν μηχανισμῶν ἀλληλεξάρτησης 4–10%
τῆς συστολικῆς λειτουργίας τῆς ΑΚ ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὴ ΔΚ, ἐνῶ πολὺ μεγαλύτερο ποσοστὸ (2040%) τῆς συστολικῆς λειτουργίας τῆς ΔΚ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ΑΚ αὐξημένων πιέσεων.9,10

Ἡ ΔΚ εἶναι πιὸ ἀνθεκτικὴ ἀπὸ τὴν ΑΚ στὴν
ἰσχαιμία, καθὼς ἔχει μικρότερη μυοκαρδιακὴ
μᾶζα, χαμηλότερες συνθῆκες φόρτισης καὶ ἡ αἱματικὴ ροὴ στὴν δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία λαμβάνει
χώρα τόσο στὴ συστολὴ ὅσο καὶ στὴ διαστολὴ.5

Ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ ἕνα
ταχέως ἐξελισσόμενο σύνδρομο μὲ συστηματικὴ
συμφόρηση, ὡς ἀποτέλεσμα διαταραχῆς τῆς πλήρωσης τῆς ΔΚ ἢ/καὶ ἐλάττωσης τῆς παροχῆς της.
Συνήθως σχετίζεται μὲ αὐξημένο μεταφόρτιο ἢ
προφόρτιο καὶ ἐπακόλουθη διάταση τῆς κοιλότητας καὶ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας.8
Τὰ αἴτια ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ συνοψίζονται στὸν
Πίνακα 1.

Ἡ ἀλληλοεξάρτηση τῶν δύο κοιλιῶν εἶναι
στενὴ σὲ συστολὴ καὶ διαστολὴ καὶ ἀνατομικά
καθορίζεται ἀπὸ τὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα
(ΜΚΔ), τὸ περικάρδιο καὶ τὴν συνέχεια τῶν μυο-
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Ἡ ΔΚ διαθέτει, ὅπως καὶ ἡ ΑΚ, τὴν ἱκανότητα νὰ προσαρμόζει τὴ συστολική της λειτουργία
γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοιλιοαρτηριακῆς σύζευξης. Κατὰ τὴν ὀξεῖα ἀπόκριση στὴν αὔξηση τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἡ ΔΚ ἐφαρμόζει
τὸν νόμο τοῦ Anrep γιὰ νὰ αὐξήσει τὴ συσταλτικότητά της, ἐνῶ χρονίως ἐφαρμόζει τὸν νόμο
τοῦ Starling γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν διαστάσεών της καὶ τὴ διατήρηση τῆς παροχῆς της.1 Ἡ
ἀνεπαρκὴς συστολικὴ λειτουργικὴ προσαρμογὴ
περιορίζει τὴν καρδιακὴ παροχή καὶ καταλήγει
σὲ συστηματικὴ ὑπόταση ἕως καρδιογενῆ καταπληξία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ διάταση καὶ ἡ διαστολικὴ δυσλειτουργία ὁδηγοῦν σὲ συστηματικὴ
συμφόρηση. Ὅταν ἡ ΔΚ διατείνεται καὶ τὸ ΜΚΔ
παρεκτοπίζεται πρὸς τὰ ἀριστερά, ἐμφανίζεται
ἀσυγχρονισμὸς μεταξὺ τῶν δύο κοιλιῶν, δηλαδή
ἡ ΔΚ ἐξωθεῖ ἀκόμη αἷμα, ἐνῶ ἡ ΑΚ πληροῦται
ἤδη μὲ αἷμα. Σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ πλήρωση τῆς ΑΚ
εἶναι ἐλλιπὴς μὲ ἐπακόλουθη ὑπόταση καὶ μεταβολὴ τῶν συστολικῶν κοιλιακῶν ἀλληλεπιδράσεων. Ἐπιπλέον, ἡ ὀξεῖα διάταση τῆς ΔΚ ὁδηγεῖ σὲ
αὔξηση τοῦ περικαρδιακοῦ περιορισμοῦ, ποὺ μὲ
τὴ σειρά του ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τῆς διάτασης καὶ τοῦ προφόρτιου τῆς ΑΚ καὶ τὴν ἐλάττωση τοῦ ὄγκου παλμοῦ. 11,12
Ἡ φλεβικὴ συμφόρηση καὶ ἡ αὐξημένη κεντρικὴ φλεβικὴ πίεση ὁδηγοῦν σὲ ἔκπτωση τῆς
νεφρικῆς, ἡπατικῆς καὶ ἐντερικῆς λειτουργίας, γεγονότα ποὺ ἀποτελοῦν σημαντικοὺς δεῖκτες πτωχῆς πρόγνωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια
τῆς ΔΚ.13,14
Κλινικὴ ἐμφάνιση καὶ ἐκτίμηση
Ἡ κλινικὴ ἐμφάνιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας
τῆς ΔΚ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο αἴτιο καὶ
τὴν παρουσία συννοσηροτήτων καὶ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ὑποξυγοναιμία, σημεῖα συστηματικῆς
συμφόρησης (διάταση σφαγιτίδων, θετικὸ ἡπατοσφαγιτιδικὸ σημεῖο, περιφερικὰ οἰδήματα, πλευριτικὴ συλλογή, ἀσκίτης), σημεῖα δυσλειτουργίας
τῆς ΔΚ (τρίτος καρδιακὸς τόνος, συστολικὸ φύσημα ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας, παράδοξος
σφυγμός), σημεῖα συνυπάρχουσας δυσλειτουργίας τῆς ΑΚ καὶ σημεῖα χαμηλῆς καρδιακῆς παροχῆς (ὑπόταση, ταχυκαρδία, ψυχρὰ ἄκρα, ὁλιγουρία, σύγχυση). 8
Ἡ κλινικὴ ἐκτίμηση ἐπικεντρώνεται στὴν

93

ἐκτίμηση τῆς ὀξύτητας τῆς κλινικῆς κατάστασης
καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς αἰτιολογίας. Ἰδιαίτερα
ἀναζητοῦνται αἴτια, ποὺ χρειάζονται εἰδικὴ ἐπείγουσα θεραπεία, ὅπως λ.χ ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Ἡ λήψη ἱστορικοῦ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση συμπληρώνονται ἀπὸ τὰ ἑξῆς:
Ἠλεκτροκαρδιογράφημα. Οἱ ἠλεκτροκαρδιο
γραφικὲς μεταβολὲς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν αἰτία
τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ καὶ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν σημεῖα χρόνιας διάτασης ἢ strain τῆς ΔΚ,
πνευμονικὰ P, δεξιὸ ἄξονα ἢ σημεῖα ὀξέος ἐμφράγματος τῆς ΔΚ.6
Ἀκτινογραφία θώρακος. Μπορεῖ νὰ ἀπεικονίζονται διάταση τοῦ δεξιοῦ κόλπου, διάταση
τῆς ΔΚ καὶ αὔξηση τοῦ καρδιοθωρακικοῦ δείκτη, ἐνῶ ἀναζητοῦνται καὶ πιθανὰ αἴτια ὀξείας
ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ (ἀτελεκτασία, ἐνδοβρογχικὴ διασωλήνωση, πνευμοθώρακας, πλευριτικὴ
συλλογή, ARDS κ.ἄ). Τυπικά, στὴν ὀξεῖα δεξιὰ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια τὰ πνευμονικὰ πεδία φαίνονται καθαρά.8
Ἐργαστηριακὰ εὑρήματα. Ὁ τυπικὸς ἔλεγχος περιλαμβάνει γενικὴ αἵματος, οὐρία, κρεατινίνη, ἠλεκτρολύτες, σάκχαρο, ἡπατικὰ ἔνζυμα,
γαλακτικὸ ὀξύ, D-dimers ἐπὶ ὑποψίας πνευμονικῆς ἐμβολῆς, τροπονίνη καὶ ΒΝΡ. Δὲν ὑπάρχουν
βιοδεῖκτες εἰδικοὶ γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Ὡς
ἐκ τούτου, ἡ κλινικὴ χρησιμότητα τῆς μέτρησης
τῆς τροπονίνης καὶ τοῦ ΒΝΡ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ
κλινικὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐμφανίζεται ἡ
ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Στὴν ἐπιβεβαιωμένη
ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολὴ ἡ τροπονίνη καὶ τὸ ΒΝΡ
παρουσιάζουν ὑψηλὴ εὐαισθησία γιὰ τὴν πρώιμη
ἀνίχνευση μυοκαρδιακῆς βλάβης καὶ ἀνεπάρκειας, ἀντίστοιχα, ἐνῶ στὴν δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀπὸ πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἀποτελοῦν δεῖκτες πτωχῆς πρόγνωσης.1
Ἠχωκαρδιογράφημα. Ἡ στοχευμένη παρακλίνια ἠχωκαρδιογραφικὴ μελέτη στὸ τμῆμα
ἐπειγόντων περιστατικῶν ἢ στὴν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας ἀποτελεῖ ἐξέταση πρώτης γραμμῆς
γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἐξωτερικῶν αἰτίων ὁξείας
ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ
χρειάζονται ἐπείγουσα θεραπεία (π.χ. ἐπιπωματισμὸς), καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ μεγέθους,
τῆς λειτουργικότητας καὶ τοῦ φορτίου τῆς ΔΚ.
Ἡ ἠχωκαρδιογραφικὴ ἐκτίμηση τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ
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ἀντικείμενο τοῦ δεύτερου μέρους τῆς ἀνασκόπησης.
Αἱμοδυναμικὴ παρακολούθηση. Ἂν καὶ ἡ
ἠχωκαρδιογραφία τὰ τελευταῖα χρόνια τείνει νὰ
ἀντικαταστήσει τὸν καθετηριασμὸ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ἡ αἱμοδυναμικὴ παρακολούθηση
ἔχει θέση σὲ κλινικὲς περιπτώσεις διαγνωστικά
δυσερμήνευτες ἢ θεραπευτικὰ ἀνθεκτικές, καθὼς
παρέχει συνεχῆ καὶ ἀκριβῆ πληροφόρηση γιὰ τὶς
πιέσεις τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου, τὴν
καρδιακὴ παροχὴ καὶ τὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς
ἀντιστάσεις.1 Χαμηλὴ κεντρικὴ φλεβικὴ πίεση
(ΚΦΠ) καθιστᾶ ἀπίθανη τὴν καρδιογενῆ καταπληξία ἀπὸ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Ὑψηλὴ ΚΦΠ
ὑποδηλώνει φλεβικὴ συμφόρηση καὶ συμμετέχει
στὴ μείωση τῆς παροχῆς στὰ ζωτικὰ ὄργανα. Αὔξηση τῆς πίεσης τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ
μείωση τῆς ΚΦΠ μπορεῖ νὰ δηλώνει βελτίωση τῆς
καρδιακῆς παροχῆς, ἐνῶ μείωση τῆς πίεσης τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ αὔξηση τῆς ΚΦΠ εἶναι
ἐνδεικτικὰ πολὺ χαμηλῆς καρδιακῆς παροχῆς.8 Ἡ
κυματομορφὴ τῶν πιέσεων τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ τῆς ΔΚ δίνει πολύτιμες πληροφορίες
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ καὶ μπορεῖ νὰ
ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ τὸ monitor παρακολούθησης.15 Φυσιολογικά ἡ τελοδιαστολικὴ πίεση τῆς ΔΚ εἶναι
χαμηλὴ καὶ ἀναγνωρίζεται ἡ διαφορὰ μὲ τὴν
πνευμονικὴ ἀρτηρία. Στὴ σοβαρὴ δυσλειτουργία
τῆς ΔΚ, οἱ διαστολικὲς πιέσεις ΔΚ καὶ πνευμονικῆς ἀρτηρίας ἐξισώνονται καὶ ἡ κυματομορφὴ
τῆς πίεσης γίνεται ἡμιτονοειδής. Ὁ καθετῆρας τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηρίας θὰ πρέπει νὰ παραμένει
στὴ θέση του τὸ ἐλάχιστο ἀπαραίτητο χρονικὸ
διάστημα.
Θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση
• Βελτιστοποίηση τῆς πλήρωσης τῆς ΔΚ
Ἡ παραδοσιακὰ διαδεδομένη ἄποψη ὅτι ἡ
ἀνεπαρκοῦσα ΔΚ χρειάζεται ἐπιθετικὴ φόρτιση
ὄγκου δὲν εἶναι ἀκριβής. Ἡ ὑπερπλήρωση διατείνει τὸν τριγλωχινικὸ δακτύλιο, αὐξάνει τὴν ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας, ἐπιδεινώνει τὴν συμφόρηση τῶν ὀργάνων, ἐπηρεάζει τὴν πλήρωση τῆς
ΑΚ καὶ τελικὰ μειώνει τὴν καρδιακὴ παροχή.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ὑποπλήρωση τοποθετεῖ
τὴν ΔΚ σὲ δυσμενῆ θέση στὴν καμπύλη FrankStarling. Ἡ ἐκτίμηση τῆς κατάστασης ὄγκου τῆς
ΔΚ περιπλέκεται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνεύρε-
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ση ἱκανοποιητικῶν τιμῶν ΚΦΠ (>10 mmHg) μὲ
ἠχωκαρδιογραφικὴ εἰκόνα διάτασης τῆς ΔΚ. Μία
τεχνική, ποὺ βοηθᾶ στὴν πρόβλεψη τῆς ἀνταπόκρισης τῆς δυσλειτουργοῦσας ΔΚ στὸν ὄγκο,
εἶναι ἡ χορήγηση 250-500 ml κρυσταλλοειδοῦς
διαλύματος ὑπὸ στενὴ παρακολούθηση. Συνέχιση
τῆς χορήγησης ὂγκου ἐνδείκνυται, ἐὰν ὑπάρχει
μέτρια αὔξηση τῆς ΚΦΠ (κατὰ 2-5 mmHg μὲ διατήρηση <20 mmHg) μὲ σημαντικὴ βελτίωση τῆς
συστηματικῆς παροχῆς (καρδιακὴ παροχή, μέση
ἀρτηριακὴ πίεση, κλινικὰ σημεῖα). Ὅταν αὐξάνεται ἡ ΚΦΠ, χωρὶς βελτίωση τῆς παροχῆς, τότε ἡ
χορήγηση ἐπιπλέον ὄγκου εἶναι ἐπιβλαβής. Ἡ παθητικὴ ἀνύψωση τῶν κάτω ἄκρων ἀποτελεῖ μία
ἐναλλακτικὴ μέθοδο ἐκτίμησης τῆς κατάστασης
ὄγκου τῆς ΔΚ.8,16,17
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ, σημεῖα
συμφόρησης καὶ διατηρημένη ἀρτηριακὴ πίεση, ἡ
χορήγηση διουρητικῶν εἶναι συχνὰ ἡ πρώτη θεραπευτικὴ ἐπιλογή, ἡ ὁποία, μέσῳ ἀνακατανομῆς
τοῦ ὄγκου στὸ φλεβικὸ σύστημα, ὁδηγεῖ σὲ ταχεῖα
κλινικὴ βελτίωση.1
• Αἱμοδυναμικὴ σταθεροποίηση

Ἡ ἐπείγουσα αἱμοδυναμικὴ σταθεροποίηση ἀπαιτεῖ ταχεῖα διόρθωση τῆς συστηματικῆς
ὑπότασης μὲ ἀγγειοσυσπαστικὰ ἢ/καὶ ἰνότροπα,
πρὸς βελτίωση τῆς κλίσης πίεσης διὰ τοῦ ΜΚΔ
καὶ τῆς αἱμάτωσης τῆς ΔΚ. Κατὰ κύριο λόγο γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης χρησιμοποιεῖται ἡ νοραδρεναλίνη, ἡ ὁποία βελτιώνει
τὴν συστολικὴ κοιλιακὴ ἀλληλεπίδραση καὶ τὴν
στεφανιαία αἱμάτωση, χωρὶς νὰ μεταβάλει τὶς
πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις. Τὰ διαθέσιμα
δεδομένα γιὰ τὴν βαζοπρεσίνη στὴν ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ εἶναι ἀνεπαρκῆ. Ἡ δοβουταμίνη,
ἡ λεβοσιμενδάνη καὶ οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ βελτιώνουν τὴ συσταλτικότητα
καὶ αὐξάνουν τὴν καρδιακὴ παροχή. Καθὼς τὸ
πνευμονικὸ ἀγγειακὸ δίκτυο στερεῖται ὑποδοχέων τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ, οἱ ἀναστολεῖς τῆς
φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ ἀσκοῦν τὴ θετικὴ ἰνότροπη δράση τους στὴ ΔΚ χωρὶς τὶς δυσμενεῖς ἐπιδράσεις στὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις.
Ὅπως ἡ δοβουταμίνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀναστολεῖς τῆς
φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσουν
τὴν ἀρτηριακὴ ὑπόταση, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ συνδυάζονται μὲ νοραδρεναλίνη. Ἡ λεβοσιμενδάνη
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ἢ οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ προτιμοῦνται ἔναντι τῆς δοβουταμίνης σὲ ἀσθενεῖς
μὲ πνευμονικὴ ὑπέρταση ὀφειλόμενη σὲ νόσο τῆς
ἀριστερῆς καρδιᾶς.1,8,16
Παράλληλα μὲ τὴν ἰνότροπη ὑποστήριξη, οἱ
ἐνέργειες αἱμοδυναμικῆς σταθεροποίησης πρέπει
νὰ κινοῦνται καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση διόρθωσης τῶν μεταβολικῶν διαταραχῶν, ποὺ συμβάλλουν στὴ μείωση τῆς συσπαστικότητας (ὀξέωση,
ὑποξία, ὑποθερμία, σήψη καὶ ὑπασβεστιαιμία).8
• Μείωση τῶν πνευμονικῶν ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων
Ὅταν ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐξημένων πνευμονικῶν ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων, κεντρικὸ ρόλο στὴ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ἔχει ἡ προσπάθεια μείωσής τους. Ἀρχικὰ
αὐτὸ ἐπιχειρεῖται μὲ μὴ φαρμακολογικὰ μέσα
(ρυθμίσεις ἀερισμοῦ πρὸς ἀποφυγὴ ὑπερδιάτασης
τῶν πνευμόνων ἢ ἀτελεκτασίας, ἀποφυγὴ ὑποξυγοναιμίας, παροχέτευση πλευριτικῶν συλλογῶν)
καί, ἐὰν αὐτὰ δὲν ἐπαρκοῦν, χρησιμοποιοῦνται
ἐκλεκτικὰ ἀγγειοδιασταλτικὰ τῆς πνευμονικῆς
κυκλοφορίας.8 Τὰ ἰσχυρὰ ἐνδοφλέβια ἀγγειοδιασταλτικά, ὅπως τὰ προστανοειδῆ, ἡ νιτρογλυκερίνη καὶ οἱ ἀνταγωνιστὲς ἀσβεστίου δὲν ἔχουν
θέση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας
τῆς ΔΚ, ἐξαιτίας τῆς συστηματικῆς ὑπότασης ποὺ
προκαλοῦν. Ἀντίθετα, τὰ εἰσπνεόμενα ἀγγειοδιασταλτικὰ (ΝΟ, προστανοειδῆ, μιλρινόνη) ἐπιφέρουν ἄμεση μείωση τῶν πνευμονικῶν ἀγγειακῶν
ἀντιστάσεων, βελτιώνουν τὴ σχέση αἱμάτωσης/
ἀερισμοῦ, ἐνῶ ἡ βελτίωση τῆς ὀξυγόνωσης μειώνει περαιτέρω τὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις.15 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ εἰσπνεόμενου παράγοντα
γίνεται κυρίως μὲ βάση τὴν ἐμπειρία τοῦ κέντρου,
καθὼς δὲν ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὑπὲρ κάποιου. Ἐπιπρόσθετα, στὴ χορήγηση εἰσπνεόμενων ἀγγειοδιασταλτικῶν, ἡ βραχυχρόνια χρήση
σιλδεναφίλης στὴν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ, ποὺ ὀφείλεται σὲ πνευμονικὴ ὑπέρταση.8,16
• Βελτιστοποίηση καρδιακῆς συχνότητας καὶ
ρυθμοῦ
Ἡ δυσλειτουργοῦσα ΔΚ δὲν ἀνέχεται καλὰ
οὔτε τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ οὔτε τὶς διαταραχὲς
τῆς κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς καὶ πρέπει νὰ δια-
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τηρεῖται σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Ὡς ἐκ τούτου,
πρώιμη καρδιοανάταξη ἢ ἀποκατάσταση δια
ταραχῶν ἀγωγῆς ἒχουν ἔνδειξη ἀνάλογα μὲ τὴν
περίπτωση. Καθὼς ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ
σχετίζεται μὲ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας, ὑψηλότερες καρδιακὲς συχνότητες (ἄνω τῶν 80 παλμῶν
ἀνὰ λεπτὸ) προτιμῶνται πρὸς μείωση τῆς διάτασης τῆς ΔΚ, τῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας καὶ
αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς.11,16
• Μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς κυκλοφορίας
Ἐπείγουσα μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς ΔΚ
μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ σὲ περιπτώσεις ὀξείας ἀνεπάρκειας μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
πνευμονικὴ ἐμβολή, ἐμφύτευση συσκευῆς ὑποβοήθησης τῆς ΑΚ ἢ καρδιακὴ μεταμόσχευση. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ, ἐξαιτίας πνευμονικῆς ὑπέρτασης, οἱ συσκευὲς ὑποστήριξης τῆς
ΔΚ δὲν εἶναι ἀποτελεσματικές, ἐνῶ ἐπιπρόσθετα ἡ
ἀπότομη αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς πρὸς ἕνα
σύστημα ὑψηλῶν πιέσεων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ
πνευμονικὴ αἱμορραγία.1,8
Ὁ σημαντικότερος παράγοντας, ποὺ καθορίζει τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς θεραπευτικῆς ἐπιλογῆς,
εἶναι ὁ σωστὸς χρόνος ἐμφύτευσης, πρὸς ἀποφυγὴ δυνητικὰ μὴ ἀναστρέψιμων βλαβῶν τῶν τελικῶν ὀργάνων. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς συσκευῆς (ECMO,
RVADs) ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκτιμώμενη χρονικὴ
διάρκεια μηχανικῆς ὑποστήριξης. Ἀναδρομικὲς
μελέτες ἔχουν δείξει ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα ὡς πρὸς τὴν βελτίωση τῆς αἱμοδυναμικῆς κατάστασης, ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀφαίρεση τῆς συσκευῆς ὑποβοήθησης τῆς ΔΚ σὲ ποσοστὸ 42-75% τῶν
ἀσθενῶν.17,18 Ἡ ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας
τῆς ΑΚ εἶναι κακὸς προγνωστικὸς παράγοντας,
καθὼς σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη μόνο τῆς ΔΚ δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴ συστηματικὴ ἄρδευση.17 Σὲ ὑποτροπιάζουσα, ἀνθεκτικὴ στὴ θεραπεία ἀνεπάρκεια
τῆς ΔΚ, ἡ τελικὴ ἀντιμετώπιση εἶναι ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς.1
• Θεραπεία εἰδικῶν κλινικῶν περιπτώσεων
Κεντρικὴ θέση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας
ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ εἶναι ἡ ἀνεύρεση τῆς ὑποκείμενης αἰτιολογίας (πνευμονικὴ ἐμβολή, ἔμφραγμα
τῆς ΔΚ, ἐπιπωματισμός, ARDS, ὀξεῖα πνευμονικὴ
ὑπέρταση) καὶ ἡ εἰδικὴ ἀντιμετώπιση αὐτῆς σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις.1,8,16
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Συμπεράσματα
Ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ πρόκληση. Ἡ πρώιμη
διάγνωση καὶ ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ταχείας ἐξέλιξης σὲ
πολυοργανικὴ ἀνεπάρκεια. Καθὼς ἀρκετὰ ζητήματα παραμένουν ἀδιευκρίνιστα, ὑπάρχει σαφὴς
ἀνάγκη τυχαιοποιημένων μελετῶν γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας
φαρμακολογικῶν καὶ μηχανικῶν παρεμβάσεων
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς
ΔΚ.
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