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 Καρδιακή ανεπάρκεια 
 

Πολυσυστηματική νόσος,  

που  οφείλεται   σε 

δομικές ή λειτουργικές 

διαταραχές της καρδιάς,  

οι οποίες  μειώνουν την 

ικανότητα πλήρωσης και 

εξώθησης των κοιλιών,  

με τελικό αποτέλεσμα 

χαμηλή καρδιακή 

παροχή και ιστική  

υποάρδευση 
 

 

  

 





Δυσκολία αναπνοής ♥ 

Σύγχυση – διαταραχή μνήμης ♥ 

♥ Κατακράτηση υγρών  

Συχνός βήχας ♥ 

Νεφρική δυσπραγία ♥ 

 ♥ 

♥ 

Εύκολη κόπωση 

 Υποθρεψία 

Κλινικές εκδηλώσεις  



«Η σάρκα καταναλίσκεται 
και γίνεται νερό…..η 
κοιλιά γεμίζει με νερό,  οι   
γάμπες και  τα  άκρα 
πρήζονται, οι ώμοι, οι 
κλείδες, το στήθος και οι 
μηροί λειώνουν…  
Αυτή η νόσος είναι 
θανάσιμη» 

Ιπποκράτης 460-377 πΧ 



 

Υποθρεψία παρατηρείται στο 12-15% των ασθενών σε NYHA II-IV    
(απώλεια ΒΣ, τουλάχιστον 6% τους τελευταίους 6 μήνες ) 

 

 

35% των ασθενών παρουσίασε απώλεια ΒΣ >7.5% σε 3 χρόνια 
SOLVD trial                                Circulation 1999;100:I-781 
 

 

Τουλάχιστον 10%  των ασθενών σε NYHΑ ΙΙΙ-ΙV παρουσιάζει /έτος  

απώλεια  ΒΣ πάνω από 6%    

 

 

50% των ασθενών σε NYHA II,III (χωρίς απώλεια ΒΣ) παρουσιάζει 

μυϊκή ατροφία στα κάτω άκρα 

 

 

 

     

        

 
Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια &  Υποθρεψία  
  



= 

8-42% 



  

 

  

Σταθεροί, εξωνοσοκομειακοί ασθενείς 

 Cachexia 10.5% 

 Muscle wasting 19.5% 

Prevalence of cachexia in chronic heart failure and 
characteristics of body composition and metabolic 
status.   Kristensen HM, et al  

Endocrine 2013;43:626-34 



171 ασθενείς ΝΥΗΑ I-ΙV 

Wasting as independent risk factor for mortality in chronic heart 

failure   

Anker DS et al The Lancet 1997;349:1050-3 

Mortality in the cachectic patients  was 18% at 3 months, 29% at 6 

months, 39% at 12 months, and  50% at 18 months 

Interpretation :    

The cachectic state is a strong independent risk factor for mortality in 

patients with CHF.  

171 ασθενείς ΝΥΗΑ I-ΙV 

Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια & 
Υποθρεψία  









BMI comparisons: cardiovascular mortality  
Comparisons of BMI extremes: all-cause 
mortality 

Body mass index and mortality in heart failure: 
A meta-analysis  Am Heart J 2008;156:13-22 

Obesity Paradox 



• Διαταραχές του μεταβολισμού 

 

• Μειωμένη πρόσληψη 

 

• Αυξημένη απώλεια/ δυσαπορρόφηση 

 

 

Αίτια  καχεξίας 



Α.   Μυικές διαταραχές   

  

Αυξημένη πρωτεόλυση 

 

 

 

Μειωμένη πρωτεϊνοσύνθεση 

 

 

Διαταραχές του μεταβολισμού 

Κατάκλιση 

Ελεύθερες 
ρίζες Ο2 

 

Ανοσολογική 
ενεργοποίηση 

Νευροορμονική 
υπερέκκριση 

  Μυοστατίνη 



 Β. Nευρο-ορμονικές διαταραχές  
 Σε  καχεκτικούς  ασθενείς με CHF έχουν βρεθεί :  

    Αυξημένη συγκέντρωση ορού:  

 Νοραδρεναλίνης 

 Αδρεναλίνης 

 Κορτιζόλης 

• Αλδοστερόνης  

 

Χαμηλή συγκέντρωση IGF-1 

   Αντίσταση στην αυξητική ορμόνη 
 

 

   

Διαταραχές του μεταβολισμού 

Beta-blockers and weight change in patients with 
chronic heart failure. 
 J Card Fail. 2012 Mar;18(3):233-7 
 

Beta-blocker use and intensification of heart 
failure treatment is associated with weight gain in 
CHF. The increase is greater in those who are 
nonedematous and tends to occur in patients with 
NYHA functional class I and II symptoms. 

Prognostic importance of weight loss in chronic 
heart failure and the effect of treatment with 
angiotensin-converting-enzyme inhibitors: an 
observational study. 
Lancet 2003 ;361(9363):1077-83 
 

 Patients on the ACE inhibitor enalapril had a 
lower hazard of 6% or more weight loss than did 
those not taking the drug 



Γ. Κυτοκίνες : TNF –a,  ΙL-6,  IL-1 

 
 Elevated circulating levels of tumor necrosis factor in severe chronic 

heart failure. N Engl J Med. 1990;323:236–241.  

 

 Hormonal changes and catabolic/anabolic imbalance in chronic heart 
failure  and their importance for cardiac  cachexia.  Circulation 1997; 96: 
526-534. 

 

 TNF-a and Heart Failure : The Difference Between Proof of Principle and 
Hypothesis Testing 

 Circulation. 1999;99:3213-3214 

 

 

 

Διαταραχές του μεταβολισμού 



 

TNF –a 

 
• To πάσχον μυοκάρδιο παράγει TNF-a 

• Eμπλέκεται  στην παθογένεση της  CHF 

• Η συγκέντρωσή του έχει γραμμική συσχέτιση με την 
πρόγνωση 

• Η συγκέντρωσή του σχετίζεται με το λειτουργικό στάδιο 
της νόσου 

  

 

Διαταραχές του μεταβολισμού 



TNF –a 
• Συμβάλει στην προοδευτική επιδείνωση της CHF 

• Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και 
να μειώσει την παραγωγή του ΝΟ 

• Διαταράσσει τη σύνθεση των πρωτεϊνών και αυξάνει τον 
πρωτεϊνικό καταβολισμό στους σκελετικούς μύς 

• Προκαλεί κυτταρική απόπτωση 

• Προκαλεί ανορεξία με δράση στα εγκεφαλικά κύτταρα 

Διαταραχές του μεταβολισμού 

 Καχεξία 
«Who has inflamed my heart  
and makes my body burn?» 



REE 
  

 

REE = 118% BMR  σε ασθενείς NYHA III & IV,  

  FFM  (p<0.01) 

 

 Ενεργειακές Ανάγκες 



NYHA II&III 



• Ανορεξία  
 
 
 
 

 
• Ταχύ αίσθημα πλήρωσης (ηπατομεγαλία) 
• Δύσπνοια 
• Περιοριστικές δίαιτες (περιορισμός λίπους) 
• Διαταραχή του υποθαλαμικού κέντρου ρύθμισης της όρεξης 

ΤΝF 

 Aνεπαρκής πρόσληψη 

Κατάθλιψη Αλλαγές γεύσης 
(Na) 

Φάρμακα (διουρητικά, 
δακτυλίτιδα, ACE inhibitors) 

Ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές (Κ, Zn) 



 Bowel Wall Thickness in CHF Patients 
 Compared With Control Subjects 

   Αυξημενη απώλεια/δυσαπορρόφηση 
Altered Intestinal Function in Patients With Chronic Heart Failure 
J Am Coll Cardiol 2007;50:1561–9 

  Οίδημα 



 
Αυξημένη απώλεια/ δυσαπορρόφηση 

 
 • NYHA I  NYHA I   

•   

   Control     NYHA I -ΙΙ      NYHA IΙΙ-ΙV  Cachexia 

   Αυξημενη απώλεια/δυσαπορροφηση 

Collagen accumulation and dysfunctional mucosal barrier of the small 
intestine in patients with chronic heart failure Int  J Cardiol 125 (2008)  240–245  



    NYHA IΙΙ-ΙV     NYHA IΙΙ-ΙV + 
       Cachexia 

    NYHA I-II  Control 

Collagen accumulation and dysfunctional mucosal barrier of the small 
intestine in patients with chronic heart failure Int  J Cardiol 125 (2008)  240–245  

   Αυξημενη απώλεια/δυσαπορροφηση 



 
The pathophysiology of cardiac cachexia. 

 



 Αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο  μέρος της θεραπείας 
της CHF 

 

 Στόχος : η πρόληψη της απώλειας, ή η αποκατάσταση των 
ενεργειακών αποθεμάτων 

 Πρέπει :  

– Να εξατομικεύεται 

– Να λαμβάνει υπ όψιν τα ειδικά θρεπτικά ελλείμματα λόγω 
της φαρμακευτικής αγωγής 

– Να  είναι περιορισμένη σε υγρά 

 Εκτίμηση και Monitoring της θρεπτικής κατάστασης 
των ασθενών 

Θρεπτική Υποστήριξη 



     Subjectictive Nutritional Assessment (SGA) 

     Nutrition Risk Screening 2002 (NRS  2002) 

 Μalnutrition Universal Screening Tool (MUST)   

 Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) 

 

 

 TSF  (Τricept Skinfold Thicknes) 

 

*Συχνή μέτρηση του ΒΣ 

Εκτίμηση και Monitoring της θρεπτικής κατάστασης 
των ασθενών 



Ενεργειακές ανάγκες  
 25-30 Kcal/kg DBW/ημ 

 28 Kcal/kg DBW/ημ σε ασθενείς με καλή θρέψη 

 32 Kcal/kg DBW/ημ σε υποθρεπτικούς ασθενείς 
 

Ανάγκες σε πρωτεΐνες  
 1,1 gr/kg DBW/ημ σε ασθενείς με καλή θρέψη 

 1.5-2 gr/kg DBW/ημ σε ασθενείς με καχεξία ή αυξημένες απώλειες 
 
CHO 50-55%  
Fat 30-35%     
kcal/gN = 120/1 - 160/1 
 

Θρεπτικές Ανάγκες 



 H χρόνια χρήση διουρητικών και η δυσαπορρόφηση μπορεί 
να προκαλέσουν έλλειψη :  

» Υδατοδιαλυτών βιταμινών 
» Κ 
» Ca 
» Mg  
» Zn 
» Se 

 

  
 The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left 

ventricular function in elderly patients with chronic heart failure 
 Eur Heart J. 2005 Nov;26(21):2238-44 

Μικροστοιχεία 



 

• Νa : περιορισμός σε NYHA III, IV 

» 2g/ημ? 

» 3gr σε ΝΥΗΑ ΙΙΙ, ΙV 

» Aλατα Κ 

• Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1) : 30-33% των ασθενών με  CHF 

παρουσιάζουν ανεπάρκεια  Β1 

– Χρόνια λήψη διουρητικών αγκύλης 

– Ηλικιωμένοι  

– Καχεκτικοί 

– Πότες 

– *****Ασθενείς με καλή θρέψη  

 

 

  

 

Μικροστοιχεία 

Θα μπορούσε να χορηγηθεί συμπληρωματικά σε δόσεις : 
RDA- UL 



• Βιταμίνη D  

  Φυσιολογικά επίπεδα ορού είναι απαραίτητα για την πρόληψη και την 

θεραπεία της CHF. Κατάλληλη δοσολογία ? 

• Fe  

   N = (ΒΣx2.4xDHb / 20 ) + 500 

 

• Βιταμίνη  C 

 

• Ω3-λιπαρά οξέα 

 

 

    

Μικροστοιχεία 



Ενδείξεις  

Καχεκτικοί ασθενείς προεγχειρητικά ?? 

Διασωληνωμένοι βαριά πάσχοντες 

 

Οδός 

Συμπληρώματα (1-3/ημ) 

Τube feeding 

 

 

   Eντερική Διατροφή 

****Προσοχή στα υγρά  (2Kcal/ml) 



TPN 
  

Ενδείξεις  

 Ασθενείς υποθρεπτικοί ή σε κίνδυνο υποθρεψίας, 
στους οποίους υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 
δυσαπορρόφησης  

 

 Συμπληρωματικά της ΕΔ όπου χρειάζεται 

 

   ****Προσοχή στα υγρά  

  ΤPN 



 Θεραπεία της καχεξίας 





Heart Healthy Diet 

Εξατομικευμένες οδηγίες 
διατροφής μαζί με τη 
φαρμακευτική αγωγή 

Diet prescription in chronic heart 
failure: why don't we do it?  
Arq. Bras. Cardiol. vol.93 no.5 São Paulo Nov. 2009 

 

 



Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου  Μη 
τροποποιήσιμοι 
παράγοντες 
κινδύνου 

Σύγχρονος τρόπος 
ζωής 

Κλινικές παράμετροι  Βιολογικοί παράμετροι 

Διατροφικές 
συνήθειες 
Κάπνισμα  
Παχυσαρκία 
Καθιστική ζωή 
Ψυχολογικό στρες 
Ρύπανση της 
ατμόσφαιρας 

Αρτηριακή υπέρταση 
Κεντρικού τύπου 
παχυσαρκία 
Αντίσταση στην 
ινσουλίνη 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Μεταβολικό 
σύνδρομο 
Νεφρική ανεπάρκεια 

Υπερχοληστεριναιμία  
Υψηλής πυκνότητα 
λιποπρωτεϊνης HDL 
Χαμηλά επίπεδα   
λιποπρωτεϊνης LDL  & 
τριγλυκεριδίων . 
Δείκτες χρόνιας φλεγμονής  
Θρομβογόνοι παραγόντες 
Δείκτες λιπιδικής 
υπεροξείδωσης  
Δείκτες ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας 

Ηλικία  
Φύλο 
Οικογενειακό και 
ατομικό ιστορικό 
στεφανιαίας νόσου  
Εθνικές ομάδες με 
γενετική 
προδιάθεση 

Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου 

 Στεφανιαία Νόσος 



 
 
 
 

Επίπεδα λιπιδίων αίματος 
Αρτηριακή πίεση 
Καρδιακός ρυθμός 
Λειτουργία ενδοθηλίου 
Συστηματική φλεγμονή 
Αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης 
Οξειδωτικό στρες 
Επίπεδα ομοκυστεϊνης 
Υπεργλυκαιμία 
Υπερινσουλιναιμία 

 

Διατροφή 
 

Κίνδυνος ΣΝ 

Μηχανισμοί με τους οποίους η διατροφή είναι δυνατόν να 
επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου 

Στεφανιαία Νόσος 



Ενεργειακές ανάγκες  

 20-25 Kcal/kg BW/ημ το 1ο 48ωρο 

 25-30 Kcal/kg BW/ημ   

 

Ανάγκες σε πρωτεΐνες  

 1.1-1.2 gr/kg BW/ημ   

 

Μικροστοιχεία 

Ω-3 λιπαρά οξέα 

 

Θρεπτικές Ανάγκες 



 

• Υπερθερμιδική – υπερπρωτεϊνούχος δίαιτα 

• Ελλείψεις μεμονωμένων θρεπτικών 
συστατικών 

• Περιορισμός υγρών και Na  

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής  

• Ασκηση 

• Συχνό monitoring 

 

 

Συμπεράσματα 




