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Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Κλινικό σύνδρομο 

 

 Δομική ή λειτουργική ανωμαλία του μυοκαρδίου 

 

 Αδυναμία διατήρησης επαρκούς καρδιακής 
παροχής 

 

 Ιστορικό-φυσική εξέταση 

 

 Μη ειδικά σημεία και συμπτώματα 





Ταξινόμηση  

Καρδιακή 
Ανεπάρκεια 

Οξεία 

 vs  

Χρόνια  
HFpEF 

vs 

HFrEF 

Αντιρροπούμενη 

vs 

Μη αντιρροπούμενη 

Υψηλής  

vs 

Χαμηλής  

Παροχής  Forward 

vs 

Backward 

Διατατική 

vs 

Υπερτροφική 

vs 

Περιοριστική 

Δεξιά 

vs 

Αριστερά 

Καρδιακής  

vs 

Μη καρδιακής 

αιτιολογίας 



Ονοματολογία - ESC 

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια - Chronic Heart Failure 

Πρωτοεμφανιζόμενη - New (de novo) Heart Failure 

Μη αντιρροπούμενη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια -   
Acute(ly) decompensated Heart Failure 



Ονοματολογία - AHA 

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια - Chronic Heart Failure 

Πρωτοεμφανιζόμενη - New (de novo) Heart Failure 

Μη αντιρροπούμενη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια - 
Acute(ly) decompensated Heart Failure 

Σύνδρομα οξείας καρδιακής ανεπάρκειας -            
Acute Heart Failure Syndromes 



Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 

 Αιφνίδια εισβολή/έναρξη ή αλλαγή σημείων                             
και συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας 

 

 Απειλητική για την ζωή κατάσταση – 

  επείγουσα εισαγωγή στο νοσοκομείο 

 

 HF-pEF vs HF-rEF 

 

 Πόσο οξεία?? Acuteness?? 

 

 

 

Περιφερικό οίδημα Οξύ πνευμονικό οίδημα Καρδιογενές  shock 



Αιτιολογία καρδιακής ανεπάρκειας 
Νόσος του μυοκαρδίου Στεφανιαία νόσος 

Υπέρταση 

Μυοκαρδιοπάθεια  
Οικογενής  

Υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς 

κοιλίας, περιοριστική, μη έκπτυξη της αριστερής κοιλίας 

Επίκτητη  

Μυοκαρδίτιδα Ενδοκρινικά αίτια 

1. Λοιμώδης  

2. Ανοσολογική                          

(έμβολια, φάρμακα, σαρκοείδωση, 

Churg-Strauss syndrome) 

3. Τοξική                                     

(κοκκαΐνη, χημειοθεραπευτικά, 

αλκοόλ, βαρέα μέταλλα)   

1. Φαιοχρωμοκύττωμα 

2. Έλλειψη βιταμινών     

(π.χ. θειαμίνη) 

3. Υποφωσφαταιμία 

4. Υπασβεστιαιμία 

Εγκυμοσύνη  Διηθητικές νόσοι 

1. Αμυλοείδωση 

2. Κακοήθεια 



Αιτιολογία καρδιακής ανεπάρκειας 

Βαλβιδοπάθειες (αορτική, μιτροειδής, τριγλώχινα, πνευμονική) 

Περικαρδιακή νόσος (περιοριστική περικαρδίτιδα, περικαρδιακή συλλογή) 

Ενδοκρινολογικές διαταραχές (υπερηωσηνοφιλικό σύνδρομο, μυοκαρδιακή ίνωση, ενδοκαρδιακή ινοελάστωση)  

Συγγενείς καρδιοπάθειες 

Αρρυθμίες (τάχυ-, βράδυ-) 

Διαταραχές της αγωγιμότητας (κολποκοιλιακός αποκλεισμός) 

Καταστάσεις που σχετίζονται με υψηλή παροχή                                                                                                              

(αναιμία, σήψη, θυρεοτοξίκωση, νόσος Paget, αρτηριοφλεβική αναστόμωση) 

Υπερφόρτωση υγρών (νεφρική ανεπάρκεια, ιατρογενής) 



Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Ταχεία κλινική επιδείνωση Βραδεία κλινική επιδείνωση 
Ταχυαρρυθμία /σοβαρή βραδυκαρδία/διαταραχή αγωγιμότητας Λοίμωξη (+λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα) 

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο Παρόξυνση ΧΑΠ/άσθμα 

Μηχανικές επιπλοκές οξέος στεφανιαίου συνδρόμου                                                                   

(ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ρήξη τενόντιων χορδών, 

έμφραγμα δεξιάς κοιλίας) 

Αναιμία  

Πνευμονική εμβολή Νεφρική δυσλειτουργία 

Υπερτασική κρίση Μη συμμόρφωση στην δίαιτα ή/και στην φαρμακευτική αγωγή 

Καρδιακός επιπωματισμός Ιατρογενείς αιτίες                                                                       

(ΜΣΑΦ, κορτικοστεροειδή, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων) 

Αορτικός διαχωρισμός Αρρυθμίες, βραδυκαρδία και διαταραχές αγωγιμότητας που δεν 

οδηγούν σε ταχεία και σοβαρή αλλαγή του καρδιακού ρυθμού 

Χειρουργικές επεμβάσεις /περιεγχειρητικά προβλήματα Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

Περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια Υπο-/ύπερ-θυρεοειδισμός 

Αλκοόλ ή κατάχρηση φαρμάκων 



Ταξινόμηση των κλινικών καταστάσεων που σχετίζονται με 
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με την ESC 

Κλινική κατάσταση Χαρακτηριστικά  

Οξεία μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια 

(νεοεμφανιζόμενη ή ως απορύθμιση χρόνιας καρδιακής 

ανεπάρκειας) 

Ήπια σημεία και συμπτώματα - Δεν πληρούν κριτήρια 

υπερτασικής κρίσης, καρδιογενούς καταπληξίας ή 

πνευμονικού οιδήματος 

Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια σε υπερτασική αιχμή           

(Hypertensive acute heart failure) 

Αρτηριακή υπέρταση και σχετικά διατηρημένο (preserved) 

κλάσμα εξώθησης, με ακτινογραφία θώρακος συμβατή με 

οξύ πνευμονικό οίδημα 

Πνευμονικό οίδημα                                                               

(επιβεβαιωμένο με ακτινογραφία θώρακος) 

Αναπνευστική δυσχέρεια, υγροί ρόγχοι, ορθόπνοια και 

Sp02<90% (FiO2 21%), προ θεραπείας 

Καρδιογενής καταπληξία  Ιστική υποάρδευση μετά από διόρθωση του προφορτίου. 

ΣΑΠ<90mmHg ή πτώση της ΜΑΠ>30mmHg και/ή 

ελαττωμένη διούρηση (<0,5ml/kg/h), HR >60σφ/min, με ή 

χωρίς σημεία συμφόρησης οργάνων 

Οξεια καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής                           

(High output failure) 

Αναιμία, θυρεοτοξίκωση, αρρυθμίες, νόσο Paget                 

Θερμά άκρα, πνευμονική συμφόρηση, ταχυκαρδία και 

ορισμένες φορές υπόταση όπως στην σηπτική καταπληξία 

Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια Ελαττωμένη καρδιακή παροχή με αυξημένη σφαγιτιδική 

φλεβική πίεση, ηπατομεγαλία και υπόταση 



Σύνδρομα οξείας καρδιακής ανεπάρκειας κατά ΑΗΑ 

Κλινική παρουσίαση Επίπτωση  Σημεία και συμπτώματα Χαρακτηριστικά  

1. Υψηλή αρτηριακή 

πίεση 

>50% Συνήθως αιφνίδια έναρξη Κυρίως πνευμονική παρά συστηματική συμφόρηση. 

Συνήθως διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 

2. Φυσιολογική 

αρτηριακή πίεση 

>40% Βαθμιαία εισβολή 

(ημέρες/εβδομάδες) 

Συστηματική συμφόρηση. Παρά τις υψηλές πιέσεις 

πλήρωσης των κοιλιών, η ακτινολογική πνευμονική 

συμφόρηση είναι ελάχιστη 

3. Χαμηλή αρτηριακή 

υπέρταση 

<8% Συνήθως χαμηλή καρδιακή παροχή + 

ιστική υποάρδευση 

Προχωρημένη ή τελικού σταδίου καρδιακή 

ανεπάρκεια 

4. Καρδιογενής 

καταπληξία 

<1% Ταχεία έναρξη Συνήθως μετά ΟΕΜ και οξεία μυοκαρδίτιδα 

5Α. Πνευμονικό οίδημα <3% Ταχεία ή βαθμιαία έναρξη Δύσπνοια, ταχύπνοια, ταχυκαρδία και υποξαιμία 

5Β. “Flash” πνευμονικό 

οίδημα 

? Αιφνίδια έναρξη  Σε σοβαρή συστηματική υπέρταση. Εύκολα 

θεραπεύεται με αγγειοδιασταλτικά και διουρητικά. 

Εξιτήριο εντός 24 ωρών 

6. Δεξιά καρδιακή 

ανεπάρκεια 

? Ταχεία ή βαθμιαία εμφάνιση Δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα (π.χ. οξεία 

πνευμονική καρδία, έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας) 

7. Οξέα στεφανιαία 

σύνδρομα 

? Ταχεία ή βαθμιαία εμφάνιση Σημεία και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας που 

υποχωρούν μετά την αποκατάσταση της ισχαιμίας 

8. Καρδιακή 

ανεπάρκεια μετά 

καρδιοχειρουργική 

επέμβαση 

? Ταχεία ή βαθμιαία εμφάνιση Συνήθως σε ασθενείς με ή χωρίς προϋπάρχουσα 

δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας, συνδεόμενη 

συχνά με διαστολική δυσλειτουργία ή με 

υπερφόρτωση υγρών αμέσως μετά την επέμβαση  



Ταξινόμηση κατά Killip και δείκτης θνησιμότητας από την 
μελέτη GUSTO-I (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen 

Activator for Occluded Coronary Arteries) 

Στάδια  Σημεία  Δείκτης θνησιμότητας 

(odds ratio) 

Στάδιο Ι Χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια                                                                                   

Χωρίς κλινικά σημεία απορρύθμισης 

5,1 

Στάδιο ΙΙ Καρδιακή ανεπάρκεια.                                                                                                       

S3 (καλπαστικός ρυθμός), πνευμονική υπέρταση. Πνευμονική συμφόρηση με 

υγρούς ρόγχους στα κατώτερα πνευμονικά πεδία 

13,6 (2,95) 

Στάδιο ΙΙΙ Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια                                                                        

Πνευμονικό οίδημα  με υγρούς ρόγχους σε όλα τα πνευμονικά πεδία 

32,2 (8,91) 

Στάδιο ΙV Καρδιογενής καταπληξία                                                                                  

ΣΑΠ<90mmHg και σημεία περιφερικής αγγειοσύσπασης 

(ολιγουρία,κυάνωση,εφίδρωση) 

57,8 (25,68) 

Κλινικά χαρακτηριστικά vs βαρύτητα μυοκαρδιακής βλάβης μετά ΟΕΜ 



Ταξινόμηση κατά Forester 

Ταξινόμηση ασθενών μετά ΟΕΜ ανάλογα με τα κλινικά 
χαρακτηριστικά τους και το αιμοδυναμικό προφίλ τους 

Ιστική υποάρδευση 
•Ψυχρό δέρμα 
•Νηματοειδής σφυγμός 

•Περιφερική κυάνωση 
•Υπόταση 
•Ταχυκαρδία 
•Σύγχυση 
•Ολιγουρία 

 

Συμφόρηση 
•Υγροί ρόγχοι 
•Παθολογική ακτινογραφία θώρακος 



Επιδημιολογία 

Intensive Care Medicine 2011, Volume 37, Issue 2, pp 290-301 

 

Short-term survival by treatment among patients 

hospitalized with acute heart failure: the global ALARM-

HF registry using propensity scoring methods 

http://link.springer.com/journal/134
http://link.springer.com/journal/134/37/2/page/1
http://link.springer.com/journal/134/37/2/page/1
http://link.springer.com/journal/134/37/2/page/1
http://link.springer.com/journal/134/37/2/page/1




Heart Failure Incidence and Survival (from the 

Atherosclerosis Risk in Communities Study) 

Laura R. Loehr, MD, MS, Wayne D. Rosamond, PhD, 

Patricia P. Chang, MD, MHS, Aaron R. Folsom, 

MPH,Lloyd E. Chambless, PhD 

mailto:lloehr@email.unc.edu








Επιδημιολογία 



Επιδημιολογία 



Economic burden 

 ΗΠΑ 2013: κόστος οξείας καρδιακής ανεπάρκειας >30δις $  

 Νοσηλεία 

 Φάρμακα 

 Εργατοώρες 

 

 Μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή 23077 $  

 Υψηλότερο αν η καρδιακή ανεπάρκεια είναι δευτερεύουσα διάγνωση 

 

 

 

 Επανεισαγωγή οποιασδήποτε αιτιολογίας μέσα στον 1ο μήνα, μετά 
νοσηλεία για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια >25%  

 



Παθοφυσιολογία 





Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 

    Όγκου αίματος (προφορτίο) 

   Αντίσταση στην αιματική ροή (μεταφορτίο)  

   Συσταλτικότητα 

   Κοιλιακή πλήρωση 



Αντισταθμιστικοί μηχανισμοί 

 Ενεργοποίηση νευρο-ορμονικών μηχανισμών 

 

 Frank-Starling mechanism 

 

 Remodeling καρδιακών κοιλοτήτων 





Νευρο-ορμονικοί μηχανισμοί 

Μυοκαρδιακή βλάβη 

Προδιαθεσικός 
παράγοντας 

CO 

Ενεργοποίηση νευρο-ορμονικών 
μηχανισμών 

SNS RAAS ADH 



Συμπαθητικό νευρικό σύστημα 

 Η άμεση απάντηση στη μειωμένη καρδιακή παροχή 

 

  Αυξάνει τις κατεχολαμίνες (νορεπινεφρίνη) 

  επιδείνωση ισχαιμίας, πρόκληση αρρυθμιών, άμεση τοξικότητα στα μυοκαρδιακά 
 κύτταρα και remodeling 

 

 Αυξάνει την κοιλιακή σύσπαση και τον καρδιακό ρυθμό 

 

 Συστηματική και πνευμονική αγγειοσύσπαση (   SVR,   PVR) 

 

 Διεγείρει τη έκκριση ρενίνης από την παρασπειραματική 
συσκευή του νεφρού  



Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης 

 Ενεργοποιείται ως απάντηση στην αυξημένη σημπαθητική 
αντίδραση και την μειωμένη νεφρική αιμάτωση 

 

 Ρενίνη  
 Ένζυμο που απελευθερώνεται από τους νεφρούς 

 Διεγείρει τον σχηματισμό αγγειοτενσίνης 

 

 Αγγειοτενσίνη 
 Αγγειοσύσπαση 

 Διεγείρει την επαναρρόφηση νατρίου 

 Διεγείρει την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης 

 Προάγει την σύνθεση και την έκκριση αλδοστερόνης 

 

 Αλδοστερόνη 
 Εκκρίνεται από τα επινεφρίδια 

 Προάγει την κατακράτηση ύδατος με την επαναπρόσληψη νατρίου 

 Αγγειοσύσπαση  

 Οδηγεί σε δυσλειτουργία ενδοθηλίου 

 



Αντιδιουρητική ορμόνη (Βαζοπρεσσίνη) 

 Απελευθερώνεται από τον υποθάλαμο 

 

 Πυροδοτείται από την χαμηλή καρδιακή παροχή 

 

 Επιπρόσθετα διεγείρεται από την αγγειοτενσίνη ΙΙ 

 

 Αυξάνει την επαναρρόφηση ύδατος από τους νεφρούς 

 

 Οδηγεί σε πτώση της συγκέντρωσης νατρίου ορού 



Νευρο-ορμονικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί 

Απάντηση 
(Response) 

Short-term effects Long-term effects 

Κατάκράτηση 
νατρίου και ύδατος 

Αύξηση προφορτίου Πνευμονική συμφόρηση 
Οίδημα ανά σάρκα 

Αγγειοσύσπαση  Διατηρεί την ΑΠ για την 
αιμάτωση ζωτικών 
οργάνων 

Επιδεινώνει την μυοκαρδιακή 
δυσλειτουργία                                     
(αύξηση μεταφορτίου και  
ενεργειακού κόστους μυοκαρδίου) 

Ενεργοποίηση ΣΝΣ Αυξάνει καρδιακό ρυθμό 
και EF 

Αυξάνει την κατανάλωση 
ενέργειας 

Jaski, B, MD: Basics of Heart Failure: A Problem Solving Approach  



Frank-Starling mechanism 

 Η ικανότητα του μυοκαρδίου να προσαρμόζει την δύναμη της κοιλιακής 
συστολής και επομένως και τον όγκο παλμού (stroke volume) σε αλλαγές της 
φλεβικής επιστροφής (venous return) 

 

 

 

 

 

 Αύξηση της φλεβικής επιστροφής λόγω ενεργοποίησης των νευρο-ορμονικών 
μηχανισμών 

 

 Παροδική αύξηση του όγκου παλμού 

 



Remodeling καρδιακών κοιλοτήτων 

 

Μεταβολές στο σχήμα, το μέγεθος, την δομή και την 
λειτουργία  

           υπερτροφία με ή χωρίς διάταση 





Is it all about fluid accumulation?? 

 Η παραδοσιακή αντίληψη ότι η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι αποτέλεσμα 
βαθμιαίας υπερφόρτωσης όγκου τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά την δημοσίευση των 
πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων (λιγότερο επιλεγμένοι ασθενείς) 

 

 Αναγνωρίζονται  ασθενείς περισσότερο ηλικιωμένοι, με σχετικά διατηρημένο EF με 
ήπια ή καθόλου χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 

 

  Στο review, προτείνονται 2 κύριοι υπότυποι οξείας καρδιακής ανεπάρκειας 
 Οξεία απορρύθμιση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, χαρακτηριζόμενη από βαθμιαία 

επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων 
 Οξεία αγγειακή ανεπάρκεια (acute vascular failure), χαρακτηριζόμενη από οξεία 

εισβολή υπέρτασης και αυξημένη αγγειακή ακαμψία (vascular stiffness) 

 

 Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η οξεία αγγειακή ανεπάρκεια είναι η πιο 
κοινή αιτία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στον γενικό πληθυσμό ενώ η οξεία 
απορρύθμιση συχνά υπέρ-αντιπροσωπεύεται σε μελέτες και τριτοβάθμια 
πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα 

 

 Ανεξάρτητα από τον κλινικό υπότυπο, οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 
δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητοί 



Take home message 

 Αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τους παθογενετικούς μηχανισμούς  

 

 Έχουν όλοι αναγνωριστεί ? 

 

 Σχετική συνεισφορά του καθένα ? 

 

 Εξηγούν επαρκώς την αλληλεπίδραση μεταξύ μυοκαρδίου, νεφρών και περιφερικών 
αγγείων??? 

 

 Αύξηση κοιλιακών πιέσεων πλήρωσης και ανακατανομή του όγκου στην οξεία αγγειακή 
καρδιακή ανεπάρκεια vs βαθμιαία υπερφόρτωση όγκου στην οξεία απορρύθμιση χρόνιας 
καρδιακής ανεπάρκειας 

 

 
 

Δημοσίευση 
επιδημιολογικών 

δεδομένων-τήρηση 
αρχείων καταγραφής 

Αναγνώριση και 
συστηματική 

κατηγοριοποίηση κλινικών 
φαινοτύπων 

Αμφισβήτηση κλασσικής 
παθοφυσιολογικής 

αντίληψης περί 
υπερφόρτωσης όγκου 



http://www.icularisa.com 


