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Ορισμός καρδιακής ανεπάρκειας(ΚΑ) 

Η ΚΑ είναι ένα κλινικό σύνδρομο στο οποίο οι ασθενείς 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα: 

•  Τυπικά συμπτώματα ΚΑ 

(δύσπνοια ηρεμίας ή στην προσπάθεια, εύκολη κόπωση, αδυναμία, 

οίδημα σφυρών) 

και 

•  Τυπικά σημεία ΚΑ 

(ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι πνευμόνων, πλευριτική συλλογή, 

αυξημένη σφαγιτιδική φλεβική πίεση, περιφερικό οίδημα, 

ηπατομεγαλία) 

και 

•  Αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας 

του μυοκαρδίου σε 

ηρεμία 

(μεγαλοκαρδία, 3ος καρδιακός τόνος, καρδιακό φύσημα, ανωμαλίες στο 

υπερηχοκαρδιογράφημα, αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών 

πεπτιδίων) 



Συνήθη αίτια ΚΑ λόγω προσβολής του 

μυοκαρδίου 

  
• Στεφανιαία καρδιοπάθεια Πολλές εκδηλώσεις 

• Υπέρταση Συνήθως σχετίζεται με υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και 

διατηρημένο ΚΕ 

• Μυοκαρδιοπάθειες  

Οικογενείς/γενετικά μεταβιβαζόμενες ή όχι (συμπεριλαμβανομένων των επίκτητων, π.χ.  

μυοκαρδίτιδα) ,Υπερτροφική (HCM), διατατική (DCM), περιοριστική (RCM)  

αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία (ARVC), αταξινόμητες 

• Φάρμακα β-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου, αντιαρρυθμικά, κυτταροτοξικά 

• Τοξίνες Αλκοόλ, φάρμακα, κοκαΐνη, ιχνοστοιχεία (υδράργυρος, κοβάλτιο, 

αρσενικό) 

• Ενδοκρινοπάθειες 

• Σακχαρώδης διαβήτης, υπο-/υπερ-θυρεοειδισμός, σύνδρομο Cushing, 

• επινεφριδιακή ανεπάρκεια, αυξημένα επίπεδα αυξητικής ορμόνης, 

• φαιοχρωμοκύττωμα 

• Διαταραχές θρέψης Ανεπάρκεια θειαμίνης, σεληνίου, καρνιτίνης. Παχυσαρκία, 

καχεξία. 

• Διηθητικά νοσήματα Σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση, νοσήματα 

συνδετικού ιστού 

• Λοιπά Νόσος Chagas, HIV λοίμωξη, μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας, τελικού σταδίου 

• νεφρική ανεπάρκεια 



Αιτιολογία καρδιακής ανεπάρκειας 
Οι μηχανισμοί βλάβης του μυοκαρδίου είναι συγκεκριμένοι και σχετικά  

περιορισμένοι. 

Τα συνηθέστερα αίτια καρδιακής δυσλειτουργίας είναι : 

• η βλάβη ή η απώλεια μυοκαρδιακού ιστού,  

• η οξεία ή χρόνια ισχαιμία,  

• οι  αυξημένες αγγειακές αντιστάσεις στην υπέρταση και  

• οι εμμένουσες ταχυαρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή.  

 

Η στεφανιαία νόσος είναι με διαφορά η συχνότερη αιτία μυοκαρδιακής 

δυσλειτουργίας, αποτελώντας το υποκείμενο αίτιο για περίπου το 70%                  

               των ασθενών με ΚΑ.  

 

              Οι βαλβιδοπάθειες ευθύνονται για το 10% και οι μυοκαρδιοπάθειες  

                για το υπόλοιπο 10% των περιπτώσεων ΚΑ. 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Σε ασθενείς με φυσιολογικές αιμοδυναμικές, νευρο-

ορμονικές, καρδιακές και νεφρικές διεργασίες,  

αύξηση στον συνολικό όγκο αίματος σχετίζεται με  

αύξηση της νεφρικής απέκκρισης νατρίου και  νερού.  

 

Αυτή προκαλείται εξαιτίας μίας σειράς αντανακλαστικών 

που διατηρούν φυσιολογικό το συνολικό όγκο σώματος 

όταν η πίεση στους κόλπους της καρδιάς αυξάνεται. 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Πιο ειδικά, οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης στους 

κόλπους της καρδιάς οδηγεί σε μειωμένη 

απελευθέρωση βαζοπρεσσίνης (αντιδιουρητικής 

ορμόνης),αυξημένη απελευθέρωση κολπικού 

νατριουρητικού πεπτιδίου 

    και σε μειωμένο νεφρικό συμπαθητικό τόνο. 

 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Κ Α μειωμένη καρδιακή παροχή υποπλήρωση 

 της αρτηριακής κυκλοφορίας  

είτε υψηλή καρδιακή παροχή συστηματική αρτηριακή 

αγγειοδιαστολή και υποπλήρωση της αρτηριακής 

κυκλοφορίας.  

Για να υπάρξει αντιστάθμιση, ο συνολικός όγκος αίματος 

αυξάνεται.  

           Μέσω της αύξησης του όγκου αίματος στην φλεβική 

                     κυκλοφορία και η συστηματική αγγειακή  

                     αντίσταση (μεταφορτίο) αυξάνεται.  

                     Το αυξημένο μεταφορτίο σε συνδυασμό με την 

μειωμένη συστολική απόδοση οδηγεί επίσης σε μια οξεία 

αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας 

(LVEDP).  



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης της 

αριστερής κοιλίας (LVEDP) προκαλεί  αύξηση 

της πίεσης στις πνευμονικές φλέβες και τα 

πνευμονικά τριχοειδή. 

 

•  Όταν το εξαγγειούμενο υγρό υπερβεί τις 

απορροφητικές δυνατότητες των λεμφαγγείων 

των κυψελίδων τότε επέρχεται πνευμονική 

συμφόρηση (πνευμονικό οίδημα). 

 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Η μειωμένη καρδιακή παροχή προκαλεί την ενεργοποίηση του 

συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, αγγειοτενσίνης 

ΙΙ, περιφερική και η νεφρική αγγειοσύσπαση (προκειμένου να διατηρηθεί 

η αρτηριακή πίεση και να βελτιωθεί η καρδιακή παροχή), αυξημένη δίψα 

και διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.  

 

• Η αγγειοτενσίνη ΙΙ αυξάνει την παραγωγή αλδοστερόνης, που οδηγεί σε 

νεφρική επαναρρόφηση νατρίου και νερού.  

 

•          Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος      

•              αυξημένα    επίπεδα νορεπινεφρίνης στο πλάσμα, που   

                    ενεργοποιούν τους α-υποδοχείς  

                      στους νεφρώνες, ενισχύοντας την επαναρρόφηση του   

                      νατρίου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• β-υποδοχείς στην παρασπειραματική συσκευή 

διεγείρουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-

αλδοστερόνης (ΡΑΑ), ενισχύοντας περαιτέρω την εγγύς 

σωληναριακή επαναρρόφηση του νατρίου.  

 

• το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο αυξάνει τον ρυθμό 

σπειραματικής διήθησης και την απέκκριση του νερού 

και του νατρίου.   Στην προχωρημένη ΚΑ, οι ιδιότητες 

                     αυτές είναι εξασθενημένες εξαιτίας της νεφρικής 

                     αγγειοσύσπασης και της μείωσης της ποσότητας 

                      νατρίου στον άπω νεφρώνα. 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Απελευθερώνεται  βαζοπρεσσίνη ως αποτέλεσμα 

της αρτηριακής υποπλήρωσης.  

 

     Η οποία οδηγεί σε περιφερική αρτηριακή  

      αγγειοσύσπαση και σε επαναρρόφηση του νερού 

        στα κύτταρα των άπω εσπειραμένων και των  

               αθροιστικών σωληναρίων του νεφρού,  

                προωθώντας την υπονατριαιμία.  



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

Συνεπώς 

• Η ενεργοποίηση των νευρο-ορμονικών 

συστημάτων οδηγεί σε επιδείνωση της 

κατακράτησης νατρίου και νερού, γεγονός 

που συμβάλλει  

• στην πνευμονική συμφόρηση,  

• την υπονατριαιμία και  

• το οίδημα. 



Παθοφυσιολογία ισοζυγίου ύδατος στην ΚΑ 

• Εκτός από τις παθοφυσιολογικές διεργασίες της 

οξείας μη αντιρροπούμενης ΚΑ που ενεργοποιούνται 

όταν ο συνολικός όγκος αίματος αυξάνεται εξαιτίας 

της αρτηριακής υποπλήρωσης, 

 

•  η αυξημένη LVEDP και η διάταση τηςαριστερής 

κοιλίας είναι επίσης ισχυροί μηχανισμοί νευρο- 

•    ορμονικής ενεργοποίησης και υπερογκαιμίας, οι  

        οποίοι μπορούν να παρεμποδίσουν περαιτέρω την 

            καρδιακή λειτουργία. 

 



Νευρο-ορμονική ενεργοποιήση 

Αρτηριακή υποάρδευση 

Αγγειοσύσπαση και 
αυξημένη αγγειακή 
διαπερατότητα 

Νεφρική δυσλειτουργία 
και κατακράτηση Νa+ 
και H20  

Αυξημένες τελοδιαστολικές 
καρδιακές πιέσεις 

Φλεβική συμφόρηση 





Διουρητικά και ΚΑ 

• Δεδομένα από τη μελέτη SOLVD έδειξαν ότι τα 

διουρητικά ήταν η πιο συχνά συνταγογραφούμενη 

θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια  

 

• η έρευνα Euro Heart Failure Survey  ανέφερε ότι 

στο 86.9% των ασθενών με ΚΑ 

συνταγογραφήθηκαν διουρητικά.  



Διουρητικά και ΚΑ 

• Η κλινική εμπειρία και μελέτες μικρής κλίμακας έχουν 

δείξει ότι τα διουρητικά είναι αποτελεσματικά στο να 

παρέχουν ανακούφιση από τα συμπτώματα της ΚΑ. 

 

•  Δεν έχει αποδειχτεί ευνοϊκή επίδραση στην   

             θνητότητα σε καμία μεμονωμένη κλινική δοκιμή. 



Διουρητικά και ΚΑ 

• Οι κατευθυντήριες οδηγίες εκτιμούν ότι τα 

διουρητικά είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων των ασθενών με ΚΑ  που 

χαρακτηρίζεται από υπερφόρτωση υγρών. 



Διουρητικά και ΚΑ 

• Η επιτυχία της θεραπείας με διουρητικά 

στηρίζεται στην ικανότητα τους να μειώσουν 

την επαναρρόφηση του νατρίου στα νεφρά. 

Συνήθως, σε ένα φυσιολογικό νεφρό παραπάνω 

από το 99% του διηθημένου νατρίου 

επαναρροφάται. 

•  Στην περίπτωση των ασθενών με ΚΑ, η 

νεφρική δυσλειτουργία είναι συχνή 

συννοσηρότητα και έτσι όσο η νεφρική 

λειτουργία επιδεινώνεται, τόσο η ανταπόκριση 

στα διουρητικά μειώνεται. 



Διουρητικά και ΚΑ 

• Υπάρχουν 4 κατηγορίες διουρητικών που 

χρησιμοποιούνται συχνά στην θεραπεία της ΚΑ:  

(1) διουρητικά της αγκύλης (φουροσεμίδη, βουμετανίδη, 

τορασεμίδη και αιθακρυνικό οξύ), 

(2)  θειαζίδες (περιλαμβάνουν την υδροχλωροθειαζίδη, 

την βενδροφλουαζίδη και την παρόμοια με θειαζίδη 

μετολαζόνη),  

(3) καλιοσυντηρητικά διουρητικά άμεσης δράσης 

(αμιλορίδη και τριαμτερένη) και  

              (4) ανταγωνιστές αλδοστερόνης  

             (σπιρονολακτόνη , επλερενόνη και canrenoate).  



Τα διουρητικά της αγκύλης 

• Είναι γνωστά και ως διουρητικά ταχείας δράσεως και υψηλής 

δραστικότητας . 

•  Το κύριο σημείο δράσης των διουρητικών αγκύλης είναι το 

παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle, όπου και 

αναστέλλουν τον μεταφορέα νατρίου, καλίου και χλωρίου.  

• περίπου το 20-30% του διηθούμενου νατρίου 

επαναρροφάται στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle, 

πρόκειται για ισχυρά διουρητικά.  

•      Εξαρτώνται από την επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας      

          προκειμένου να φτάσουν εκεί. 

•      Εχουν μικρό χρόνο ημιζωής και συνεπώς μπορεί να   

χρειαστεί να χορηγηθούν παραπάνω από μια φορά ημερησίως  

•         ώστε να διατηρηθεί η διουρητική τους δράση και να  

•         ελαχιστοποιηθεί η κατακράτηση νατρίου (rebound sodium   

retention). 



Τα διουρητικά της αγκύλης 

• Το νεότερο διουρητικό αγκύλης, η τορασεμίδη έχει 

μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (3-4 ώρες) και συνεπώς 

μπορεί να χορηγείται λιγότερο συχνά. 

•  Σε αντίθεση με την φουροσεμίδη που υφίσταται νεφρική 

απέκκριση, η τορασεμίδη και η βουμετανίδη 

υφίστανται ηπατική απέκκριση σε μεγάλο βαθμό και 

συνεπώς δεν συσσωρεύονται σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια. 

• η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 

φαρμάκων (ΜΣΑΦ) αμβλύνει την ανταπόκριση στα 

διουρητικά αγκύλης.  

• Η τορασεμίδη και η βουμετανίδη έχουν πολύ 

μεγαλύτερη και πιο προβλέψιμη βιοδιαθεσιμότητα έπειτα 

από per os χορήγηση  σε σχέση με την φουροσεμίδη. 

 

 



Τα θειαζιδικά διουρητικά 

• Δρουν στο φλοιϊκό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου 

όπου αναστέλλουν την επαναρρόφηση του νατρίου και του 

χλωρίου.  

 

• Το άπω εσπειραμένο σωληνάριο επαναρροφά μόνο περίπου το 

10-15% του διηθούμενου νατρίου και συνεπώς τα θειαζιδικά 

έχουν μικρότερη διουρητική δράση από τα διουρητικά αγκύλης. 

 

•  Η διουρητική δράση τους λαμβάνει χώρα εντός 1-2 ωρών έπειτα  

             από per os χορήγηση, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια  

               δράσης (12-24 ώρες) σε σχέση με τα διουρητικά αγκύλης και  

                  συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξει κατακράτηση      

                  νατρίου (rebound sodium retention).  



Τα θειαζιδικά διουρητικά 

• Τα θειαζιδικά διουρητικά έχουν μειωμένη 

αποτελεσματικότητα σε περίπτωση νεφρικής 

ανεπάρκειας.  

 

• Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <50 

mL/min, η ανταπόκριση στις θειαζίδες είναι μικρή 

και ένα διουρητικό αγκύλης είναι η θεραπεία 

επιλογής.  

 

• Οι θειαζίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 

ασθενείς με GFR < 30 mL/min, εκτός εάν 

συνδυαστούν με κάποιο διουρητικό αγκύλης. 



Τα θειαζιδικά διουρητικά 

• Η μετολαζόνη δρα κυρίως σαν θειαζίδη αλλά 

έχει επιπλέον μία ήπια δράση στο εγγύς 

εσπειραμένο σωληνάριο.  

 

• Εφόσον το 60-70% του διηθούμενου νατρίου 

επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο, η 

μετολαζόνη μπορεί να προκαλέσει ισχυρή 

διούρηση.  

 

• Σε αντίθεση με τις άλλες θειαζίδες, η 

μετολαζόνη είναι αποτελεσματική σε ασθενείς 

με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. 

 



Τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά 

• προκαλούν μόνο ήπια διούρηση. 

•  Αναστέλλουν την ανταλλαγή νατρίου-καλίου στο άπω 

σωληνάριο, που είναι χαρακτηριστικά υψηλή σε 

ασθενείς με ΚΑ εξαιτίας της χρήσης διουρητικών 

αγκύλης και θειαζιδών. 

•  Συνεπώς τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά 

προκαλούν αυξημένη απέκκριση νατρίου με 

μειωμένη απώλεια καλίου.  

•       Είναι πιο αποτελεσματικά από τα συμπληρώματα  

•          καλίου στην διατήρηση του καλίου και του  

              μαγνησίου στο πλάσμα και συνολικά. 



Οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης 

• Οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης σπιρονολακτόνη και 

επλερενόνη έχουν ευεργετική δράση στην θεραπεία 

της χρόνιας ΚΑ πέραν από αυτή της απλής 

διούρησης.  

• Πρέπει να  προτιμώνται από τα άλλα 

καλιοσυντηρητικά διουρητικά. 



• Όσο η χρόνια ΚΑ εξελίσσεται, οι ασθενείς συχνά 

χρειάζονται υψηλότερες δόσεις διουρητικού για να 

επιτύχουν μια συγκεκριμένη θεραπευτική δράση και 

συχνά φθάνουν σε μια κατάσταση αντοχής στην 

θεραπεία με διουρητικά στο οποίο η ανταπόκριση 

στα διουρητικά είτε μειώνεται είτε χάνεται πριν ο 

στόχος της θεραπείας επιτευχθεί. 



Μηχανισμοί που συμβάλλουν στην αντοχή των 

διουρητικών 

• (1) Η συνεχής επιδείνωση της νεφρικής αιμάτωσης: 

καθώς η ΚΑ εξελίσσεται, η φλεβική πίεση τείνει να ανεβαίνει 

και η αρτηριακή πίεση τείνει να πέφτει, μειώνοντας έτσι την πίεση 

αιμάτωσης κατά μήκος του σπειράματος     

 

•  (2) Η συνεχής επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας: 

η εγγενής νεφρική δυσλειτουργία εμποδίζει την ευεργετική  

         δράση των διουρητικών καθότι η φουροσεμίδη πρέπει να εκκριθεί  

                 από τον μεταφορέα οργανικών οξέων στο εγγύς  

                   εσπειραμένο σωληνάριο προκειμένου να φτάσει στο σημείο  

                        δράσης της. 



• (3) Η νεφρική προσαρμογή: η χρόνια χρήση 

διουρητικών οδηγεί σε αυξημένη ποσότητα νατρίου 

στο άπω ουροφόρο σωληνάριο που υπερτρέφεται . 

    Το υπερτροφικό άπω σωληνάριο μπορεί να 

κατακρατήσει περισσότερο νάτριο και νερό από αυτό 

ενός ασθενή που δεν χρησιμοποιεί διουρητικά 

 

• (4) Πέδηση (braking phenomenon): μετά από 

χρόνια χορήγηση διουρητικού, υπάρχουν  

          περιπτώσεις όπου 

•       με προσαρμογή του νεφρού μπορεί να υπάρχει  

•         υπέρμετρη επαναρρόφηση νατρίου από το άπω  

•         σωληνάριο. 

 



• (5) Μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα φαρμάκου: 

 με το αυξανόμενο γενικευμένο οίδημα υπάρχει και  

 οίδημα του εντερικού τοιχώματος με συνέπεια 

 μείωση της  απορρόφησης του φαρμάκου από τον 

 αυλό του  εντέρου, ιδιαίτερα με την φουροσεμίδη. 

 

• (6) Αλληλεπίδραση φαρμάκων: τα ΜΣΑΦ, 

   συμπεριλαμβανόμενης και της ασπιρίνης, μπορούν   

να παρέμβουν στην ανταπόκριση του νεφρού στο 

          διουρητικό. 



• Η συνδυαστική θεραπεία με διουρητικά μπορεί να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αντοχής στην θεραπεία 

με διουρητικά  

 

• Πολλές μικρές μελέτες παρατήρησης και δύο τυχαίες 

κλινικές δοκιμές υποδεικνύουν την συνεργική δράση του 

συνδυασμού διουρητικών αγκύλης με θειαζίδες ή 

παρόμοιας δράσης με τις θειαζίδες διουρητικών στην ΚΑ. 

 

• Για τις περισσότερες μελέτες συνδυαστικής θεραπείας έχει 

χρησιμοποιηθεί η μετολαζόνη, η οποία, λόγω της 

συμπληρωματικής της δράσης στο εγγύς ουροφόρο 

σωληνάριο  είναι πιθανόν πιο ισχυρή από τις άλλες 

θειαζίδες. 

 



• Οι Channer et al έδειξαν ότι η μετολαζόνη και η 

βενδροφλουαζίδη ήταν το ίδιο αποτελεσματικές στην 

πρόκληση διούρησης σε ασθενείς με ανθεκτικό οίδημα αφού 

προστέθηκαν στην ενδοφλέβια φουροσεμίδη.  

 

• Ο συνδυασμός διουρητικών αγκύλης και 

καλιοσυντηρητικών διουρητικών φαίνεται να έχει 

περιορισμένο όφελος, πιθανόν επειδή τα καλιοσυντηρητικά 

διουρητικά δρουν στο αθροιστικό σωληνάριο, όπου η 

δυνατότητα περιορισμού της επαναρρόφησης νατρίου είναι 

μικρή. 

 

 

 



• Η συνδυαστική θεραπεία πρέπει να παρακολουθείται στενά 

καθώς μπορεί να υπάρξει απρόβλεπτα ισχυρή διουρητική 

δράση, η οποία θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

όπως: 

•  ηλεκτρολυτικές διαταραχές,  

• υπόταση,  

• αφυδάτωση και νεφρική δυσλειτουργία.  

• Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες ώσπου η δράση της 

συνδυαστικής θεραπείας να φτάσει στο μέγιστο αποτέλεσμα.  

 



           Στρατηγικές για να ξεπεραστεί η αντοχή στην διουρητική θεραπεία* 

• Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση: για παράδειγμα, φουροσεμίδη σε 5-40 mg/h ή 

βουμετανίδη σε 0,1-0,5 mg/h 

 

• Α. Χορήγηση 2 διουρητικών ταυτόχρονα: για παράδειγμα, ένα διουρητικό 

αγκύλης και ένα διουρητικό με διαφορετικό στόχο δράσης π.χ. ενδοφλέβια 

χλωροθειαζίδη (500-1000 mg), χορηγούμενη 30 λεπτά πριν από την  

χορήγηση ενός ενδοφλέβιου διουρητικού αγκύλης. 

 

• Β. Μετολαζόνη εκ του στόματος (2.5-10 mg) χορηγούμενη μαζί με έναν 

παράγοντα αγκύλης στοματικά. 

 

•                   Εναλλαγή διουρητικών παραγόντων αγκύλης: π.χ. μεταξύ per os    

                       φουροσεμίδης και τορασεμίδης. 

                         

                                *: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα μεγάλες, τυχαίες μελέτες που να   

                           αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών. Με βάση  

                            τα δεδομένα από Jessup et al. και από την Heart Failure Society of  

                               America. 





Φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH)  

• Μία μεγάλη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη 

επιβεβαίωσε την χρησιμότητα της θεραπείας αυτής.  

• Όταν η αιμοδιήθηση συγκρίθηκε με την θεραπεία με 

διουρητικά σε ασθενείς με οξεία μη αντιρροπούμενη 

ΚΑ, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν 

θεραπεία με αιμοδιήθηση είχαν: 

•  μεγαλύτερη απώλεια βάρους,  

•    μειωμένη ανάγκη για αγγειοδραστικά φάρμακα και  

•        λιγότερες επανεισαγωγές εντός 90 ημερών.  



Μειονεκτήματα της θεραπείας με αιμοδιήθηση είναι: 

• το κόστος για τους ασθενείς, 

•  η ανάγκη εκπαίδευσης νοσηλευτών στην θεραπευτική 

διαδικασία, 

•  η υπερβολική απομάκρυνση όγκου υγρών (που οδηγεί 

στην υπόταση και την επιδείνωση της προνεφρικής 

αζωθαιμίας) και  

• τις σχετικές με τους καθετήρες ή συστηματικές επιπλοκές 

        όπως λοίμωξη, θρόμβωση, εμβολή αέρα ή αιμορραγία 

               λόγω αποσύνδεσης του καθετήρα φλεβικής  

                 επιστροφής.  



• Η περιφερική αιμοδιήθηση δεν έχει αποδειχτεί 

καλύτερη από την επιθετική ενδοφλέβια θεραπεία με 

διουρητικά  

• στην βελτίωση των σημείων και συμπτωμάτων της ΚΑ, 

•  στην πρόκληση απώλειας βάρους ή  

• στην πρόληψη των επιπλοκών. 




