
  

Newsletter Δεκεμβρίου 2017



  

Kαρδιακή ανεπάρκεια με 
διατηρημένο κλάσμα εξωθήσης 

(ΚΑδΚΕ) - Μερος Β

Dr Αθ.Τρίκας 
FESC, FACC 

Συντ. Διευθυντής ΓΝ “Η Ελπίς”

 



  

Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα 
εξωθήσης (ΚΑδΚΕ) έναντι καρδιακής ανεπάρκειας με 

μειωμένο κλάσμα εξώθησης (ΚΑμΚΕ)

Το νέο πρότυπο ΚΑδΚΕ διαφέρει ουσιαστικά από το πρότυπο που προτείνεται για την 

ΚΑμΚΕ, στην οποία η αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας προκαλείται από 

προοδευτική απώλεια μυοκαρδιακών κυττάρων (σχήμα 2). Αυτή η απώλεια είναι 

αποτέλεσμα του κυτταρικού θανάτου με διάφορους τρόπους όπως η υπερβολική 

αυτοφαγία, η απόπτωση, ή η νέκρωση, τα οποία προκαλούνται από το οξειδωτικό στρες 

που υπάρχει εντός των μυοκαρδιακών κυττάρων. Το τελευταίο είναι συνήθως 

αποτέλεσμα της ισχαιμίας, λοίμωξης, ή τοξικότητας31. Η υπέρμετρη τοιχωματική τάση 

που προκαλείται λόγω της απώλειας μυοκαρδιακών κυττάρων αλλάζει την ισορροπία της 

εξωκυττάριας ουσίας μεταξύ εναπόθεσης κολλαγόνου και αποδόμησης του. Αυτές οι 

μεταβολές στην εξωκυττάρια ουσία συμβάλουν σημαντικά στη διάταση της αρ. κοιλίας και 

στη συγκεντρική αναδιαμόρφωση της. Στην ΚΑμΚΕ, η αντικατάσταση των νεκρών 

μυοκαρδιακών κυττάρων  από κολλαγόνο δημιουργεί τμηματικές περιοχές ίνωσης.



  

Δυσλειτουργία μυοκαρδίου και αναδιαμόρφωση στην ΚΑδΚΕ και στην ΚΑμΚΕ

Στην ΚΑδΚΕ η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία και η αναδιαμόρφωση ξεκινά από τη φλεγμονή του ενδοθηλίου και το 
οξειδωτικό στρες. Στην ΚΑμΚΕ, το οξειδωτικό στρες προέρχεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα λόγω της ισχαιμίας, της 

λοίμωξης, ή από τοξικούς παράγοντες. Οι δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS) πυροδοτούν την αυτοφαγία, την 
απόπτωση, ή τη νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων και  τα οποία προσελκύουν  τα λευκοκύτταρα. Τα νεκρά 

μυοκαρδιακά κύτταρα αντικαθίστανται από ινώδη ιστό. HFREF= καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα 
εξώθησης.



  

Η συγκριτική ανάλυση των δειγμάτων μυοκαρδιακής βιοψίας από ΚΑδΚΕ και ΚΑμΚΕ έδειξε 

πράγματι την παρουσία τμηματικής ίνωσης σε ΚΑμΚΕ αλλά όχι στην ΚΑδΚΕ. Επιπλέον εικόνες από 

το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της αριστερής κοιλίας έδειξαν μικρότερη πυκνότητα μυονηματίων σε 

ΚΑμΚΕ και σε μερικά μυοκαρδιακά κύτταρα ολική απώλεια των μυοϊνιδίων. Αυτά τα ευρήματα είναι 

συμβατά με κυτταρικό θάνατο που συμβαίνει σε ασθενείς με ΚΑμΚΕ αλλά όχι σε ΚΑδΚΕ32.

   Σε προχωρημένη ΚΑμΚΕ, υπάρχει συστηματική και στεφανιαία ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που 

αποδίδεται σε αυξημένη επίπεδα TNF-α και IL-6 στο πλάσμα (σχήμα 3). Σε αντίθεση με την 

ΚΑδΚΕ, τα αυξημένα επίπεδα TNF-α και IL-6 στο πλάσμα δεν προκύπτουν από προϋπάρχουσες 

καταστάσεις συννοσηρότητας , αλλά

είναι αντιδραστικά της σοβαρότητας της ΚΑμΚΕ καθώς σχετίζονται με τη λειτουργική κατάταξη κατά 

New York Heart Association και με τη μείωση του κλάσματος εξώθησης της αρ. κοιλίας33.

   Τέλος, αν και η ιογενή μυοκαρδίτιδα εξελίσσεται συνήθως σε

ΚΑμΚΕ, σε μια πρόσφατη μελέτη μυοκαρδίτιδα από παρβοϊό εξελίχθηκε σε ΚΑδΚΕ. Σε αυτή τη 

μελέτη, ο ιός δεν επηρέασε τα  μυοκαρδιακά κύτταρα αλλά το ενδοθήλιο των στεφανιαίων.

Ως εκ τούτου, αυτή η παρατήρηση ταιριάζει με το προτεινόμενο πρότυπο όπου η ανάπτυξη ΚΑδΚΕ 

προκαλείται από φλεγμονή του ενδοθηλίου της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας34.



  

Δυσλειτουργία μυοκαρδίου και αναδιαμόρφωση στην ΚΑδΚΕ ,στην ΚΑμΚΕ και στην 
προχωρημένη ΚΑμΚΕ

Στην ΚΑδΚΕ η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία και η αναδιαμόρφωση ξεκινά από τη φλεγμονή του 
ενδοθηλίου και το οξειδωτικό στρες. Στην ΚΑμΚΕ, το οξειδωτικό στρες προέρχεται από τα 

μυοκαρδιακά κύτταρα και στην προχωρημένη ΚΑμΚΕ οι  δυο μηχανισμοί αλληλεπικαλύπτονται.



  

Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Συνέπειες
Το νέο πρότυπο της ΚΑδΚΕ προτείνει ανθρωπομετρικές μετρήσεις, συνοδά νοσήματα, αγγειακές 
αντιδράσεις υπεραιμίας και δείκτες του οξειδωτικού στρες ή της φλεγμονής στο πλάσμα που είναι 
χρήσιμα για τη διάγνωση της ΚΑδΚΕ. Κανένα registry της ΚΑδΚΕ μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταγράψει την περίμετρο της μέσης, η οποία παρέχει μια εύκολη εκτίμηση της κεντρικής 
παχυσαρκίας. Η απουσία ανάπτυξης ΚΑδΚΕ παρά την παρουσία της κεντρικής παχυσαρκίας 
πιθανότατα σχετίζεται με μεταβλητή διήθηση του σπλαχνικού λίπους με
φλεγμονώδη κύτταρα. Πρόσφατα επανεκτιμήθηκε η σημασία της συννοσηρότητας και της 
υπεραιμικής απάντησης του αντιβραχίου και αποδείχθηκε ότι είναι μειωμένη σε ΚΑδΚΕ και
παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες Τέλος, οι προφλεγμονώδεις
 κυτοκίνες αυξήθηκαν σε ΚΑδΚΕ και μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική ανάπτυξη ΚΑδΚΕ35.

Το νέο πρότυπο της ΚΑδΚΕ συμβάλει και σε νέες θεραπευτικές στρατηγικές διότι προσδιορίζει τη 
χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα του NO στο μυοκάρδιο το οποίο αποτελεί την τροχοπέδη για τα 
προυπερτροφικά ερεθίσματα που σχετίζονται με την αναδιαμόρφωση της αρ. κοιλίας στην ΚΑδΚΕ. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να στοχεύουμε στη θεραπεία τόσο της αρτηριακής υπέρτασης όσο και της 
δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αντιμετώπισης των 
συνοδών νοσημάτων και μέσω της χρήσης δοτών ΝΟ, όπως οι αναστολείς PDE-5, και ουσίες με 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως οι στατίνες και η ρεσβερατρόλη36. Μακροπρόθεσμα η 
χρήση δινιτρικού ισοσορβίτη συνδυαζόμενη με το αντιοξειδωτικό υδραλαζίνη βελτίωσε την έκβαση 
των ασθενών με ΚΑδΚΕ στη μελέτη V-HEFT I (Vasodilator- Heart Failure Trials) και στη A-
HEFT(African-American Heart Failure Trial). Πολλοί ασθενείς  της μελέτης A-HEFT ήταν 
παχύσαρκοι ή είχαν ΣΔ, και αυτό το κλινικό  προφίλ αλληλεπικαλυπτόταν με την ΚΑδΚΕ37. 



  

Η μακροχρόνια χρήση του αναστολέα της PDE-5 σιλντεναφίλη βελτίωσε τη διαστολική 
δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας
τόσο στην ΚΑμΚΕ όσο και στη ΚΑδΚΕ, βελτίωσε την κλινική εικόνα στην ΚΑμΚΕ, και μείωσε την 
πνευμονική υπέρταση σε ΚΑδΚΕ38, όμως σε μια άλλη μεγάλη μελέτη δεν παρατηρήθηκε καμία 
επίδραση της σιλντεναφίλης επί της ανοχής στην άσκηση, (RELAX study [Evaluating the 
Effectiveness of Sildenafil at Improving Health Outcomes and Exercise Ability in People With 
Diastolic Heart Failure;]).

Το νέο πρότυπο της ΚΑδΚΕ υποστηρίζει επίσης τη χρήση των στατινών. Οι στατίνες ασκούν ταχεία 
και άμεση επίδραση στην ενδοθηλιακή ισορροπία οξειδοαναγωγής, οι οποία είναι ανεξάρτητη από 
τη μείωση της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL). Αυτές οι επιδράσεις οδηγούν στην 
υποχώρηση της υπερτροφίας, της αρ. κοιλίας στην πρόληψη της μυοκαρδιακής ίνωσης και στη 
βελτίωση της διαστολικής δυσλειτουργίας όπως φάνηκε σε πειραματικές και κλινικές μελέτες39.

Μια πρόσφατη αναδρομική ανάλυση μελέτησε την περιεκτικότητα της νιτροτυροσίνης, τη 
δραστηριότητα της PKG, την υπερτροφία και τη δυσκαμψία των μυοκαρδιακών κυττάρων στην 
ΚΑδΚΕ και διαπιστώθηκε ότι ασθενείς που λάμβαναν στατίνη έχουν λιγότερο νιτροτυροσίνη, 
περισσότερη δραστηριότητα PKG, λιγότερο υπερτροφία ,και μικρότερη τάση ηρεμίας στα 
μυοκαρδιακά κύτταρα(σχήμα 4)17. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με μια μικρή μελέτη που έδειξε 
μείωση της θνησιμότητας με τη χρήση στατινών σε ασθενείς με ΚΑδΚΕ40. Σε μια άλλη μεγάλη 
τυχαιοποιημένη μελέτη (GISSI-HF) η χρήση στατινών σε μια υποομάδα ασθενών με σχετικά 
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (> 40%) είχε ουδέτερο αποτέλεσμα41.



  

Επιδράσεις της θεραπείας με στατίνες στο μυοκάρδιο στην ΚΑδΚΕ

Σε ασθενείς με ΚΑδΚΕ (HFPEF) που λαμβάνουν στατίνη (HFPEF stat+) έχουν αυξημένη 
δραστικότητα PKG η οποία αξιολογήθηκε από το λόγο της αγγειοδιασταλτικής φωσφοπρωτεΐνης 

(VASP) που φωσφορυλιώνεται σε σερίνη (pVASP)προς την ολική VASP (pVASP/VASP) (Α), 
μειωμένη συγκέντρωση νιτροτυροσίνης (Β), μυοκαρδιακά κύτταρα με μικρότερη διάμετρο (C), και 

μικρότερη τάση ηρεμίας (Fpassive)



  

Η χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (αΜΕΑ) και των 
αποκλειστών των υποδοχέων ΑΤ1  της αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑΤ-1) στην ΚΑδΚΕ μέχρι στιγμής είναι 
απογοητευτική, με όλες τις μεγάλες μελέτες να δείχνουν  ουδέτερα αποτελέσματα . Αυτά τα 
ουδέτερα αποτελέσματα φαίνεται να είναι σε αντίθεση με το προτεινόμενο μοντέλο της ΚΑδΚΕ 
γιατί οι αΜΕΑ και οι ΑΤ-1 είναι γνωστό ότι έχουν αγγειοπροστατευτική δράση, η οποία ήταν 
εμφανής σε αρκετές μεγάλες μελέτες λόγω της μειωμένης εμφάνισης νέων αθηροσκληρωτικών 
συμβαμάτων42 .Η προστατευτική αυτή δράση στα μεγάλα αγγεία δεν συνεπάγεται κατ 'ανάγκην 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του ενδοθηλίου, και αυτό φάνηκε από την PERFECT43 
(PERFECT (PERindopril- Function of the Endothelium in Coronary artery disease Trial), μια 
υπομελέτη της EUROPA (EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable 
coronary Artery disease). 

Στους 36 μήνες παρακολούθησης, δεν αναφέρθηκε καμία σημαντική βελτίωση (p=0,23) στη ροή 
της βραχιονίου αρτηρία κατά τη λήψη περινδοπρίλης 8 mg μία φορά την ημέρα, σε αντίθεση
με τη σημαντική μείωση (p=0.001) του εμφράγματος του μυοκαρδίου που παρατηρήθηκε με την ίδια 
θεραπευτική αγωγή (περινδοπρίλης) στη μελέτη EUROPA44 Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που 
εξέτασε τα αποτελέσματα των αΜΕΑ και των ΑΤ-1 στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία δίνει έμφαση 
στην παρουσία των συνοδών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή και οξειδωτικό στρες 
,όπως η παχυσαρκία, ο Σ.Δ. και η ρευματοειδής αρθρίτιδα45.



  

Συμπεράσματα

Στην ΚΑδΚΕ, τα συνοδά νοσήματα συμβάλλουν σε μια συστηματική φλεγμονώδη κατάσταση, η 

οποία επάγει το οξειδωτικό στρες στο ενδοθήλιο της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας ,και αυτό 

μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα του μυοκαρδιακού NO και οδηγεί σε μειωμένη δραστηριότητα του 

PKG ,των μυοκαρδιακών κυττάρων τα οποία γίνονται δύσκαμπτα και υπερτροφικά. Η 

αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου στην ΚΑδΚΕ διαφέρει από την αναδιαμόρφωση στην ΚΑμΚΕ, η 

οποία προκαλείται από το θάνατο των μυοκαρδιακών κυττάρων λόγω οξειδωτικού στρες ως 

αποτέλεσμα της ισχαιμίας, της λοίμωξη, ή της τοξικότητα. Το νέο πρότυπο της ΚΑδΚΕ έχει 

σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές επιπτώσεις.
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