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Ορισμός Καρδιακής Ανεπάρκειας  (ΚΑ)  

Καρδιακή ανεπάρκεια ορίζεται  
 

 η αδυναμία της καρδιάς να διατηρήσει την 
καρδιακή παροχή  

 

 σε επίπεδο που να εξασφαλίζει την απαραίτητη 
οξυγόνωση για τις μεταβολικές ανάγκες των 
ιστών και οργάνων του οργανισμού  



Ορισμός Καρδιακής Ανεπάρκειας  (ΚΑ)  

Κλινικό σύνδρομο  
 

• που προκύπτει από δομικές ή λειτουργικές 
διαταραχές του μυοκαρδίου  
 

• που περιορίζουν τη δυνατότητα της καρδιάς να 
εξωθήσει το αίμα ή να πληρωθεί με αυτό 

  

• με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία της καρδιάς να 
αρδεύσει την περιφέρεια και να εξασφαλίζει την 
απαραίτητη οξυγόνωση  των οργάνων του 
οργανισμού  



Ορισμός Καρδιακής Ανεπάρκειας  (ΚΑ)  

Kλινικό σύνδρομο με:  
 

• Τυπικά συμπτώματα ΚΑ: δύσπνοια, ορθόπνοια, κόπωση-αδυναμία    
• Τυπικά σημεία ΚΑ: υγροί πνευμονικοί ρόγχοι, πλευριτική συλλογή,    
                                        διάταση σφαγιτίδων, περιφερικό οίδημα 
                                
που οφείλονται σε 
• δομική ή λειτουργική  ανωμαλία του μυοκαρδίου  
 

και έχει σαν αποτέλεσμα  
• να μειώνεται η καρδιακή παροχή (η ικανότητα των κοιλιών να 

πληρούνται με αίμα ή να εξωθούν αίμα) ή/και 
• να αυξάνονται οι  ενδοκαρδιακές πιέσεις  
  



Επιδημιολογία  ΚΑ   

Συχνότητα:  
– 2% γενικού πληθυσμού  
– 10% > 65 έτη  
– Πρώτη αιτία νοσηλείας > 65 έτη  
 

Πρόγνωση:   
– Θνητότητα 50% στα 5 έτη   
Οξεία ΚΑ:   
– 5% ενδονοσοκ. θνητότητα,   
– 15% θνητότητα στους 3 μήνες  
– 30% επανεισαγωγή in 2-3 months  
 

Κόστος:   
– 2% συνολικού κόστους Υγείας  
  



Αίτια Καρδιακής Ανεπάρκειας    

•  Στεφανιαία νόσος 
 

•  Αρτηριακή υπέρταση  
 

•  Βαλβιδοπάθειες (Στένωση αορτικής βαλβίδας, 

     Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας) 
 

•  Ιοί – μικρόβια (μυοκαρδίτιδα)  
 

•  Τοξικοί παράγοντες (αλκοόλ, φάρμακα)  
 

•  Πρωτοπαθείς μυοκαρδιοπάθειες – Γενετικές 
    ανωμαλίες  

•  Καταστάσεις υψηλής παροχής (αναιμία, 

     υπερθυρεοειδισμός) 



Παθοφυσιολογικές μεταβολές   

1.   Αιμοδυναμικές  
      •  ελάττωση καρδιακής παροχής  
 

2. Νευροορμονικές κινητοποίηση 
      •  συμπαθητικό Ν.Σ.(SNS),  
      •  άξονας ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης  (RAAS) 
 

3.   Κυτταρικές  
      •  διαχείριση Ca, παραγωγή ενέργειας, συσταλτές 
           πρωτεϊνες, απόπτωση   
 

4.   Δομικές  
      •  αναδιαμόρφωση (καρδιακή υπερτροφία κ.α.) 



Παθοφυσιολογικές μεταβολές   



ΚΑ και Νεφρική λειτουργία   

Philippatos et al, Am J Physiol 2001 



Ανατομία  Καρδιάς   



Pathophysiology of HF 

E l e v a t e d  p r e s s u r e s  



Ταξινόμηση Καρδιακής Ανεπάρκειας   

• ΚΑ με επηρεασμένο ΚΕ  –   ΚΑ με διατηρημένο ΚΕ 
 

• Χαμηλής παροχής ΚΑ     –    Υψηλής παροχής ΚΑ 
 

• Οξεία ανεπάρκεια           –    Χρόνια ανεπάρκεια  
μμ 

• Αριστερή ανεπάρκεια    –     Δεξιά ανεπάρκεια  
  



HF with preserved  
ejection  fraction ( HFpEF) 

HF with  reduced  
ejection  fraction (HFrEF) 

systolic dysfunction of LV diastolic dysfunction of LV 

Ταξινόμηση Καρδιακής Ανεπάρκειας   



 Κατάταξη   
Συστολική - διαστολική ΚΑ    

<40% 
Συστολική ΚΑ 

ή 
ΚΑ με επηρεασμένο ΚΕ 

HF with reduced  
ejection fraction (EF) 

HF with preserved  
ejection fraction (EF) 

40-49% 
ΚΑ με μέτρια 

επηρεασμένο ΚΕ 

HF with mid-range  
ejection fraction (EF) 



Κατάταξη   
Συστολική - διαστολική ΚΑ    



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 
                                 Οξύ πνευμονικό οίδημα   

• Θορυβώδης κλινική εικόνα 
 

• Δύσπνοια – ορθόπνοια  
 

• Εφίδρωση  
 

• Ψυχρά άκρα  
 

• Κυάνωση  
 

• Οπισθοστερνικό άλγος –  
   στηθάγχη  
 

• Αίσθημα παλμών 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 

• Δύσπνοια,  
 

• Ορθόπνοια,  
 

• Οιδήματα κάτω άκρων, 
 

• Ασκίτης, 
 

• Κόπωση-αδυναμία, 
 

• Διαταραχές ύπνου, 
 

• Βήχας με αφρώδη πτύελα, 
 

• Αυξημένη νυκτερινή  
     διούρηση, 

 

• Σύγχυση/διαταραχές μνήμης. 

Τυπικά συμπτώματα ΚΑ   



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 



Λειτουργική ταξινόμηση κατά ΝΥΗΑ   

Κλάση Ι  Κανένας περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα.   
Η συνήθης δραστηριότητα δεν προκαλεί συμπτώματα. 
 

Κλάση ΙΙ  Ήπιος περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.  
Η συνήθης δραστηριότητα προκαλεί συμπτώματα . 
 

Κλάση ΙΙΙ  Σημαντικός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.   
Η μικρότερη από τη συνήθη δραστηριότητα προκαλεί 
συμπτώματα.  
 

Κλάση IV  Αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε φυσικής 
δραστηριότητας χωρίς συμπτώματα.   
Συμπτώματα και στην ηρεμία.  
 



Διάγνωση Καρδιακής Ανεπάρκειας   

• Κλινική συμπτωματολογία  
• Κλινική εξέταση  
• Βιοχημικός έλεγχος  
• ΗΚΓ  
• Α/α θώρακος  
• Υπερηχογράφημα  
 
 

• Δοκιμασία κόπωσης  
• Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου  
• Καρδιακός καθετηριασμός  
• Αξονική Τομογραφία καρδιάς  
• Μαγνητική τομογραφία καρδιάς  
• Βιοψία μυοκαρδίου 
 



Αιματολογικές εξετάσεις   

• Γενική αίματος  
 

• Νεφρική λειτουργία – ηλεκτρολύτες 
  

• Ηπατική λειτουργία 
  

• Θυρεοειδικός έλεγχος 
  

• Βιοδείκτες (ΒΝΡ, ΝΤproBNP) 
  



Ηλεκτροκαρδιογράφημα   



Ακτινογραφία   



Ηχοκαρδιογράφημα    



Στεφανιογραφία   



Νεότερες απεικονιστικές τεχνικές   

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς  Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς  



Διαφορική διάγνωση    

Περιλαμβάνει: 
  

• Άλλα αίτια δύσπνοιας  
        - παθήσεις του αναπνευστικού  
 

• Άλλα αίτια περιφερικών οιδημάτων 
        - φλεβική ανεπάρκεια,  
        - κίρρωση,  
        - υπολευκωματιναιμία. 



Θεραπεία Καρδιακής Ανεπάρκειας   

Στόχοι της θεραπείας  
 

     Επιβίωσης   
 

     Συμπτωμάτων   
 

     Ικανότητας άσκησης, ποιότητας ζωής     
 
 
    Κόστος ? 



Θεραπεία Καρδιακής Ανεπάρκειας   
• Αποφυγή φαρμάκων που επιβαρύνουν την καρδιακή 
   λειτουργία (αντιαρρυθμικά, NSAID…)  
 

• Προληπτικός Eμβολιασμός (πνευμονιόκοκκος, γρίππη) 
  

• Δίαιτα χωρίς αλάτι (< 3gr)  
 

• Άσκηση  
 

• Φαρμακευτική θεραπεία  
 

• Θεραπεία της πάθησης που προκάλεσε την ΚΑ 
 

• Αμφικοιλιακή βηματοδότηση  
 

• Επεμβατική θεραπεία - χειρουργική ή διαδερμική 
                                                                         (αγγειοπλαστική, TAVI)  
 

• Συσκευές υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργίας 
  

• Μεταμόσχευση καρδιάς  
 

• Γονιδιακή θεραπεία  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια   



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια   

• Καθιστή θέση 
  

• Οξυγόνο  
 

• Διουρητικά  
 

• Οπιοειδή  
 

• Νιτρώδη (αγγειοδιασταλτικά) 
  

• Ινότροπα 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια   

• Οξυγόνο  
 

• Διουρητικά  
 

• Β-αποκλειστές  
 

• α-ΜΕΑ  
 

• Ανταγωνιστές αλδοστερόνης 
 

• Αναστολέας των υποδοχέων της  
   αγγειοτενσίνης /νεπριλυσίνης  (βαλσαρτάνη/ Sacubitril) 
 

• Δακτυλίτιδα  
 

• Ιβαμπραδίνη 
  

• Αντιπηκτικά 



ΣΥΣΚΕΥΕΣ :  
Αμφικοιλιακή βηματοδότηση (CRT)/ Απινιδωτής (ICD) 

Αμφικοιλιακή Βηματοδότηση  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια   



TAVI 

Επεμβατική θεραπεία  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια   



Συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια   





Φροντίδα στο σπίτι – self management   

• Έλεγχος φαρμακευτικής αγωγής 
  

• Δίαιτα πτωχή σε αλάτι 
  

• Άσκηση  
 

• Διακοπή καπνίσματος και έλεγχος αλκοόλ 
 

• Έλεγχος συμπτωμάτων και σημείων της νόσου  



Φροντίδα στο σπίτι – self management   



Άνδρας 67 ετών. 
Αιτία εισόδου: Δύσπνοια, έντονος βήχας με απόχρεμψη, ροδόχροα 
πτύελα και αίσθημα παλμών.   
Παρούσα νόσος:  
Εδώ και 2 εβδομάδες ο ασθενής παρουσιάζει προοδευτική εμφάνιση 
επεισοδίων παροξυσμικής νυκτερινής δύσπνοιας 1-2 ώρες μετά την 
κατάκλιση με συνοδό έντονο βήχα και απόχρεμψη πτυέλων. Ο ίδιος 
αναφέρει ότι ανακουφίζεται από την δύσπνοια σε όρθια θέση. 
Αναφέρει αδυναμία και κόπωση μετά από άσκηση. 
Ατομικό αναμνηστικό:  
Καπνιστής από 20 ετών (διακοπή καπνίσματος προ 20 ετών).   
Αρτηριακή υπέρταση από 7ετίας (υπό αντιυπερτασική αγωγή).   
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (υπό αγωγή). 
Λήψη ζωτικών σημείων:  
ΑΠ:180/100mmHg, ΣΦ:120/min,SPO2:88%, RR:22/min 
Βάρος 110 κιλά, Δείκτης Μάζας Σώματος: 32 kg/m2 

1η Κλινική περίπτωση   



Φυσική εξέταση:   
υγρούς ρόγχους στους πνεύμονες (ακρόαση) 
αμβλύτητα θώρακα (επίκρουση) 
επώδυνο ψηλαφητό ήπαρ (ψηλάφηση) 
οίδημα σφυρών και ράχης (ψηλάφηση) 
διάταση σφαγίτιδων φλεβών-αυξημένη σφαγιτιδική φλεβική πίεση 
(επισκόπηση-μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης) 
 
Διαγνωστικές εξετάσεις: 
ηλεκτροκαρδιογράφημα 
ακτινογραφία θώρακος 
υπέρηχος καρδιάς 
αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, ηλεκτρολύτες, BNP 
NTprBNP)   

1η Κλινική περίπτωση   



1η Κλινική περίπτωση   

Εργαστηριακές εξετάσεις:  
Ht: 36,7%, Hb: 12.5 g/dl, WBC: 14.800/mm3 (Π: 68%, Λ: 22%), PLT: 
426.000/ mm3. Γλυκόζη: 98 mg/dl, ουρία: 0,66 mg/dl, κρεατινίνη: 
1.9 mg/dl, Na: 129 mEq/l, K: 3,5 mEq/l, LDH: 228 U/I (Φ.Τ.: 120-220), 
CPK: 76 U/I (Φ.Τ.: 46-171). Ολική χοληστερόλη: 312 mg/dl, HDL: 38 
mg/dl, τριγλυκερίδια: 125 mg/dl, LDL: 249 mg/dl.  
 
Επιπρόσθετος παρακλινικός έλεγχος:  
Ηλεκτροκαρδιογράφημα: κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή 
απόκριση, αποκλεισμός αριστερού σκέλους.  
Άκτινογραφία θώρακα: μεγαλοκαρδία, ευμεγέθης σκίαση δεξιού 
άνω πνευμονικού πεδίου.  



1η Κλινική περίπτωση   

Διάγνωση: 
Οξύ πνευμονικό οίδημα επί εδάφους υπερτασικής αιχμής. 

Διαφορική διάγνωση:  
• Ενδοκαρδίτιδα,  
• Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας,  
• Κακοήθης νεοπλασία πνεύμονα. 



Άνδρας 45 ετών, 
Αιτία εισόδου:  
Δύσπνοια, οξύς και έντονος βήχας, αίσθημα παλμών, διέγερση.   
Παρούσα νόσος:  
Παρουσίασε συμπτώματα δύσπνοιας πριν 3 ημέρες . Αναφέρει 
περίοδο έντονου στρες και περιστασιακή χρήση ηρεμιστικών και 
θεώρησε ότι τη δύσπνοια οφείλονταν στο στρες. Υπήρξε  
προοδευτική εξέλιξη που τον περιόριζε στις δραστηριότητες του. Τα 
συμπτώματα επέμειναν και σήμερα το πρωί άρχισε να παρουσιάσει 
δυσκολία στην ομιλία και αίσθημα κόπωσης.  
Ατομικό αναμνηστικό:  
Καπνιστής από 20 ετών . 
Μέτρια φυσική δραστηριότητα δυο φορές την εβδομάδα.  
Αρτηριακή υπέρταση από 5ετίας (υπό αντιϋπερτασική αγωγή).   
Οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας.  

2η Κλινική περίπτωση   



Αντικειμενική εξέταση:  
Επισκόπηση:  
Εμφανίζει ανησυχία και έντονη αγωνία στο πρόσωπο, αναπέταση 
των ρινικών πτερυγίων και σύσπαση των μυών του προσώπου. 
Υπάρχει ορατή δυσφορία. Περιγράφει την δυσκολία ως έλλειψη 
αέρα. Επίσης εμφανίζει σπασμωδικό βήχα και έντονη διέγερση. 
Κατά την ομιλία και την περιγραφή δυσκολεύεται να αναπνεύσει, 
παρουσιάζει αδυναμία να ολοκληρώσει τις φράσεις και σκύβει 
μπροστά. Η επικοινωνία γίνεται με την βοήθεια του συνοδού.  
Το δέρμα στα χέρια είναι θερμό και ερυθρό. 
Ζωτικά σημεία και Φυσική εξέταση: 
Σφύξεις 125/ λεπτό 
Αρτηριακή πίεση 150/90 
Αναπνευστική συχνότητα: 32 αναπνοές/λεπτό 
Ακρόαση πνευμόνων: ήπιος εκπνευστικός συριγμός άμφω  
Αέρια αίματος: SpO2 80 %,,PaO2 60 mmHg,,PaCO2 43 mmHg 

2η Κλινική περίπτωση   



2η Κλινική περίπτωση   

Διαγνωστικές εξετάσεις: 
• ακτινογραφία θώρακος 
• ηλεκτροκαρδιογράφημα 
• αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος-ηωσινόφιλα, 
     ηλεκτρολύτες, BNP NTprBNP)   

• υπέρηχος καρδιάς ? 
• Σπειρομέτρηση ? 

Αγωγή: 
• Οξυγόνο 
• Βρογχοδιασταλτικά εισπνεόμενα 
• Κορτιζόνη 
• Αμινοφυλλίνη?  



2η Κλινική περίπτωση   

Δύσπνοια αναπνευστικής αιτιολογίας 
 

• Κρίση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας? 
• Οξεία κρίση Βρογχικού Ασθματος? 



Διαφορική διάγνωση δύσπνοιας   

• Η διαφορική διάγνωση της δύσπνοιας από αναπνευστικά ή 
καρδιακά αίτια  αποτελεί συχνό κλινικό πρόβλημα.  

 

• Το λεπτομερές ιστορικό και η κλινική εξέταση, βάζουν  τη 
διάγνωση στο 70-80% των περιπτώσεων. 

Καρδιακά  αίτια    Αναπνευστικά  αίτια  

Ιστορικό - Δύσπνοια προσπάθειας,  
- Παροξυντική νυχτερινή δύσπνοια, - 
Ορθόπνοια,  
- Συνοδό θωρακικό άλγος.  
 

- Δύσπνοια στην ηρεμία και στην  
   προσπάθεια,  
- Χρήση καπνού,  
- Βήχας - απόχρεμψη,  
- Συριγμός,    
- Πλευριτικός θωρακικός πόνος. 

Φυσική Εξέταση Διάταση σφαγίτιδων,  
περιφερικά οιδήματα,  
ασκίτης,  
πλευριτικές συλλογές,  
πνευμονικό οίδημα, καρδιομεγαλία,  
ήχος S3 κατά την ακρόαση της καρδιάς.  
 

εκπνευστικός συριγμός,  
μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα 
αντήχηση στην επίκρουση, 
"βαρελοειδής" θώρακας. 
 



• Στη διαφορική διάγνωση βοηθούν:  
     -  ακτινογραφία θώρακος,  
     -  αέρια αίματος,  
     -  ΗΚΓ,  
     -  καρδιακά ένζυμα  
     -  triplex καρδιάς   
     -  νατριουρητικά πεπτίδια BNP και NT-proBNP   
• Τα νατριουρητικά πεπτίδια BNP και NT-proBNP είναι χρήσιμα για 

τον αποκλεισμό καρδιακής ανεπάρκειας. 
• H σπιροεργομετρία θεωρείται χρήσιμη στη διάκριση μεταξύ 

πνευμονικών και καρδιακών αιτίων δύσπνοιας. 
• Προσοχή: Συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή και πνευμονική 

και καρδιακή νόσος.  
 

Διαφορική διάγνωση δύσπνοιας   



 Καρδιακή ανεπάρκεια 

Ευχαριστώ πολύ 


