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ΟΡΙΜΟ

 Ωο θαξδηαθή αλεπάξθεηα νξίδεηαη ε παζνθπζηνινγηθή
θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιηθέο αλάγθεο ηνπ 
νξγαληζκνύ. Καξδηαθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα 
εκθαληζηεί σο θαηάιεμε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ 
παζήζεσλ ησλ δεμηώλ ή αξηζηεξώλ θαξδηαθώλ 
θνηινηήησλ, θαη ζπλνδεύεηαη από απμεκέλε ζλεηόηεηα.

 Η ΚΑ απνηειεί έλα θιηληθό ζύλδξνκν ην νπνίν 
ραξαθηεξίδεηαη από ηππηθά ζε ζπλδπαζκό κε θιηληθά θαη 
ην νπνίν πξνθαιείηαη από κία δνκηθή ή/θαη ιεηηνπξγηθή 
θαξδηνπάζεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπληειεί ζε 
κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη/ή απμεκέλεο 
ελδνθαξδηαθέο πηέζεηο, θαηά ηελ εξεκία ή θαηά ηελ 
άζθεζε.
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΆ ΝΤΗΑ

Δπί ηεο νπζίαο ε ηαμηλόκεζε θαηά ΝΤΗΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θξηηήξην έληαμεο ή/θαη 
απνθιεηζκνύ σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο θαζώο θαη ζαλ δείθηεο έθβαζεο πξόγλσζεο 
θαη εθηίκεζεο. Βαζίδεηαη ζηε βαξύηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα

Η θαηά ΝΤΗΑ ηαμηλόκεζε είλαη ζε θάπνην βαζκό ππνθεηκεληθή, εμαθνινπζεί όκσο λα 
απνηειεί έλα επθόισο εθαξκνδόκελν πξώηεο γξακκήο εξγαιείν ζηελ θαζ’ήκεξα θιηληθή 

πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο εθηίκεζεο ησλ αζζελώλ.



πζρέηηζε θιίκαθαο ΝΤΗΑ κε ηε ζλεηόηεηα ζε 
αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα



 ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελώλ κε ΚΑ 
παξάιιεια κε ηελ θαηά ΝΤΗΑ ηαμηλόκεζε, ζπκβάιινπλ ε 6-ιεπηε 
δνθηκαζία βάδηζεο (6 Minute Walk Distance (6MWD) θαη ε 
θαξδηναλαπλεπζηηθή δνθηκαζία άζθεζεο (Cardiopulmonary Exercise 
Test (CPET).

 Η 6MWD απνηειεί κία πεξηζζόηεξν αληηθεηκεληθή δνθηκαζία 
εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαηά ΝΤΗΑ 
ηαμηλόκεζε.

 Η CPET παξακέλεη ν ρξπζόο θαλόλαο ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο 
γηα άζθεζε θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απόδνζεο, κε ηνλ αζζελή λα πξέπεη 
λα αθνινπζήζεη έλα ηππνπνηεκέλν, αλαπαξαγώγηκν πξσηόθνιιν 
άζθεζεο. Η απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (VCO2) όπσο 
θαζνξίδεηαη από ηελ CPET έρεη θαιή πξνγλσζηηθή αμία



 Αλεμαξηήησο ηεο θιίκαθαο εθηίκεζεο ησλ 
δηαθνξεηηθώλ ζηαδίσλ ηεο ΚΑ, πξέπεη λα ηνληζηεί 
όηη ε ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ δελ δύλαηαη λα 
ζπζρεηηζζεί  επαξθώο κε ηελ επηβίσζε 

 Η πνιππινθόηεηα ησλ κεραληζκώλ πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα 
πξνθαηαβάιιεη θαη ηε ρξήζε βηνδεηθηώλ είηε ελόο 
είηε ζε ζπλδπαζκό απηώλ. 



ΒΙΟΓΔΙΚΣΔ

 Οη βηνδείθηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηώδε ξόιν ζηελ θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα.

 Η πνιππινθόηεηα ησλ κεραληζκώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 
θαξδηαθή αλεπάξθεηα πξνθαηαβάιιεη θαη ηε ρξήζε βηνδεηθηώλ είηε 
ελόο είηε ζε ζπλδπαζκό απηώλ. 

 Σν πιενλέθηεκα ησλ βηνδεηθηώλ έλαληη ησλ θιηληθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη επηηξέπεη ηελ 
αλαγλώξηζε αζζελώλ πνπ ελώ θαηλνηππηθά νκνηάδνπλ, εληνύηνηο 
απαληνύλ δηαθνξεηηθά ζηελ πξνζαλαηνιηζκέλε από ηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζεξαπεία. 

 Οη βηνδείθηεο ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ην κεραληζκό κε νπνίν 
ζρεηίδνληαη. Έηζη είηε ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπάξθεηα ηεο αληιίαο, 
είηε κε ηε θιεγκνλή, είηε κε ηε κπνθαξδηαθή λέθξσζε είηε κε ην 
νμεηδσηηθό ζηξεο. ηα πιαίζηα απηά νη βηνδείθηεο ζα κπνξνύζαλ λα 
ηαμηλνκεζνύλ ζε 6  κεγάιεο θαηεγνξίεο



Κύπιερ καηηγοπίερ βιοδεικηών ζηην ΚΑ με βάζη ηα κύηηαπα πποέλεςζηρ ή ηοςρ ιζηούρ από ηοςρ οποίοςρ παπάγονηαι.

(Novel biomarkers in heart failure. What they add in daily clinical practice? Tousoulis D. Hellenic J Cardiol. 2018 Jul - Aug;59(4):193-195)
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Βηνδείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λεπξννξκνληθή ελεξγνπνίεζε θαη ην 
απμεκέλν ηνηρσκαηηθό stress. 

 Ο θπξηόηεξνο βηνδείθηεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 
βηνδεηθηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληιεηηθή δύλακε 
ηεο θαξδηάο είλαη ην BNP, ελώ ην NT-proBNP θαη to 
MR-proADM ζπκπιεξώλνπλ ηελ θαηεγνξία απηή.

 Σν ζύζηεκα ησλ λαηξηνπξεηηθώλ πεπηηδίσλ απνηειεί 
ζεκαληηθό ζύζηεκα γηα ηελ θπζηνινγηθή δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο.

 O θύξηνο βηνινγηθόο ξόινο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκνηόζηαζε ηνπ θπθινθνξηθνύ, 
κέζσ αθ’ ελόο κελ αύμεζεο ηεο απνβνιήο λαηξίνπ θαη 
αλαζηνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο-
αιδνζηεξόλεο, θαη αθ’ εηέξνπ κέζσ ηζρπξήο 
αγγεηνδηαζηαιηηθήο θαη αληη-ππεξπιαζηηθήο δξάζεο. 



 ηελ ΚΑ νη απμεκέλεο πηέζεηο πιήξσζεο ησλ θνηιηώλ σζνύλ ηα 
κπνθαξδηαθά θύηηαξα λα εθθξίλνπλ ηόζν ΑΝΡ όζν θαη ΒΝΡ κε 
απνηέιεζκα ε απειεπζέξσζε απηώλ ζην πιάζκα λα είλαη απμεκέλε. 

 εκαληηθή είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ ΒΝΡ κε ηελ θιηληθή εκθάληζε 
ζπκπησκάησλ έηζη ώζηε νη ηηκέο ηνπ ΒΝΡ λα είλαη πςειόηεξεο ζε 
αζζελείο κε ζνβαξόηεξνπ βαζκνύ ζπκπηώκαηα θαζώο θαη ζε 
απηνύο κε ζνβαξόηεξνπ βαζκνύ κπνθαξδηαθή βιάβε.

 Mεγαιύηεξεο ηηκέο BNP απαληώληαη ζε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα 
θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο όπσο απηά αμηνινγνύληαη κε ηελ θαηά 
ΝΤΗΑ θιίκαθα. Αθόκα θαη ζε ζπκπησκαηηθνύο ε ειάρηζηα 
ζπκπησκαηηθνύο αζζελείο , ην BNP απνηειεί αλεμάξηεην 
πξνγλσζηηθό παξάγνληα ζλεζηκόηεηαο θάζε αηηηνινγίαο. 

 Σν πξόδξνκν κόξην (MR, mid-regional) ηεο πξν-αδξελνκεδνπιίλεο
(MR-proADM) απνηειεί έλα θαιό πξνγλσζηηθό δείθηε ζε 
λνζειεπόκελνπο αζζελείο κε νμεία ΚΑ 



Βηνδείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θιεγκνλή

 Η αλαγλώξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θιεγκνλήο ηόζν ζηελ παζνθπζηνινγία όζν θαη 
ζηελ αλάπηπμε ηεο ΚΑ, είρε ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ηεο 
ΚΑ. 

 Οι σεμειοκινερ (αλαθέξνληαη θαη ζαλ πξνθιεγκνλσδεηο θπηηαξνθηλεο), είλαη κηα 
νκάδα κηθξώλ πξσηετλώλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο θιεγκνλώδεηο 
αληηδξάζεηο (απνηεινύλ ρεκεηνηαθηηθό παξάγνληα γηα ηα ιεπθνθύηηαξα). Φαίλεηαη 
απηνί νη βηνδείθηεο απμάλνληαη ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα (εηδηθά ζε 
απηνύο κε ΝΤΗΑ 3 θαη 4) θαζώο θαη ζπζρεηίδνληαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ην 
θιάζκα εμσζήζεσο.

 Ο παπάγονηαρ νέκπωζερ ηων όγκων (tumor necrosis factor, TNF-a), απμάλεηαη 
παξάιιεια κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγηθή 
θαηά ΝΤΗΑ θιάζε . Έρεη πξνγλσζηηθό ξόιν θαη ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 
ζλεζηκόηεηα ελώ θαίλεηαη λα έρεη θαη πξνγλσζηηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο Ν.  

 o μεηαμοπθωηικόρ αςξεηικόρ παπάγονηαρ b (transforming growth factor 
β (TGFβ) θαζώο θαη ε νηθνγέλεηα ησλ ηληεξιεπθηλώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο IL-
1, −12, −8 and −18 είλαη αλάκεζα ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο πξνθιεγκνλώδεηο
θπηηαξνθίλεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ ΚΑ.



Βηνδείθηεο ίλσζεο θαη αλαδηακόξθσζεο εμσθπηηάξηνπ ρώξνπ

 Διαλςηόρ ςποδοσέαρ 2 (Soluble receptor 2 , ST2) :

Τπάξρεη ζε δύν κνξθέο, ζηε κνξθή ηνπ δηακεκβξαληθνύ
ππνδνρέα (ST2L) θαη ζηε κνξθή ηνπ δηαιπηνύ ππνδνρέα-
“δνιώκαηνο” (ST2). Ο πξνζδέηεο ηνπ ST2L είλαη ε IL-33, ε 
νπνία εκπιέθεηαη ζηε κείσζε ηεο ίλσζεο θαη ηεο ππεξηξνθίαο 
ζε κεραληθά δηαηεηακέλνπο ηζηνύο. Ο ST2L επάγεη ηηο 
επηδξάζεηο ηεο IL-33 ηόζν in vitro όζν θαη in vivo, ελώ ε 
πεξίζζεηα ηνπ ST2 νδεγεί ζε κπνθαξδηαθή ίλσζε θαη θνηιηαθή 
δπζιεηηνπξγία. 
Ο παξάγνληαο απηόο, επνκέλσο, απμάλεηαη ζε πάζρνληεο από 
θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
πξνγλσζηηθόο δείθηεο κπνθαξδηαθήο ίλσζεο, ελώ δελ έρεη 
αθόκα απνζαθεληζηεί πιήξσο ε δηαγλσζηηθή ηνπ αμία.



 Γκαλεκηίνε-3 :

Πξόθεηηαη γηα κηα δηαιπηή πξσηεΐλε-ιεθηίλε δέζκεπζεο ηεο β-

γαιαθηνζίδεο πνπ εθθξίλεηαη από ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα θαη 
ελεξγνπνηεί κε ηε ζεηξά ηεο ηνπο ηλνβιάζηεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ 
θνιιαγόλν θαη νπιώδε ηζηό, νδεγώληαο έηζη ζε πξννδεπηηθή ίλσζε ηνπ 
κπνθαξδίνπ. Αλεπξίζθεηαη απμεκέλε ζε πάζρνληεο από θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα. Φαίλεηαη, κάιηζηα, όηη έρεη πξνζηηζέκελε ζην BNP 
πξνγλσζηηθή αμία ζε αζζελείο λεόηεξεο ειηθίαο κε θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα κε ηζραηκηθήο αηηηνινγίαο.



Βηνδείθηεο κπνθαξδηαθήο βιάβεο κε θπξηόηεξν 
εθπξόζσπν απηήο ηελ ηξνπνλίλε.

 Η ηξνπνλίλε απνηειεί ζπζηαηηθό ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ηόζν ζην ζθειεηηθό όζν θαη ζην 
θαξδηαθό κπνθύηηαξν. Μαδί κε ηα ηόληα αζβεζηίνπ, νη ηξνπνλίλεο ξπζκίδνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ 
ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ηληδίσλ ηεο αθηίλεο θαη ηεο κπνζίλεο, επηηπγράλνληαο έηζη ηε 
κπτθή ζπζηνιή.

 Η θαξδηαθή ηξνπνλίλε Ι (cTnI) είλαη κία ππνκνλάδα ηνπ ζπκπιόθνπ αθηίλεο-κπνζίλεο, ηεο 
ζπζηαιηήο πξσηεΐλεο ηνπ κπηθνύ ηληδίνπ πνπ ππάξρεη κόλν ζην κπνθάξδην. Η ηξνπνλίλε Σ 
(cTnT) θαη ε εηδηθή θαξδηαθή ηξνπνλίλε Ι, είλαη νη δύν ηζνκνξθέο πνπ δηαξξένπλ ζηελ 
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κπνθαξδηαθήο λέθξσζεο θαη έρνπλ παξόκνηα 
αθξίβεηα ζηελ αλαγλώξηζε ηεο νμείαο κπνθαξδηαθήο βιάβεο. 

 Η θαξδηαθή ηξνπνλίλε (cardiac troponin (cTn)) είλαη έλα πξσηεηληθό ζύκπινθν πνπ 
απνηειείηαη από ηξεηο ηζνκνξθέο:

 Σξνπνλίλε T πξνζδέλεη ην πξσηεηληθό ζύκπινθν ηεο ηξνπνλίλεο ζηα ηλίδηα ηεο αθηίλεο
 Σξνπνλίλε C απνηειεί ην ζεκείν ζύλδεζεο ησλ ηνληώλ αζβεζηίνπ θαζώο απηά εηζέξρνληαη ζην 

θύηηαξν (calcium binding site) 
 Σξνπνλίλε I αλαζηέιιεη ηελ αιιειεπίδξαζε αθηίλεο θαη κπνζίλεο επί απνπζίαο ηθαλνπνηεηηθήο 

ζπγθέληξσζεο ηόλησλ αζβεζηίνπ



Τςειήο επαηζζεζίαο θαξδηαθή ηξνπνλίλε ζαλ πνζνηηθόο 
δείθηεο

Garg P. et al. Cardiac biomarkers of acute coronary syndrome: from history to high-sensitivity cardiac troponin. Intern Emerg Med. 2017 Mar;12(2):147-155)
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 Όζο σαμηλόηεπα ηα επίπεδα ηηρ hs-cTn, ηόζο 

ςτηλόηεπη είναι η απνηηική ππογνυζηική αξία 

αςηήρ (NPV) υρ ππορ ηην παποςζία ΟΕΜ. Όζο 

ςτηλόηεπα είναι ηα επίπεδα ηηρ hs-cTn, ηόζο 

ςτηλόηεπη είναι και η θεηική ππογνυζηική αξία 

αςηήρ (PPV) υρ ππορ ηην παποςζία ΟΕΜ. 
Επίπεδα πάνυ από ηην 99η ποσοστιαία θέζη ηος 

ανώηεπος οπίος αναθοπάρ, έσοςν σαμηλή PPV για 

ΟΕΜ



Βηνδείθηεο λεθξηθήο βιάβεο

 Γελαηινάζε ηων οςδεηεποθίλων ζσεηιδόμενε με ηε λιποκαλίνε
(NGAL)

Πξόθεηηαη γηα κηα γιπθνπξσηεΐλε πνπ απειεπζεξώλεηαη από δηάθνξα 
θύηηαξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ, σο απόθξηζε 
ζε θιηληθέο θαηαζηάζεηο όπσο κεηά από ηξαπκαηηζκό, θαξδηνρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε, ρξήζε ελδνθιέβησλ ζθηαγξαθηθώλ κέζσλ αληίζεζεο, αιιά θαη 
ζε νμείεο θαηαζηάζεηο όπσο είλαη ε νμεία λεθξηθή βιάβε. 

ην αλεπαξθέο κπνθάξδην παξαηεξείηαη ππεξέθθξαζε ηεο NGAL , θαζώο 
θαη ππεξελεξγνπνίεζε ηνπ κνξίνπ ζηελ θπθινθνξία ησλ αζζελώλ απηώλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νη ηηκέο NGAL ζρεηίδνληαη κε ην 
θιάζκα εμώζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, κε δείθηεο αλαδηακόξθσζεο ηεο 
αξηζηεξήο θνηιίαο αιιά θαη κε δείθηεο θιεγκνλήο. Οη ηηκέο NGAL 
απμάλνληαη παξάιιεια κε ηελ θιηληθή ζνβαξόηεηα ηεο ρξόληαο θαξδηαθήο 
αλεπάξθεηαο ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε θαηά ΝΤΗΑ. 



 ςζηαηίνε C 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ θπζηεΐληθό αλαζηνιέα ηεο πξσηεάζεο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξώηκε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη 
κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία 
αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ην θύιν ή ηε κπτθή κάδα. ε 
αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα ε ζπζηαηίλε-C είλαη 
ηζρπξόηεξνο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ζλεζηκόηεηαο από 
ηελ θξεαηηλίλε. Ο ζπλδπαζκόο κάιηζηα ηνπ ΝΣ-proBNP κε 
ηε ζπζηαηίλε-C έρεη απμεκέλε πξνγλσζηηθή αμία. 
Πεξηζζόηεξα δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ βηνδείθηε απηνύ 
αλακέλνληαη ζην κέιινλ.



Βηνδείθηεο ινίκσμεο

 Η πξνθαιζηηνλίλε είλαη έλαο βηνδείθηεο πνπ απμάλεηαη σο απάληεζε ηόζν ζε 
κηθξνβηαθέο ηνμίλεο, όζν θαη από ηελ θπθινθνξία θπηνθηλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο, όπσο ε IL-1β, ν TNF-α θαη ε IL-6. Πέξα, όκσο, από ηε 
πξνθαλή ηεο ρξήζε ζε αζζελείο κε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θαίλεηαη πσο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα

 Όπσο θάλεθε από ηε κειέηε BACH ζε αζζελείο κε νμεία δύζπλνηα πνπ 
πξνζέξρνληαη ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, κηα ηηκή πξνθαιζηηνλίλεο θάησ 
από 0.25ng/ml κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθιείζεη κε ζρεηηθή αζθάιεηα 
ηε δηάγλσζε ηεο πλεπκνλίαο, αλ ε θιηληθή εηθόλα θαη ν ππόινηπνο εξγαζηεξηαθόο 
έιεγρνο δελ ζπλεγνξνύλ ππέξ εηθόλαο πλεπκνλίαο. Οη αζζελείο, επίζεο, κε 
θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ηηκέο πξνθαιζηηνλίλεο πάλσ από 0.21ng/ml είραλ 
κεησκέλε επηβίσζε αλ δελ ειάκβαλαλ αληηβηνηηθή αγσγή.

Eur J Heart Fail. 2012 Mar;14(3):278-86. doi: 10.1093/eurjhf/hfr177
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Ο ξόινο ησλ MicroRNAs ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα

 Σα microRNAs είλαη κηα θαηεγνξία κηθξώλ, κε-θσδηθνπνηώλ
RNAs, κήθνπο 19 έσο 25 λνπθιενηηδίσλ, πνπ παίδνπλ ξόιν 
ξπζκηζηώλ ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο 
θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ηεο απόπησζεο. 

 Η ηθαλόηεηά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηελ θαξδηαθή 
αλαδηακόξθσζε, κέζσ ηεο ξύζκηζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ 
ζρήκαηνο ηνπ κπνθαξδηνθπηηάξνπ, όπσο επίζεο θαη ηεο 
ξύζκηζεο ηνπ δπλακηθνύ ελεξγείαο, ηεο κηηνρνλδξηαθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αγγεηνγέλεζεο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαξδηαθήο 
αλεπάξθεηαο.

 Γηάθνξα microRNAs έρνπλ βξεζεί απμεκέλα ζε πάζρνληεο 
από θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλάινγα κε ην θαηά ΝΤΗΑ ζηάδην 
ηνπο.



ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ 
TESTS

ΓΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΠΔΡΗΥΟ



CMR



ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ



STRESS ECHO, SPECT, PET



Cardiac CT





Γηαγλσζηηθόο αιγόξηζκνο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο βάζε ησλ 
λαηξηνπξεηηθώλ πεπηηδίσλ



Γηαγλσζηηθόο αιγόξηζκνο δηάγλσζεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 
ζε κε νμεία θάζε



Γηαγλσζηηθόο αιγόξηζκνο νμείαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο

Σηην πεπίπηυζη ηηρ οξείαρ καπδιακήρ ανεπάπκειαρ, η διαγνυζηική πποζπέλαζη ξεκινάει με ηην παπά ηην κλίνη ηος αζθενούρ

εκηίμηζη ηος αεποδςναμικού ηος πποθίλ και η ηαξινόμηζη ηος ανάλογα με ηο αν ςπάπσει ή όσι ζςμθόπηζη, κάηι πος αναμένεηαι ζηο

95% αςηών ηυν αζθενών, και αν ςπάπσει ή όσι ςποάπδεςζη.



 Η πεξίπησζε επαξθνύο άξδεπζεο ρσξίο ζπκθόξεζε 
απνηειεί ην επλντθόηεξν ζελάξην (ζην άλσ αξηζηεξό 
ηεηαξηεκόξην ζην ζρήκα) ελώ ε ύπαξμε ζπκθόξεζεο κε 
επαξθή άξδεπζε πνπ αθνξά ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 
αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη κε νμεία θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα (άλσ δεμί ηεηαξηεκόξην). Η ύπαξμε 
ππνάξδεπζεο ρσξίο ζπκθόξεζε ζην θάησ αξηζηεξό 
ηεηαξηεκόξην είλαη αζζελείο κε ρακειή παξνρή ρσξίο λα 
είλαη ζπκθνξεκέλνη, ελώ ζην θαηώηεξν δεμί 
ηεηαξηεκόξην ηνπ ζρήκαηνο είλαη νη αζζελείο κε 
απμεκέλε ζπκθόξεζε θαη κεησκέλε άξδεπζε νη νπνίνη 
εκθαλίδνπλ ηελ πςειόηεξε ζλεηόηεηα.



Θεξαπεπηηθόο αιγόξηζκνο ΚΑ







 πκπεξαζκαηηθά ε ΚΑ απνηειεί έλα ζύλζεην θιηληθό 
ζύλδξνκν κε νινέλα θαη απμαλόκελν επηπνιαζκό ζηνλ γεληθό 
πιεζπζκό, κε ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα σο πξνο ηελ αηηηνινγία 
θαη ηελ παζνθπζηνινγία. 

Η πνιππινθόηεηα ησλ κεραληζκώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 
θαξδηαθή αλεπάξθεηα πξνθαηαβάιιεη θαη ηε ρξήζε 
βηνδεηθηώλ είηε ελόο είηε ζε ζπλδπαζκό απηώλ.

 Οη βηνδείθηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηώδε ξόιν ζηνλ έιεγρν 
ηεο ΚΑ. 

Σόζν ε δηάγλσζε, όζν θαη ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 
απαηηνύλ βαζύηαηε θαηαλόεζε ηεο λόζνπ, κε ηνπο 
πξνηεηλόκελνπο αιγνξίζκνπο, όπσο απηνί πξνηείλνληαη από 
ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, λα απνηεινύλ έλα 
ζεκαληηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ θιηληθνύ ηαηξνύ.




