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Controverse în diagnosticul şi tratamentul
insuficienţei cardiace cu fracţia de ejecţie
păstrată
Controversies in the diagnosis and treatment of heart failure with preserved
ejection fraction
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REZUMAT
Deşi diagnosticul de insuficienţă cardiacă nu impune măsurarea fracţiei de ejecţie, foarte mult timp s-a
presupus că prezenţa insuficienţei cardiace se asociază cu o fracţie de ejecţie scăzută.
Studiile au demonstrat că, în medie, aproximativ 56% dintre pacienţii cu insuficienţă cardiacă au, de fapt,
fracţia de ejecţie păstrată. Definiţia Societăţii Europene de Cardiologie subliniază că insuficienţa cardiacă este
un sindrom în care pacienţii prezintă simptome de insuficienţă cardiacă (dispnee de efort sau repaus şi/sau
fatigabilitate); semne de retenţie hidrică (congestie pulmonară, edeme gambiere); dovezi obiective ale unei
anomalii structurale sau funcţionale a inimii, în repaus. Referitor la tratament, rezultatele trialurilor clinice
desfăşurate până în prezent au fost neutre. Ghidurile recomandă tratarea comorbidităţilor (hipertensiune
arterială, diabet etc.) bolnavilor cu insuficienţă cardiacă şi fracţia de ejecţie păstrată.
Cuvinte cheie: insuficienţă cardiacă, fracţie de ejecţie

ABSTRACT
Although the diagnosis of heart failure does not require the measurement of ejection fraction, long time it
has been assumed that heart failure is associated with a reduced ejection fraction. Studies have demonstrated
that approximately 56% of patients with heart failure have in fact a normal ejection fraction. The definition
of European Society of Cardiology stress out that heart failure is a syndrome in which the patients should
have the following features: shortness of breath during exertion or at rest and/or fatigue; signs of fluid
retention such as pulmonary congestion or ankle swelling; and objective evidence of an abnormality of the
structure or function of the heart at rest. Guidelines recommend treating the co-morbidities (arterial
hypertension, diabetes, etc.) of patients with heart failure and preserved ejection fraction.
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n ultimii 50 ani au fost formulate foarte
multe definiţii pentru insuficienţa cardiacă.
Aceste definiţii subliniază unul sau mai
multe caractere ale acestui sindrom complex, cum ar fi alterarea hemodinamicii,
consumul de oxigen, capacitatea de efort. În
ultimii ani, majoritatea definiţiilor au subliniat
necesitatea prezenţei simptomelor de insuficienţă cardiacă, ca şi a semnelor de retenţie
hidrică. Definiţia Societăţii Europene de Cardiologie subliniază că insuficienţa cardiacă este un
sindrom în care pacienţii prezintă simptome de
insuficienţă cardiacă (dispnee de efort sau
repaus, şi/sau fatigabilitate); semne de retenţie
hidrică (congestie pulmonară, edeme gambiere);
dovezi obiective ale unei anomalii structurale
sau funcţionale a inimii, în repaus. Insuficienţa
cardiacă nu trebuie să fie niciodată un diagnostic
singular. Întotdeauna este obligatorie decelarea
cauzei care a condus la insuficienţă cardiacă.
În ceea ce priveşte epidemiologia, în Europa
prevalenţa insuficienţei cardiace este de 2-3% în
populaţia generală, crescând la 10-20% în rândul
populaţiei cu vârsta peste 75 ani. La indivizii mai
tineri, insuficienţa cardiacă este mai prevalentă
la bărbaţi, deoarece boala coronariană, cauza
cea mai frecventă de insuficienţă cardiacă, apare
mai devreme la bărbaţi. La vârstnici, prevalenţa
devine egală la cele două sexe.
Deşi diagnosticul de insuficienţă cardiacă nu
impune măsurarea fracţiei de ejecţie, foarte
mult timp s-a presupus că prezenţa insuficienţei
cardiace se asociază cu o fracţie de ejecţie scăzută. În urmă cu peste 30 ani, s-a afirmat pentru
prima dată că insuficienţa cardiacă poate apărea
în absenţa dilatării ventriculului stâng (1). Totuşi,
până recent, acest lucru a fost cumva ignorat. În
ultimii ani, multe studii ecocardiografice populaţionale au cercetat prevalenţa insuficienţei cardiace cu fracţie de ejecţie păstrată (2). Aceste
studii au demonstrat că, în medie, aproximativ
56% dintre pacienţii cu insuficienţă cardiacă au
de fapt fracţia de ejecţie păstrată (2). Euro Heart
Failure Survey a demonstrat că 46% dintre cei
6.806 pacienţi cu insuficienţă cardiacă studiaţi
au avut fracţia de ejecţie normală (3). Deşi simptomele şi semnele clinice la pacienţii cu insuficienţă cardiacă şi fracţia de ejecţie păstrată pot
fi similare cu ale pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi fracţie de ejecţie scăzută, există anumite
caracteristici clinice care le diferenţiază. Bolnavii
cu insuficienţă cardiacă şi fracţie de ejecţie
scăzută sunt mai vârstnici, mai frecvent femei,
au o prevalenţă mai mare a hipertensiunii arteriale, fibrilaţiei atriale, obezităţii şi mai rar au
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boală cardiacă ischemică (2,3). Un studiu efectuat în 2002 de către Ceia et al. a demonstrat că,
la bolnavii cu vârsta peste 70 ani, insuficienţa
cardiacă cu fracţia de ejecţie păstrată poate reprezenta chiar mai mult de 50% dintre cazurile
de insuficienţă cardiacă (4). Disfuncţia diastolică
este definită ca incapacitatea ventriculului stâng
de a se relaxa, destinde şi a se umple suficient în
timpul diastolei (alterarea complianţei).
Diagnosticul de insuficienţă cardiacă poate fi
o provocare pentru clinician, deoarece adeseori
nu există un test diagnostic specific. S-a propus
un set de criterii diagnostice care împart insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie păstrată,
sigură, probabilă şi posibilă (5). În această clasificare, este obligatoriu ca toţi bolnavii să aibă
simptome şi semne de insuficienţă cardiacă; pacienţii care au şi fracţia de ejecţie peste 50%
măsurată în primele 72 ore după un episod de
decompensare a insuficienţei cardiace, iar la cateterismul cardiac prezintă disfuncţie diastolică
sunt încadraţi ca având insuficienţă cardiacă
diastolică sigură. Bolnavii cu un diagnostic probabil au o fracţie de ejecţie peste 50% măsurată
în primele 72 de ore după un episod de decompensare a insuficienţei cardiace. În sfârşit, aceia
care prezintă numai simptome şi semne de
insuficienţă cardiacă au un diagnostic posibil.
Societatea Europeană de Cardiologie a formulat un consens referitor la un algoritm detaliat pentru diagnosticul insuficienţei cardiace
cu fracţia de ejecţie păstrată. Este obligatoriu ca
bolnavii să prezinte simptome şi semne de insuficienţă cardiacă, o fracţie de ejecţie mai mare
de 40-50% şi un index al volumului telediastolic
al ventriculului stâng <97 ml/m2; ulterior se verifică dacă bolnavul are disfuncţie diastolică prin
cateterism cardiac sau ecocardiografie, combinate cu valorile crescute ale peptidului natriuretic (6).
Există însă anumite probleme cu folosirea
acestor criterii pentru diagnosticul insuficienţei
cardiace cu fracţia de ejecţie păstrată. Adesea,
fracţia de ejecţie nu este măsurată în primele 72
ore de la producerea unui eveniment cardiovascular, datele hemodinamice nu sunt de regulă disponibile, măsurarea funcţiei diastolice
prin ecocardiografie poate fi dificilă, iar rezultatele măsurării peptidelor natriuretice nu sunt
disponibile. Un studiu efectuat de Zile et al. a
încercat să determine dacă este necesară o măsurare obiectivă a funcţiei diastolice la pacienţii
cu simptome şi semne tipice de insuficienţă cardiacă şi o fracţie de ejecţie normală (7). S-a
constatat că peste 90% dintre pacienţi au prezentat dovezi de disfuncţie diastolică, pe baza
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măsurătorilor hemodinamice din timpul cateterismului cardiac. Astfel, diagnosticul de insuficienţă cardiacă diastolică poate fi făcut fără
măsurarea parametrilor care reflectă funcţia
diastolică. Prin urmare, în practică, diagnosticul
de insuficienţă cardiacă cu fracţia de ejecţie păstrată se face pe baza simptomelor şi semnelor
de insuficienţă cardiacă, în prezenţa unei fracţii
de ejecţie mai mari de 40-50%.
Studiile efectuate până în prezent nu au găsit
o diferenţă uniformă în ce priveşte mortalitatea
între bolnavii cu insuficienţă cardiacă şi fracţia
de ejecţie scăzută sau păstrată, deşi majoritatea
au găsit că mortalitatea este uşor mai mică în
rândul bolnavilor cu fracţia de ejecţie păstrată.
Recent, două studii au comparat mortalitatea în
rândul bolnavilor cu insuficienţă cardiacă şi
fracţia de ejecţie scăzută şi al celor cu fracţia de
ejecţie păstrată. Owan et al (8) au examinat
4.594 de bolnavi cu insuficienţă cardiacă, găsind
că bolnavii cu fracţia de ejecţie păstrată au o
mortalitate la 1 an de 29% şi la 5 ani de 65%,
adică mai mici decât pentru bolnavii cu fracţia
de ejecţie scăzută (32%, respectiv 68%). În alt
studiu pe 2.802 pacienţi cu insuficienţă cardiacă,
mortalitatea la 1 an a fost de 22% la cei cu fracţia
de ejecţie păstrată şi de 26% la cei cu fracţia de
ejecţie scăzută, această diferenţă nefiind semnificativă statistic (p = 0,03) (9).
Studiile care au comparat ratele de respitalizare ale pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi
fracţie de ejecţie păstrată cu ale celor cu fracţia
de ejecţie scăzută au găsit o incidenţă uşor mai
mică la bolnavii cu fracţia de ejecţie păstrată (2).
Totuşi, un alt studiu nu a găsit o diferenţă semnificativă a ratei de respitalizare la 1 an între bolnavii cu insuficienţă cardiacă şi fracţia de ejecţie
păstrată (13.5%) şi cei cu fracţia de ejecţie scăzută (16,1%) (9).
Morbiditatea şi mortalitatea pacienţilor cu
insuficienţă cardiacă cu fracţia de ejecţie scăzută
s-au ameliorat treptat în ultimele două decenii,
reflectând impactul măsurilor terapeutice recomandate de ghidurile clinice. În schimb, prognosticul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi
fracţie de ejecţie păstrată a rămas neschimbat în
această perioadă, reflectând atât lipsa măsurilor
terapeutice specifice, cât şi eşecul tratamentelor
actuale în creşterea supravieţuirii acestor bolnavi.

TRATAMENTUL INSUFICIENŢEI CARDIACE
CU FRACŢIA DE EJECŢIE PĂSTRATĂ
Multe studii mici au evaluat diferitele scheme
de tratament în cazul insuficienţei cardiace cu

fracţia de ejecţie păstrată. Aceste studii au
demonstrat că inhibitorii enzimei de conversie a
angiotensinei, betablocantele, blocantele receptorilor de angiotensină şi blocantele canalelor
de calciu au ameliorat simptomele şi capacitatea
de efort. Există un număr limitat de studii clinice
care au evaluat efectul unui anumit tratament
asupra bolnavilor cu insuficienţă cardiacă şi
fracţie de ejecţie păstrată.
Studiul CHARM (Candesartan in Heart Failure
Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity) a evaluat efectele candesartanului la
3.023 pacienţi cu insuficienţă cardiacă şi fracţie
de ejecţie > 40%. S-a constatat că decesele de
cauză cardiovasculară şi spitalizările datorate
insuficienţei cardiace nu au fost reduse semnificativ statistic de tratamentul cu candesartan
în comparaţie cu placebo (10).
Studiul PEP-CHF (Perindopril in Elderly People
with Chronic Heart Failure) a examinat efectele
perindoprilului pe 850 de pacienţi cu vârsta
peste 70 de ani, cu insuficienţă cardiacă şi fracţie
de ejecţie >40%. Mortalitatea de orice cauză şi
spitalizările neaşteptate datorate insuficienţei
cardiace nu au fost semnificativ reduse de
perindopril comparativ cu placebo (11). Totuşi,
s-a constatat ameliorarea simptomelor şi a capacităţii de efort în primul an de tratament.
Studiul IPRESERVE (Irbesartan in Patients
with Heart Failure and Preserved Ejection
Fraction) a examinat efectele irbesartanului la
4.128 de pacienţi cu fracţia de ejecţie ≥ 45%.
Mortalitatea de orice cauză şi spitalizările pentru
evenimente cardiovasculare (insuficienţă cardiacă, infarct miocardic, angină instabilă, atac
cerebral, aritmie ventriculară sau atrială) nu au
fost semnificativ reduse de irbesartan comparativ
cu placebo (12).
În concluzie, prevalenţa insuficienţei cardiace
cu fracţia de ejecţie păstrată este în creştere,
disfuncţia diastolică putând deveni cauza principală a insuficienţei cardiace în anii viitori.
Mijloacele diagnostice care permit decelarea
disfuncţiei diastolice ca şi cauză a insuficienţei
cardiace au progresat foarte mult în ultimii ani.
Deşi rata mortalităţii asociate insuficienţei cardiace cu fracţie de ejecţie păstrată nu este la fel
de mare ca în cazul insuficienţei cardiace cu
fracţie de ejecţie scăzută, incidenţa sa este încă
inacceptabil de ridicată. Referitor la tratament,
rezultatele trialurilor clinice desfăşurate până în
prezent au fost neutre. Ghidurile recomandă
tratarea comorbidităţilor (hipertensiune arterială, diabet etc.) bolnavilor cu insuficienţă cardiacă cu fracţia de ejecţie păstrată.
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