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מבוא
עם  בבד  בד  ועולה,  הולכת  באוכלוסייה  הלב  אי–ספיקת  שכיחות 
התבגרות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים. טיבה של המחלה הינו 
התחלואה  שיעורי  הטיפול,  באפשרויות  השיפור  אף  ועל  פרוגרסיבי, 
והתמותה בחולים תסמיניים עם אי–ספיקת לב נשארים גבוהים. כך גם 
שיעור האשפוזים עקב מאורעות החרפת המחלה, אשר מעמידים את 
החולים בסיכון גבוה לתמותה ולאשפוזים חוזרים, ויוצרים עומס ניכר על 

מערכות הבריאות ]1,2,3[. 
מגוונים,  ומאפייניהם  אחידה  קבוצה  אינם  לב  אי–ספיקת  עם  החולים 
ולכך ישנה השפעה אפשרית על מהלך המחלה, אופי הטיפול והפרוגנוזה.

הטיפול בחולי אי–ספיקת לב בקהילה במסגרת מרפאות מקצועיות 
ידי רופא קרדיולוג, אחות וצוות רב–תחומי מביא לשיפור באיכות  על 
מסגרות  כי  הראו  עבודות  וכמה  החולים,  של  ובפרוגנוזה  הטיפול 
להפחתת  וגורמות  חיים,  ואיכות  שרידות  משפרות  אלו  טיפוליות 

אשפוזים בחולים עם אי–ספיקת לב ]6,5,4[.
מטרת העבודה הנ"ל היא לאפיין חולים ב"עולם האמיתי", המופנים 
למעקב וטיפול במרפאת אי–ספיקת לב. העבודה אושרה על ידי ועדת 

הלסינקי בבית החולים כרמל.

חומרים ושיטות 
נבדקו  אשר  חולים  וכלל  רטרוספקטיבי,  באופן  בוצע  המחקר 
במרפאה לאי–ספיקת הלב במרכז הרפואי לין בחיפה, שירותי בריאות 
לינואר  ועד   2005 ינואר  מחודש  החל  שנים,  כארבע  במשך  כללית, 
2009. מרפאה זו הינה המרפאה המקצועית הייעודית הגדולה ביותר 
בצפון הארץ לחולי אי–ספיקת לב של שירותי בריאות כללית. במהלך 
דמוגרפיים  מאפיינים  )א(  הבאים:  המדדים  נאספו  במרפאה  ביקורם 
 ,NYHA לפי  דירוג  פי:  על  תפקודית  דרגה  הערכת  )ב(  קבלה;  ונתוני 
"מינסוטה"  חיים  איכות  ושאלון  )במטרים(  דקות  שש  הליכת  מדד 
החיים  איכות  יותר  גבוה  בו  שהניקוד  שככל  לב,  אי–ספיקת  בחולי 
ומחלות  נלווית  תחלואה  )ג(  יותר;]7[  נמוכים  התפקודית  והדרגה 
כרוניות; )ד( נתונים לגבי מהות המחלה הלבבית; )ה( טיפול תרופתי 
בקבלה למרפאה; )ו( מדדים מעבדתיים ובדיקות דם; )ז( מדדים אקו–

קרדיוגרפיים ואלקטרוקרדיוגרפיים.

תוצאות
לראשונה  נבדקו  אשר  עוקבים,  חולים  כ–500  הכל  בסך  נכללו  במחקר 
החולים  גיל  שנים.  ארבע  של  במהלך תקופה  הלב  אי–ספיקת  במרפאת 
היו  חולים(   353(  71% כאשר   ,)91-20 )טווח   67±13 היה  הממוצע 
 29.4±6 הינו  המחושב  הממוצע   Body Mass Index )BMI(–ה גברים. 

מאפייני חולי אי־ספיקת לב המופנים למעקב 
מרפאת אי־ספיקת לב ייעודית בקהילה

ברק צפריר1, הגר פז2, רפאל וולף2,1, נביה סלמאן2,1, דינה מרחבי2,1, אלון ענתבי2, ניסן יניב2,1, רוני אמר2, בזיל לואיס1, עופר אמיר2,1
 1מחלקה קרדיולוגית, מרכז רפואי כרמל, 2מרפאת אי־ספיקת לב, מרכז רפואי לין, 

* העבודה נעשתה כחלק ממסגרת עבודת מדעי היסוד של ד"ר ברק צפריר

משתנה – בקבלה )אחוז( מספר

310 (62%) יתר לחץ דם

232 (46%) סוכרת

79 (16%) טיפול באינסולין

93 (19%) מחלת כלי דם פריפריים

20 (4%) ממאירות

6 (1.2%) טיפול כימותרפי

154 (31%) (Cr≥1.5) אי־ספיקת כליות

19 (4%) טיפולי דיאליזה

59 (12%) מעקב נפרולוג במרפאה

264 (53%) אוטם לבבי בעבר

173 (34%) ניתוח מעקפים

31 (6%) ניתוח החלפת מסתם אאורטלי

28 (6%) ניתוח החלפת מסתם מיטרלי

204 (41%) פרפור פרוזדורים 

13 (3%) היפוך קצב חשמלי

52 (10%) קוצב לב קבוע

60 (12%) * ICD - מכשיר דפיברילטור פנימי

 9 (2%) ** CRT - מכשיר

טבלה 1: מחלות נלוות ורקע לבבי

)טווח 55-15.3(. לחץ הדם הסיסטולי וקצב הלב במנוחה בקבלת החולים 
למרפאה היו 120±25 מ"מ כספית ו–74±14 פעימות לדקה, בהתאמה.

השנה  במשך  החולים  בבתי  האשפוזים  ו/או  למיון  הפניות  מספר 
הלב,  אי־ספיקת  במרפאת  הראשונית  לבדיקה  החולים  לקבלת  שקדמה 
 14% כאשר  אשפוזים,   2.1±2 בממוצע  בשנה,  אשפוזים  ל–17   0 בין  נע 

מהחולים אושפזו 5 פעמים ויותר בשנה טרם קבלתם למעקב במרפאה.

הערכה תפקודית

בקבלה למרפאה בוצעה לכל חולה הערכה תפקודית בסיסית על פי 
המדדים הבאים:

דירוג תפקודי ממוצע  )דרגה 4-1(:. 1   NYHA פי  דרגה תפקודית על 
בקבלה   NYHA–I בדרגה  היו  מהחולים   4% כאשר   ,2.8±0.9
 NYHA-IV–ו–24% ב NYHA-III–34% ב ,NYHA-II–למרפאה, 31% ב

)ל–7% מהחולים לא היו קיימים נתונים(.
)Six Minute Walk(:. 2 מרחק ממוצע של  מבחן שש דקות הליכה 
 198±144 היה  הכוללת  המחקר  באוכלוסיית  דקות  שש  הליכת 
מטר )טווח של 575-20 מטר(. בשני שליש מהחולים )368 חולים( 

תוצאת מבחן הליכת שש דקות הייתה נמוכה מ־300 מטר.

* ICD = Implantable Cardioverter Defibrillator. 
** CRT = Cardiac Resynchronization Therapy
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טבלה 3: טיפול תרופתי 

מספר )אחוז( שם התרופה

(49%) 247 Carvedilol

(39%) 194 Other Beta-Blockers

(9%) 46 Calcium-Channel Blockers

(69%) 346 Aspirin

(42%) 208 Coumadin

(13%) 64 Amiodarone

(62%) 311 ACE Inhibitors

(27%) 137 Angiotensin Receptor Blockers

(26%) 129 Aldactone

(24%) 121 Nitroglycerine

(94%) 469 Furosomide

(20%) 100 Zaroxolyn (metolazone)

(37%) 186 Digoxin

(75%) 375 Statins

(3%) 15 Colchicine

(7%) 36 Alluril

(9%) 45 S.C Aranesp (EPO)

(7%) 35 I.V Iron (Venofer)

 3 .Minnesota living with heart failure( "מינסוטה"  שאלון  ניקוד 
הניקוד  לב:  אי–ספיקת  בחולי  חיים  לאיכות   :)questionnaire
ובכ–  ,)105-4 )טווח   60±23 היה  המחקר  באוכלוסיית  הממוצע 
20% מהחולים ניקוד השאלון היה 80 ומעלה, המסמל איכות חיים 

ודרגה תפקודית נמוכים בקבוצת חולים זאת.

מחלות נלוות ורקע לבבי )טבלה 1(

קרדיומיופתיה  הייתה  הלב  אי–ספיקת  להתפתחות  השכיחה  הסיבה 
איסכמית  שאינה  וקרדיומיופתיה   )58%( חולים  ב–291  איסכמית 
אידיופתית  אטיולוגיה  הייתה  שבהן  השכיחה  אשר  החולים,  בשאר 

בכ–25% מהחולים.
יתר  היו  המחקר  בקבוצת  השכיחות  הנלוות  הכרוניות  המחלות 
וסוכרת ב–232 חולים )46%(, מתוכם  לחץ דם ב–310 חולים )62%( 
כשליש מטופלים בזריקות אינסולין תת–עוריות. כמו כן 31% מהחולים 
סבלו מאי–ספיקת כליות כרונית. הרקע הלבבי השכיח הינו מחלת לב 
וכשליש  בעבר,  לבבי  אוטם  חוו  מהחולים  כמחצית  כאשר  כלילית, 
מהחולים עברו ניתוח מעקפים. ל–204 חולים )41%( היה מאורע אחד 

או יותר של הפרעת קצב מסוג פרפור פרוזדורים.

מאפיינים אקו־קרדיוגרפיים ואלקטרו־קרדיוגרפיים )טבלה 2(

עד  בינונית  במידה  ירוד  היה  השמאלי  החדר  של  הסיסטולי  התפקוד 
קשה בממוצע - מקטע פליטה ממוצע מחושב כ–35% וחציון 30%, 
כאשר 70% מהחולים היו בעלי מקטע פליטה של 45% ומטה. מדורי 

טבלה 2: מאפיינים אקו־קרדיוגרפיים ואלקטרו־קרדיוגרפיים

טווח  SD± ממוצע משתנה

10-70 34.8±16.13 מקטע פליטה של חדר שמאל 
](%) L.V Ejection Fraction[

3.1-8.7  5.7±0.9 גודל סוף דיאסטולי של חדר 

 ]*LVEDD[(ס"מ) שמאל

2.6-6.4 4.46±0.59  - (cm) גודל עלייה שמאלית
]*LA[

1-4 Grade I: 314 (63%)
Grade II: 98 (19%)

Grade III: 58(12%)
Grade IV: 30 (6%)

 אי־ספיקה מיטרלית 

]מספר (%)[ 
 ]mitral regurgitation[

1-4 Grade I: 127 (25%)

Grade II: 86 (17%)
Grade III: 38 (8%)
Grade IV: 25 (5%)

Unable to asses: 224 (45%)

 הפרעה דיאסטולית 

]מספר (%)[
 ]diastolic dysfunction[

59-460 192±67   זמן דקסלרציה -
 Deceleration Time (msec) 

20-94 45.3±15.8 לחץ סיסטולי בעורקי הריאה
 Systolic Pulmonary Artery[

]Pressure (mmhg)

70-246  123.8±35.4 מרווח מקטע QRS באק"ג 
(msec)

178-590 420.8±52 מרווח מקטע QT באק"ג 
(msec)

326-604 444.5±42 מרווח מקטע QTc באק"ג 
(msec)

LA = Left atrium; LVEDD = Left ventricular end diastolic dimension *

הלב השמאלי היו בממוצע מעט מוגדלים מהטווח העליון של הנורמה, 
אולם אי–ספיקה מיטרלית משמעותית באקו )דרגה 4-3( נצפתה רק 

בכ–18% מהחולים. 
מקטעי ה–QRS וה–QTc בתרשים האק"ג היו בממוצע מעט רחבים 
מהגבול העליון של הנורמה, ובכ–106 חולים )21%( אף נצפה מרווח 

QRS רחב מעל 150 מילישניות.

טיפול תרופתי )טבלה 3( 

היו  המרפאה  במעקב  החולים  שנטלו  ביותר  השכיחות  התרופות 
נטלו 88% מהחולים, מעכבי  תרופות מקבוצת חוסמי–בטא, שאותם 
 )ARB( לאנגיוטנסין  הרצפטור  חסמי  ו/או   )ACEI( המהפך  האנזים 
רוב  נטלו  שאותה  פוסיד,  המשתנת  והתרופה  מהחולים,  ב–89% 
קבוע  באופן  נטלו  מהחולים  רבעים  לשלושה  קרוב   .)94%( החולים 
בזריקות  המטופלים  שיעור  הסטטינים.  מקבוצת  ותרופות  אספירין 
יחסי,  באופן  נמוך  היה  תוך–ורידית  וברזל  תת–עורית  אריטרופואטין 

7%-9% מהחולים.

ערכי בדיקות מעבדה בדם )טבלה 4(

התפקוד הכלייתי הממוצע היה ירוד במידה קלה - רמות קריאטינין 
ממוצעות  אוריאה  רמות   ,1.2 וחציון  מ"ג/ד"ל   1.4 בדם  ממוצעות 
פילטרציה  קצב  חושב  מהחולים  במחצית  כן  כמו  מ"ג/ד"ל.   67
ו–MDRD כמתחת   CCT נוסחאות  ידי  על  נמוך, שהוערך  גלומרולרית 
ל–60. לכ–40% מהחולים היו רמות המוגלובין מתחת ל–12 גרם/ד"ל, 
רמות  מ–35%.  נמוכות  המטוקריט  נצפו  רמות  מהחולים  ובכרבע 
יש  כן  נמוכות מ–50 מ"ג/ל ברבע מהחולים. כמו  היו  הפריטין בדם 
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ממוצע ±SDטווחמשתנה
אחוזונים

255075

(gr/dl) 8.9-17.512.4±1.611.312.413.5המוגלובין

26-55.838.3±4.9353842המטוקריט (%)

(mg/dl) 0.36-6.561.39±0.720.91.21.6קריאטינין

(mg/dl)) 14-26767.17±41385787אוראה

* CCT13.4-49066.8±41.2405984

*MDRD
 **MDRD -.......יחידות

9.3-37962.4±30.4425978

(mEq/L) 122-151139±3.5137139141נתרן

(mEq/L) 3-6.44.52±0.524.24.54.9אשלגן

(mg/dl) 66-368159.3±42.9131155181כולסטרול כולל

(mg/dl) 0.3-9.30.95±0.750.60.81.1בילירובין

(mg/dl) 1.4-168.14±2.56.38.19.8חומצה אורית

(U/l) קריאטינין קינאז

CPK- 

9-76593.5±88.94566108

 (µIU/ml) **TSH0.03-583.06±4.531.22.13.5

(mg/l) 6.8-1148146.7±1645193165פריטין

(µg/ml) 11-31063±36375779ברזל

טבלה 4: ערכי בדיקות מעבדה בדם 

* CCT= Creatinine Clearance time; MDRD = Modification of Diet in Renal 
Disease formula
** TSH = Thyroid stimulating hormone

לציין כי ל–60% מהחולים היו רמות מוגברות של חומצה אורית בדם 
- מעל 7.5 מ"ג/ד"ל, וב–20% מהחולים אף מעל 10 מ"ג/ד"ל.

דיון 
עבודתנו מספקת מבט אותנטי לגבי מאפייני חולי אי–ספיקת לב ב"עולם 
האמיתי". ניתן לראות כי חלק ניכר מהחולים במעקב מרפאת אי–ספיקת 
מהחולים  ל–60%  קרוב  מתקדמת,  לב  אי–ספיקת  בעלי  היו  ייעודית  לב 
ממוצע  וניקוד  למרפאה,  בקבלתם   NYHA  3-4 תפקודית  דרגה  בעלי 
במבחן "מינסוטה" ובמבחן שש דקות הליכה המעיד על דרגה תפקודית 
ואיכות חיים נמוכים מהממוצע. גיל החולים הממוצע הוא 67 שנים, נמוך 
באופן יחסי לחולי אי–ספיקת הלב במחלקות האשפוזיות בבתי החולים. 

מעל מחצית מהחולים סבלו מקרדיומיופתיה איסכמית, והיו בעלי 
וסוכרת  דם  לחץ  יתר  כגון  סיכון  גורמי  ועם  מוכחת  כלילית  מחלה 
)טבלה 1(. רוב החולים היו בעלי תפקוד סיסטולי ירוד, וכשליש בלבד 
של  הגבוה  השיעור  את  לציין  ראוי   .45% מעל  פליטה  מקטע  בעלי 
לב מתקדמת,  אי–ספיקת  חולי  בקבוצת  פרוזדורים  פרפור  היארעות 

כ–41% מהחולים.
מבחינת הטיפול התרופתי )טבלה 3(, יש לציין את השיעור הגבוה 
של שימוש בתרופות מקבוצת חוסמי בטא )בעיקר דימיטון, בהתאם 
לשכיחות הגבוהה של תפקוד לבבי סיסטולי ירוד(, תרופות מקבוצת 
חוסמי ACE ומקבוצת ה־ARB's וטיפול במשתנים, בכ–90% מהחולים, 
בד בבד עם השיעור הנמוך של אי–סבילות לטיפול התרופתי. השימוש 
הנרחב בתרופות אלו, לצד שימוש במכשירי ICD/CRT )41%(, תואם 

את ההמלצות הטיפוליות לחולי אי–ספיקת הלב. 

 )4 )טבלה  הנוכחי  במחקר  החולים  של  המעבדה  בדיקות  ערכי 
תואמים נתונים מקבוצות חולים עם אי–ספיקת לב מתקדמת, הכרוכה 
לרוב באי–ספיקת כליות, באנמיה, בהפרעות אלקטרוליטיות וברמות 
גבוהות של חומצה אורית, אשר שכיחותם עולה עם הגיל, עם חומרת 
 ,ACE וחוסמי  משתנים  כגון  בתרופות  הטיפול  ועם  הלב  אי–ספיקת 
ואשר הינם מהווים מדד פרוגנוסטי לאשפוזים עקב החרפת המחלה 

ולתמותה ]8,9,01,11[. 
במרפאת  ולטיפול  למעקב  המופנית  החולים  קבוצת  לסיכום, 
מתקדמת  לב  אי–ספיקת  ידי  על  מאופיינת  מקצועית  לב  אי–ספיקת 
הפרעה  של  גבוהה  שכיחות  ירודה,  חיים  ואיכות  תפקודית  דרגה  עם 
עם  גברים  הינם  החולים  רוב  והיפראוריצמיה.  הכלייתי  בתפקוד 
תפקוד לבבי סיסטולי ירוד ומדורי לב שמאלי מורחבים, בעלי שכיחות 
גבוהה של יתר לחץ דם וסוכרת, ורקע של מחלת לב כלילית מוכחת 
בעברם. שיעור הטיפול התרופתי בחוסמי בטא, במשתנים ובתרופות 
וזאת  ביותר,  גבוה  הינו  הרנין־אנגיוטנסין־אלדוסטרון  בציר  הפועלות 
יחסי  באופן  נמוך  היה  שיעורם  אשר   ,CRT–ו  ICD למכשירי  בניגוד 

למצופה לפי ההנחיות הטיפוליות. 
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