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רקע
לתחלואה,  העיקרים  הגורמים  אחד  הינה  )אס"ל(  לב  אי–ספיקת 
המחקרים  רוב  הכללית.  באוכלוסייה  חוזרים  ולאשפוזים  לתמותה 
הסיסטולי  בתפקוד  הפרעה  עם  לחולים  מתייחסים  באס"ל  הקליניים 
וירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל, וזאת על אף שלחולי אס"ל 
תת־קבוצה  המהווים  אלה,  לחולים  תקין.  פליטה  מקטע  יש  רבים 
שמאל.  חדר  של  הדיאסטולי  בתפקוד  הפרעה  יש  אס"ל,  חולי  של 
ויתר  שמאל  חדר  דופנות  של  היפרטרופיה  מיוקרדיאלית,  איסכמיה 
במנגנון  ולפגיעה  השריר  בנוקשות  לעלייה  לגרום  יכולים  דם  לחץ 
 .]1[ דיאסטולית  לאי–ספיקה  כך  ובעקבות  הלב,  שריר  של  ההרפיה 
חשוב לציין שהימצאות הפרעה בתפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל, 
גם ללא עדות קלינית לאס"ל, קשורה לתמותה מוגברת ]2[. כמו כן, 
חדר שמאל  הסיסטולי של  הסובלים מהפרעה בתפקוד  החולים  רוב 
תסמיני  אלה,  בחולים  הדיאסטולי.  בתפקוד  מהפרעה  גם  סובלים 
יותר  מובהק  באופן  הדיאסטוליים  במדדים  להחמרה  קשורים  אס"ל 
אס"ל  תסמיני  אמנם   .]3[ שמאל  חדר  של  הפליטה  למקטע  מאשר 
על רקע הפרעה דיאסטולית דומים לאלה של אס"ל על רקע הפרעה 
סיסטולית, אך קיימים הבדלים בין שתי קבוצות החולים הללו, בעיקר 

בטיפול ובפרוגנוזה ]4[.
שסובלים  החולים  מכלל  ל–30%-55%  כי  נמצא  רבות  בעבודות 
45%(. מעבר לכך,   ≥( מאס"ל מקטע פליטה שמור של חדר שמאל 
מאס"ל,  סבלו  מהנבדקים   8% כי  נמצא  גדול  אוכלוסייה  במחקר 
מחציתם עם מקטע פליטה שמור. החולים שסובלים מאס"ל על רקע 
הפרעה דיאסטולית בדרך כלל מבוגרים יותר, וקיים קשר בין המחלה 
ובין סוכרת ויתר לחץ דם. נמצא גם כי שכיחות המחלה גבוהה יותר 

בקרב נשים ]5[.

מהלך המחלה
איכות החיים והסבילות למאמץ נמוכים בחולים הסובלים מאס"ל על 
אס"ל,  בשל  שאושפזו  בחולים  ודיאסטולית.  סיסטולית  הפרעה  רקע 
הדעה  המחלה.  צורות  בשתי  דומה  החוזרים  האשפוזים  שכיחות 

על  שהתבססה  המקובלת, 
כי  הייתה  רבים,  מחקרים 
אס"ל  חולי  של  הפרוגנוזה 
דיאסטולית טובה מזו של חולי 
נמוכה  אך  סיסטולית,  אס"ל 
הכללית.  לאוכלוסייה  ביחס 
חולי  של  השנתית  התמותה 
הפרעה  רקע  על  אס"ל 

הפרעה  רקע  על  אס"ל  בחולי   19% לעומת   8% היא  דיאסטולית 
סיסטולית. במחקר ה–Framingham נמצאה תמותה גבוהה יותר של 
שהותאמה  לאוכלוסייה  בהשוואה   7% דיאסטולית:  אס"ל  עם  חולים 

את  היוו  דיאסטולית  אס"ל  חולי  שבו  זה,  במחקר   .]6[  )3%( בגיל 
הפרעה  רקע  על  אס"ל  עם  חולים  בקרב  התמותה  החולים,  מחצית 

סיסטולית הייתה 18.9%.

מנגנון אי־ספיקת לב על רקע הפרעה דיאסטולית
שלב  שהינו   ,isovolumic relaxation–ב מתחיל  הדיאסטולה  שלב 
שדורש השקעת אנרגיה, ממשיך במילוי חדרי מהיר ומסתיים בשלב 
לגרום  יכולה  הללו  מהשלבים  אחד  בכל  הפגיעה  העליות.  התכווצות 
תגרום  הדיאסטולי  במילוי  הפרעה  הדיאסטולי.  בתפקוד  להפרעה 
לעלייה בלחץ הריאתי, לגודש ולהופעת סימנים של אס"ל. אי–ספיקה 
דיאסטולית יכולה להיגרם על ידי גורמים הפוגעים ישירות בשריר הלב 
או משנית לגורמים חיצוניים. מנגנוני הפגיעה הישירה בשריר הלב הם 
המנגנונים המשניים  הלב.  בנוקשות שריר  והגברה  בהרפיה  הפרעה 
לגרום  כן  גם  יכולים  פריקרדיאלית,  בעיה  דוגמת  חיצונית,  להפרעה 

לאס"ל דיאסטולית.
של  הדיאסטולי  במילוי  להפרעה  מביאה  אלה  במנגנונים  פגיעה 
הלחץ  לעליית  בחדרים,  הסוף–דיאסטולי  בלחץ  לעלייה  הלב,  חדרי 
בעליות, וכתוצאה מכך גם לעלייה בלחצים בוורידי הריאה ובוורידים 
הסיסטמיים. לחצים אלה גורמים לתסמינים של קוצר נשימה, לגודש 

ריאתי ולבצקות במעורבות של חדר שמאל או ימין, בהתאמה. 
 )ATP( אנרגיה  שדורש  תהליך  הינה  הלב  שריר  של  הרפיה 
מחודשת  ספיגה  לשם  וכן  למיוזין,  האקטין  בין  הדיסוציאציה  לשם 
 sarcoplasmic( הסרקופלזמי  לרטיקולום  הסידן  של   )reuptake(
reticulum(. במצבים שבהם יש ירידה בזמינות ה–ATP, כמו באיסכמיה 
מיוקרדיאלית, תהיה עלייה ברמות הסידן בדיאסטולה, וכתוצאה מכך 
להיות  יכול  מהציטופלזמה  הסידן  סילוק  הדיאסטולי.  התפקוד  יופרע 
 sarcoplasmic reticulum calcium–ה בפעילות  ירידה  בשל  מעוכב 
 ,)phospholamban( או עלייה בפעילות הפוספולמבן )SERCA( ATPase
עלייה  או   SERCA–ה בפעילות  ירידה   .SERCA–ה את  שמעכב  חלבון 
משנית  היפרטרופיה  של  במצבים  מופיעות  הפוספולמבן  בפעילות 
ההיקפית.  בתנגודת  עלייה  של  אחרים  במצבים  או  דם  לחץ  ליתר 
מביא  הרנין–אנגיוטנסין–אלדוסטרון  מערכת  של  שפעול  בנוסף, 
מכך  וכתוצאה  הלב,  שריר  של  )פיברוזיס(  וללייפת  להיפרטרופיה 
להגברה בנוקשות שריר הלב, לפגיעה בהרפיה ולעלייה בלחצי המילוי 
מלח  לאצירת  דם,  כלי  לכיווץ  גורמים  ואלדוסטרון   2 אנגיוטנסין   .]7[
לעיבוי  גורם  זה  דבר  קולגן במטריקס החוץ–תאי.  ולשקיעה של  ומים 
ולנוקשות של שריר הלב. נוקשות שריר הלב עולה כשהיחס בין עובי 
שריר הלב לגודל החלל עולה. סוג כזה של היפרטרופיה, הידוע בכינויו 
עם  או  דם  לחץ  יתר  עם  בחולים  מופיע  קונצנטרית",  "היפרטרופיה 
היצרות המסתם האאורטלי. בנוסף, הגדלה לא מאוזנת של המטריקס 
הלב.  שריר  לנוקשות  היא  אף  תורמת  החוץ–מיוקרדיאלי  החוץ–תאי 
בו  הדיאסטולי  והלחץ  מלאה,  הרפיה  עובר  אינו  ההיפרטרופי  הלב 

עולה.

אי־ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור
ד"ר סורל גולנד, ד"ר שרה שמעוני

מכון הלב, בית חולים קפלן רחובות

בעבודות רבות נמצא 
כי ל–30%-55% מכלל 
החולים שסובלים 
מאס"ל מקטע פליטה 
שמור של חדר שמאל 
)45% ≥(
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סמנים ביולוגיים של אי־ספיקת לב דיאסטולית:
מתאי  שמשוחרר  נוירוהורמון   ,B-type natriuretic peptide )BNP(
שריר הלב בתגובה לעלייה בנפח ובלחץ במדורי הלב, זוהה לאחרונה 
סיסטולית  פגיעה  רקע  על  באס"ל  עולה   BNP אס"ל.  של  כסמן 
ערכי  סיסטולית.  אס"ל  של  במקרים  יותר  גבוה  אך  ודיאסטולית, 
ה–BNP גבוהים פי 20 בחולים עם אס"ל על רקע הפרעה דיאסטולית 
 BNP של  במיוחד  גבוהים  ערכים  הבריאה.  לאוכלוסייה  בהשוואה 
של  המילוי  בעקומות  רסטריקטיבית  מילוי  תבנית  עם  בחולים  נצפו 
 BNP–ב חדר שמאל באקו–דופלר. קיימות עבודות רבות על השימוש 

לאבחנה של אס"ל דיאסטולית במרפאות ובחדרי מיון ]8[.

אבחנה של אי־ספיקת לב על רקע הפרעה 
דיאסטולית )תמונה 1(

בשלושה  צורך  יש  דיאסטולית  הפרעה  רקע  על  אס"ל  לאבחן  כדי 
מאפיינים: 

א. קיום תסמינים וסימנים של אס"ל.
ב. תפקוד סיסטולי שמור של חדר שמאל.

או  לב  באקו  חדר שמאל  הדיאסטולי של  בתפקוד  להפרעה  עדות  ג. 
בצנתור.

עלייה  היא  דיאסטולית  להפרעה  הטיפוסית  התמונה  בצנתור, 

סיסטולי  ותפקוד  תקינים  נפחים  בנוכחות  הסוף–דיאסטולי  בלחץ 
 48 מעל  היא  השמאלי  בחדר  ההרפיה  של   time constant–ה שמור, 
מילישניות, הלחץ הסוף–דיאסטולי בחדר שמאל הוא מעל 16 ממ"כ 
ולחץ יתד - מעל 12 ממ"כ. על אף שהאבחנה בצנתור היא השיטה 
גם  זאת,  לעומת  פולשנית.  בגישה  כמובן  מדובר  ביותר,  המדויקת 
הזרימה  תבנית  פי  על  דיאסטולית  הפרעה  לאבחן  ניתן  באקו–דופלר 

יחד  המיטרלי  המסתם  דרך 
הריאה.  בוורידי  הזרימה  עם 
המדדים  שני  של  שילוב 
מהחולים   93% מעל  יזהה 
בתפקוד  מהפרעה  הסובלים 

הדיאסטולי ]9[.
 Tissue Doppler Imaging
)TDI( היא שיטה חדשה יחסית 

והדיאסטולי.  הסיסטולי  הלב  שריר  ותפקוד  תנועתיות  להערכת 
בשיטה זו נהוג למדוד בעיקר את התנועתיות של החלקים הבזאליים 
האורך.  ציר  על  הלב  שריר  של  תנועה  שמייצגים  הלב,  שריר  של 
התנועתיות  לבין   )E( המיטרלי  המוקדם  המילוי  של  הערך  בין  היחס 
של שריר הלב בזמן זה )'E( הינו מדד טוב להערכת לחצי המילוי של 
החדר השמאלי. כשיחס 'E/E גבוה מ–15, לחצי המילוי גבוהים, ואילו 
כשהערך נמוך מ–8, לחצי המילוי נמוכים. הקשר בין ערכי לחץ המילוי 
ליחס 'E/E נבדק במצבים של אס"ל על רקע פגיעה סיסטולית ופגיעה 

תסמינים וסימנים של 
אס"ל בנוכחות מקטע 
פליטה שמור ועדות 
להפרעה במדדים 
 הדיאסטוליים 
הינם המפתח לאבחנת 
אס"ל דיאסטולית

תמונה 1: אבחנת אי־ספיקת לב על רקע הפרעה דיאסטולית
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 ]01[ TDI-derived strain rate & strain measurements דיאסטולית
כי  הינה שיטה חדשה להערכת תפקודו של החדר השמאלי, שייתכן 
נפח  הדיאסטולי.  בתפקוד  הפרעה  של  האבחנה  יכולת  את  תשפר 
גוף  שטח  מרובע  למטר  סמ"ק   26 מעל  השמאלית:  בעלייה  מוגבר 
בחולים בקצב סינוס הינו סימן פשוט ומהימן למדי לאבחנה של אס"ל 

דיאסטולית בנוכחות מקטע פליטה תקין ]11[.

כיצד שוללים אי־ספיקת לב דיאסטולית?
הפרעה  רקע  על  אס"ל  לשלול  חשוב  נשימה  קוצר  עם  בחולה 
עודף  של  סימנים  ללא  נשימה  מקוצר  הסובלים  בחולים  דיאסטולית. 
שוללים   NT-proBNP<120 pg/mL או   BNP<100 pg/mL ערך  נוזלים, 
אבחנה של אס"ל בשל ה–negative predictive value הגבוה של סמנים 
על  נמצאת  לוודאי  קרוב  נשימה  לקוצר  אלה, הסיבה  אלה. במקרים 
לאקו–קרדיוגרפיה,  האמריקאי  האיגוד  המלצות  לפי  ריאתי.  רקע 
וכן  פריקרדיאלית,  או  מסתמית  מחלה  לשלילת  לב  אקו  לבצע  יש 
לשלילת היפרטרופיה של דופנות החדר השמאלי והגדלה של העלייה 
הזרימה  תבנית  להערכת  אקו–דופלר  לבצע  מומלץ  השמאלית. 
להימצאות  כביטוי  המילוי  בלחצי  עלייה  ולשלול   ,TDI–ו המיטרלית 

הפרעה דיאסטולית.

נקודות חשובות באבחנה של אי–ספיקת לב דיאסטולית

הימצאות  של  במצבים  מבדלת  באבחנה  תהיה  דיאסטולית  •אס"ל  	
החדר  של  שמור  סיסטולי  תפקוד  בנוכחות  לאס"ל  סימנים 

השמאלי.
וכן  משמעותית,  פריקרדיאלית  או  מסתמית  בעיה  לשלול  •חשוב  	
או  ברגליים  לבצקות  נשימה,  לקוצר  לבביות  לא  סיבות  לשלול 

לחולשה.
• 	.BNP לצורך האבחנה, חשוב לבצע אקו לב ובדיקת

חשיבות קלינית:
אס"ל על רקע הפרעה בתפקוד הדיאסטולי הינה מצב שכיח המהווה 
דיאסטולית  אס"ל  של  האבחנה  אס"ל.  של  המקרים  ממחצית  יותר 
היא קלינית בעיקרה, ללא מדדים אבחנתיים חד־משמעיים. תסמינים 
להפרעה  ועדות  שמור  פליטה  מקטע  בנוכחות  אס"ל  של  וסימנים 
רקע  על  אס"ל  של  לאבחנה  המפתח  הינם  הדיאסטוליים,  במדדים 
בשילוב  בתסמינים  טיפול  על  מבוסס  הטיפול  דיאסטולית.  הפרעה 
סינוס  קצב  על  שמירה  נוזלים,  מעודף  הימנעות  בגורמים.  טיפול 
וטיפול ביתר לחץ דם חשובים מאוד במצבים אלה. אבחנה מוקדמת 
וטיפול בגורמים שמחמירים תפקוד דיאסטולי חשובים ביותר לטיפול 

ולמניעה של אס"ל דיאסטולית.
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