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רקע
מאי–ספיקת  הסובלים  בחולים  הטיפול  אופן  על  מידע  מעט  קיים 
 heart failure with שמור,  או  תקין  סיסטולי  תפקוד  עם  )אס"ל(  לב 
מאד  גדולה  כמות  לעומת   ,preserved ejection fraction )HFPEF(
נתונים ממחקרים רבים על טיפול בחולים עם הפרעה בתפקוד  של 

.heart failure with reduced ejection fraction, )HFREF( ,הסיסטולי
בקרב  יותר  שכיחה  שמור  סיסטולי  תפקוד  עם  לב  אי–ספיקת 
נשים מבוגרות הסובלות לעתים קרובות מיתר לחץ דם, סוכרת )או 
שניהם(, ולפעמים גם מחלת לב כלילית או פרפור פרוזדורים. העלייה 
בגיל מלווה בירידה בתכונות האלסטיות של הלב וכלי הדם הגדולים, 
המיוקרד.  בנוקשות  ולעלייה  הסיסטולי  דם  בלחץ  לעלייה  שגורמת 
פיברוזיס(  )עקב  הלב  במבנה  השינויים  בשל  יורד  החדר  מילוי  קצב 
בתפקוד  אלו  הפרעות  החדר.  ובהיענות  בהרפיה  החמרה  ובשל 
קולטני הבטא–אדרנרגיים  בריכוז  ירידה  ידי  על  הדיאסטולי מוחמרות 
וביכולת להתרחבות כלי הדם ההיקפיים שמאפיינים את האוכלוסייה 
כלילית,  לב  ממחלת  גם  סובלים  אלו  חולים  לעתים  המבוגרת. 
מסוכרת, מהיצרות של המסתם האאורטלי או מעודף משקל חולני, 
יותר את התפקוד הדיאסטולי של הלב ולקצר  שיכולים להחמיר עוד 

את זמן מילוי החדר.

עקרונות הטיפול ומטרותיו
הדיאסטולי  בתפקוד  הפרעה  רקע  על  באס"ל  הטיפול  עקרונות 
בוורידי  הלחץ  הורדת  באמצעות  אס"ל  תסמיני  לשיפור  מכוונות 
התכווצות  על  שמירה  השמאלי,  החדר  של  נפחו  הורדת  הריאות, 
זהיר  ושימוש  התפקודית  היכולת  שיפור  טכיקרדיה,  מניעת  העליות, 

בתרופות אינוטרופיות.
מבחינת אמצעים טיפוליים לא פרמקולוגיים, בדומה לאס"ל על רקע 
סיסטולי, יש להגביל את צריכת המלח וצריכת הנוזלים, זאת כדי למנוע 

עודף נפח, ומומלץ לבצע פעילות גופנית אירובית בעוצמה בינונית.
משתנים,  של  שילוב  פרמקולוגיים:  טיפוליים  אמצעים  מבחינת 
הרנין־ מערכת  וחוסמי  סידן  תעלות  חוסמי  בטא,  חוסמי  ניטרטים, 

אנגיוטנסין–אלדוסטרון.
או  מניעה  למחלה:  הגורם  כנגד  מכוונת  נוספת  טיפולית  גישה 
בהיפרטרופיה  טיפול  או  מניעה  המיוקרדיאלית,  באיסכמיה  טיפול 
של החדר, וכן טיפול המכוון כנגד המנגנונים השונים הגורמים לאס"ל 
הדיאסטולית - טיפול המכוון לשינוי מנגנונים מיוקרדיאליים או חוץ–

מיוקרדיאליים, וכן מנגנונים תוך–תאיים וחוץ–תאיים. 
אי– עם  בחולים  בטיפול  הנוגעות  מעודכנות  המלצות  גם  קיימות 
 American College of–ספיקת לב על רקע הפרעה דיאסטולית של ה

.]1[ Cardiology/American Heart Association

 הטיפול התרופתי באי־ספיקת לב 
על רקע הפרעה דיאסטולית

משתנים

כבחולים עם אס"ל על רקע הפרעה סיסטולית, באגירת הנוזלים ניתן 
במשתנים  הטיפול  אמנם  שונים.  מסוגים  משתנים  באמצעות  לטפל 
בבצקת  ירידה  עם  החולים,  בתלונות  יחסית  מהיר  שיפור  משיג 
אין הוכחות התומכות בכך שתרופות  ובגודש הריאתי, אך  ההיקפית 
הפרעה  רקע  על  באס"ל  החולים  של  הפרוגנוזה  את  משפרות  אלו 

דיאסטולית, וכך גם בחולים עם הפרעה סיסטולית ]2[.

חוסמי תעלות סידן כגון וראפמיל 

וראפמיל  במחקר על קבוצת חולים קטנה אשר בדק את השפעת 
דיאסטולית  הפרעה  רקע  על  אס"ל  עם  גברים  על   )Verapamil(
משמעותית  שיפרה  התרופה  כי  נמצא   ,45% מעל  פליטה  ומקטע 
קבוצת  של  המרבי  המילוי  קצב  ואת  התפקודית  היכולת  את 
כן  כמו  באינבו.  שטופלה  החולים  קבוצת  לעומת  זאת  המטופלים, 
לא  אס"ל.  של  המשולבת  הקלינית–רנטגנית  בהערכה  שיפור  חל 
בלחץ  או  שמאל  חדר  של  הפליטה  במקטע  משמעותי  שינוי  היה 
הדם הסיסטולי. נצפתה ירידה קלה בלחץ הדם הדיאסטולי והאטה 

קלה של הדופק ]3[. 

חוסמי בטא

במעקב אחר חולים שעברו אוטם בשריר הלב ומטופלים במשתנים, 
פרוזדורים(,  בפרפור  שהיו  במידה  דיגוקסין,  )ובנוסף   ACE מעכבי 
את  משמעותית  הורידה   )propranolol( פרופרנולול  של  תוספת 
התמותה וההיארעות של אוטמים לא קטלניים. כמו כן, כעבור שנה 
שמאל  חדר  במסת  מהותית  וירידה  הפליטה  במקטע  עלייה  נצפתה 

לעומת חולים שלא טופלו בפרופרנולול.
מחקר ה–Seniors בדק את השפעהת נביבולול )nebivolol(, חוסם 
 ,70 גיל  מעל  אס"ל  בחולי  הדם,  כלי  הרחבת  של  תכונה  עם  בטא 
ללא קשר למקטע הפליטה שלהם. נביבולול הוריד באופן משמעותי 
קרדיו– רקע  על  והאשפוז  המוות  אירועי  את  סטטיסטית  ומובהק 
וסקולרי בחולים שטופלו, זאת לעומת אלה שלא קיבלו את התרופה. 

למקטע הפליטה לא הייתה השפעה על התוצאות ]4[.

דיגוקסין

 .45% מעל  פליטה  מקטע  עם  היו  מהחולים  חלק   ,DIG–ה במחקר 
בחולים אלו, התוצאות היו דומות לחלק העיקרי של המחקר )החולים 
ירידה  הייתה  לא  סיסטולית(.  הפרעה  רקע  על  לב  אי–ספיקת  עם 
בתמותה, אך הייתה הפחתה במספר האשפוזים: אשפוזים על רקע 

כל סיבה או ואשפוזים בשל החמרה באי–ספיקת לב ]5[.

 טיפול בחולים עם אי־ספיקת לב ותפקוד 
סיסטולי שמור: אי־ודאות ותסכול

ד"ר ז'אן מרק ויינשטיין
מרפאת אי־ספיקת לב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
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)ACE inhibitors( מעכבי האנזים המהפך

 )Perindopril( פרינדופריל  התרופה  את  בדק   PEP-CHF–ה מחקר 
במשתנים  המטופלים  אס"ל  עם   70 גיל  מעל  בחולים  אינבו  מול 
ובאקוקרדיוגרם, עם חשד להפרעה דיאסטולית ללא פגיעה סיסטולית 
ושיעור  החולים  בגיוס  בעיות  עקב  משמעותית.  מסתמית  מחלה  או 
 )primary endpoint–ה( המטרה  אירועי   ,)Events( אירועים  של  נמוך 
של מוות ואשפוז עקב אס"ל לא נמצאו משמעותיים סטטיסטית, אך 
ופחתו  התפקודית,  ובדרגה  אס"ל  של  בסימפטומים  שיפור  נצפה  כן 

האשפוזים בשל אס"ל בשנה הראשונה ]6[. 

)ARBs( חוסמי קולטני הרצפטור לאנגיוטנסין

 )Candesartan( שבדק את ההשפעה של קנדסרטן CHARM–במחקר ה
זרוע אחת של המחקר עסקה בחולי אס"ל עם  על חולים עם אס"ל, 
היחידה  התועלת   .)CHARM-Preserved( שמור  סיסטולי  תפקוד 
שנמצאה הייתה של ירידה קלה באשפוזים בשל אס"ל בקרב החולים 

שקיבלו את התרופה הפעילה ]7[. 
תגובה  עם  בחולים  קטן  במחקר  נבדק   )Losartan( לוסרטן 
חדר  של  הדיאסטולי  בתפקוד  הפרעה  ועם  במאמץ,  היפרטנסיבית 
התרופה,  את  שקיבלו  בחולים  שמור.  סיסטולי  תפקוד  עם  שמאל 
לעומת אלו שקיבלו אינבו, נצפו שיפור באיכות החיים, הארכה בזמן 

Table 1:
Recommendations for Treatment of  
Patients With Heart Failure and Normal  
Left Ventricular Ejection Fraction

Recommendation Class  Level of
Evidence

Physicians should control systolic hypertension, 
in accordance with published guidelines.

I A

Physicians should control ventricular rate in 
patients with atrial fibrillation

I C

Physicians should use diuretics to control 
pulmonary congestion and peripheral edema

I C

Physicians should recommend coronary 
revascularization in patients with coronary 
artery disease in whom symptomatic or 
demonstrable myocardial ischemia is judged to 
be having an adverse effect on cardiac function

IIa C

Restoration and maintenance of sinus 
rhythm in patients with atrial fibrillation 
might be useful to improve symptoms

IIb C

The use of beta-adrenergic blocking agents, 
angiotensin converting enzyme inhibitors, 
angiotensin receptor blocker, or calcium 
antagonists in patients with controlled 
hypertension might be effective to minimize 
symptoms of heart failure

IIb C

The use of digitalis to minimize symptoms of 
heart failure might be considered

IIb C

המאמץ שבוצע וירידה בל"ד הסיסטולי המרבי שנצפה ]8[. במחקרם 
בקרב  דקות   6 של  הליכה  ומבחן  החיים  איכות  נבדקו  וחב'   Yip של 
חולים עם אס"ל על רקע הפרעה דיאסטולית. משתנים שיפרו באופן 
משמעותי את תלונות החולים, ולא היה שיפור נוסף בחולים שטופלו 
במעכב ה–ACE רמיפריל )Ramipril( או בחוסם הרצפטור לאנגיוטנסין, 
אירבסרטן )Irbesartan(. משתנים בשילוב עם אירבסרטן או רמיפריל 
חדר  של  והדיאסטולי  הסיסטולי  התפקוד  את  גבולי  באופן  שיפרו 

שמאל והביאו לירידת רמת ה–NT-proBNP כעבור שנה  ]4[. 
מחקר ה–I-Preserve לא הצליח להדגים יתרון לטיפול באירבסרטן 
מול אינבו בחולים עם אס"ל על רקע הפרעה בתפקוד הדיאסטולי: לא 
בתמותה, לא באשפוזים מסיבות קרדיו–וסקולריות, לא באיכות בחיים 

וגם לא בכמה מדדים משניים שנבדקו ]9[. 

חוסמי אלדוסטרון

נשים   11 של  קבוצה  בקרב  נבדקה  בספירונולקטון  טיפול  תוספת 
אשר סבלו מאס"ל על רקע הפרעה דיאסטולית. נמצא שיפור באיכות 
בדרגה   ,)peak exercise VO2( המרבית  החמצן  בצריכת  החיים, 
התפקודית על פי NYHA, וגם בהערכת התפקוד הדיאסטולי של החדר 
השמאלי ]10[. כדי לאמת את ממצאי המחקר הנוכחי מנוהלים כעת 
על  הספירונולקטון  השפעת  את  לבדוק  שמטרתם  מחקרים,  שני 
 SPIFFIE–ה )מחקרי  דיאסטולית  הפרעה  רקע  על  אס"ל  עם  חולים 

.)TOPCAT–וה

סיכום
רק  שאנחנו  מחלה  היא  דיאסטולית  הפרעה  רקע  על  לב  אי–ספיקת 
אף  על  נחקרים.  עדיין  לה  הגורמים  והמנגנונים  להבינה,  מתחילים 
שהמחלה כה נפוצה, עדיין לא הוכחה תועלת משמעותית באף טיפול 
שנבדק עד כה, ועדיין לא נמצא התכשיר שהביא לשיפור בפרוגנוזה. 
עד כה מטרת הטיפול נותרה שיפור בתסמיני אס"ל, תוך ניסיון להשיג 
ויתר  סוכרת  של  קפדני  איזון  כגון  למחלה,  מהגורמים  בחלק  שיפור 
את  להחמיר  שעלולים  כגורמים  ידועים  מאוזן  לא  שבמצב  דם,  לחץ 
חדישים  טיפול  אפיקי  בודקים  חדשים  מחקרים  החולים.  של  מצבם 
כי  מקווים  אנו  לאחרונה.  שהתגלו  חדשים  מנגנונים  פי  על  לחלוטין 
ובהישרדותם  חייהם  באיכות  שיפור  להשיג  נצליח  הקרובות  בשנים 
של החולים הסובלים מאס"ל על רקע הפרעה דיאסטולית כפי שהושג 
בשני העשורים האחרונים, במידה רבה של הצלחה, בטיפול בחולים 

עם אס"ל על רקע הפרעה בתפקוד הסיסטולי.
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