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Αξξπζκία  

Ζ αξξπζκία, επίζεο γλσζηή σο θαξδηαθή 

αξξπζκία, είλαη νκάδα θαηαζηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο ν θαξδηαθόο ξπζκόο είλαη 

αθαλόληζηνο, πνιύ γξήγνξνο ή πνιύ 

αξγόο. 

 



Αίηηα πκπηώκαηα 
 αθραξώδεο δηαβήηεο 

 Παρπζαξθία 

 ηξεο 

 Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 

 Καηαλάισζε αιθνόι θαη θάπληζκα 

 Θπξενεηδήο 

Δίλαη θαιό λα ζπκόκαζηε όηη νη 

αξξπζκίεο εκθαλίδνληαη ζηε κέζε 

ειηθία. Απηό όκσο δελ απνηειεί 

θαλόλα θαζώο κπνξεί λα εκθαληζηεί 

θαη ζε παηδηά αιιά θαη ζε λένπο. 

 

 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ αζζελείο πνπ 

έρνπλ πνιύ έληνλα θαη ελνριεηηθά 

ζπκπηώκαηα θαη άιινη νη νπνίνη δελ 

εκθαλίδνπλ θαλέλα ζύκπησκα. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα 

πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη: 

 Kόπσζε 

 Εαιάδα θαη ηάζε γηα ιηπνζπκία 

 Πόλνο ζην ζηήζνο 

 

 



Γηάγλσζε Θεξαπεία 

 Γηα ηε δηάγλσζε ησλ αξξπζκηώλ 

απαηηείηαη κηα ζεηξά από ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο: 

 Απιό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

 24σξν Holter Ρπζκνύ 

 Ζιεθηξνθπζηθόο έιεγρνο 

 Δάλ ν εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

δείμεη όηη νη αξξπζκίεο είλαη εληόο 

θπζηνινγηθώλ πιαηζίσλ δελ 

δηαηξέρεηαη θίλδπλνο. 

 Τπάξρεη όκσο ην ελδερόκελν λα 

ζπλδένληαη κε θάπνηα 

θαξδηνινγηθή πάζεζε ηόηε ζα 

πξέπεη λα γίλεη κηα άιιε εμέηαζε, ε 

ειεθηξνθπζηνινγηθή κειέηε. 

 Ζ ζεξαπεία ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζνβαξόηεηα θαη κε ην θαηά πόζν 

ππνβόζθεη ε πηζαλόηεηα 

θαξδηνπάζεηαο. 

 Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ αιιαγέο 

ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ή λα 

ρνξεγεζνύλ θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα. 

 Μόλν ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο 

θξίλεηαη αλαγθαία ε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. 

 

 



Μπνθαξδίηηδα 

Ζ κπνθαξδίηηδα είλαη θιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ θαξδηαθνύ κπόο κε κεγάιν 
εύξνο θιηληθήο εηθόλαο, από αζπκπησκαηηθή έσο νιέζξηα . Ζ κπνθαξδίηηδα 
ελίνηε δύλαηαη λα εμειηρζεί ζε ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Ζ πξαγκαηηθή 
έθηαζε ηεο λόζνπ ηεο κπνθαξδίηηδαο ζηνλ πιεζπζκό είλαη άγλσζηε, επεηδή, ζε 
αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε Πξνζβνιή ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη αζπκπησκαηηθή Οη 
αζζελείο κε κπνθαξδίηηδα είλαη ζπλήζσο λένη, ηδηαίηεξα άλδξεο, κε κέζε ειηθία 
ηα 42 ρξόληα. Οη αηθλίδηνη ζάλαηνη ησλ αζιεηώλ νθείινληαη, ζπλήζσο, ζε 
κπνθαξδίηηδα ή κπνθαξδηνπάζεηεο πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζζεί. 

 

Ζ Ηνγελήο Πξνζβνιή ραξαθηεξίδεηαη από ηξεηο θάζεηο:  

 Ζ νμεία θάζε ε νπνία δηαξθεί κεξηθέο κέξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ν ηό 
πξνθαιεί κπνθαξδηαθή λέθξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ακπληηθνύ κεραληζκνύ. 

 Ζ δεύηεξε θάζε (ππνμεία) ηεο λόζνπ ραξαθηεξίδεηαη από απηνάλνζεο 
αληηδξάζεηο (ελεξγνπνηώληαο ηα Σ ιεκθνθύηηαξα θαη ηηο θπηνθίλεο ). Ζ θάζε 
απηή δηαξθεί κεξηθέο εβδνκάδεο ή κήλεο θαη δύλαηαη λα εμαζζελίζεη ηε 
ζπζηνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ.  

 Ζ ηξίηε θάζε (ρξόληα) ραξαθηεξίδεηαη από εκθάληζε δηαηαηηθήο 
κπνθαξδηνπάζεηαο. 

 



Αίηηα πκπηώκαηα 
 Ηνί (εληεξντνί, Covid-19, Coxsackie B, 

αδελντνί, Παξβντνί, Ζπαηίηηδα B ή C, 

Απιόο έξπεηαο, γαζηξεληεξηθέο 

ινηκώμεηο, ηόο Epstein-Bar) 

 Βαθηήξηα (ζηαθπιόθνθθνο, 

ζηξεπηόθνθθνο, δηθζεξίηηδα, λόζνο ηνπ 

Lyme) 

 Μύθεηεο (Candida, αζπέξγηιινο, 

ηζηόπιαζκα) 

  Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή ή ηνμηθή 

αληίδξαζε (πεληθηιίλε, ζνπιθνλακίδε) 

 Παξάλνκεο νπζίεο (θνθατλε) 

 Άιιεο αζζέλεηεο (ιύθνο, θνθθησκάησζε 

ηνπ Wegener, αξηηξίηηδα ησλ γπγάληησλ 

θπηηάξσλ, αξηηξίηηδα ηνπ Takayasu) 

 

 Ππξεηόο 

 Πόλνο ζηελ πεξηνρή  

 Κόπσζε  

 Μπτθνί πόλνη 

 Σαρπθαξδία 

 Αξξπζκία 

 εκεία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

 

 



Γηάγλσζε 
 Βιοσημικοί δείκηερ, όπσο ηα θαξδηαθά έλδπκα (ηξνπνλίλε Η θαη Σ, 

θξεαηηλνθσζθνθηλάζε). Απμεκέλα επίπεδα ηξνπνλίλεο έρεη θαλεί όηη έρνπλ δπζκελή 
πξνγλσζηηθή αμία. Με εηδηθνί δείθηεο όπσο ιεπθνθπηηάξσζε θαη απμεκέλεο ηηκέο C-
αληηδξώζαο πξσηεΐλεο. Όκσο, θπζηνινγηθέο ηηκέο ησλ αλσηέξσ δελ απνθιείνπλ ηε 
κπνθαξδηαθή βιάβε. 

 Ηλεκποκαπδιογπαθικέρ αλλαγέρ πνπ πνηθίινπλ από κε εηδηθέο δηαηαξαρέο 
επαλαπόισζεο, έσο εηθόλα κηκνύκελε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Παξαηεξνύληαη 
ελίνηε ππεξθνηιηαθέο θαη θνηιηαθέο αξξπζκίεο . Δκθάληζε θύκαηνο Q ή λενεγθαηαζζείο 
απνθιεηζκόο αξηζηεξνύ ζθέινπο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε πηζαλόηεηα ζαλάηνπ ή 
ζνβαξήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο 
QTc κε θπζηνινγηθόο άμνλαο θαη θνηιηαθέο αξξπζκίεο πνπ ζπλδένληαη κε θησρή 
πξόγλσζε ORS ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ 120msec απνηειεί έλαλ επηπξόζζεην 
αλεμάξηεην πξνγλσζηηθό δείθηε αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. 

 Ησοκαπδιογπάθημα ε εμέηαζε απηή καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
θαξδηαθώλ θνηινηήησλ, ηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 
ηπρόλ ύπαξμε πεξηθαξδηαθνύ πγξνύ. 

 Μαγνηηική ηομογπαθία καπδιάρ απνηειεί ζίγνπξα ηελ θνξσλίδα ησλ κε 
επεκβαηηθώλ εμεηάζεσλ. Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαξδηάο απηή παξνπζηάδεη ηε 
κεγαιύηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα ζηε δηάγλσζε ηεο κπνθαξδίηηδαο. αθέζηαηα, ε 
ελδνκπνθαξδηαθή βηνςία απνηειεί ηελ πην ζίγνπξε κέζνδν, ηόζν ηεο δηάγλσζεο όζν 
θαη ηεο πξόγλσζεο ηεο λόζνπ. Ζ ρξήζε ηεο ελδνκπνθαξδηαθήο βηνςίαο, όκσο, δελ 
είλαη ζπρλή, ιόγσ έιιεηςεο ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη θιηληθά πεπεηξακέλνπ 
πξνζσπηθνύ.  

 

 



Αλεύξπζκα 

Αλεύξπζκα νλνκάδεηαη ε κε 

θπζηνινγηθή δηόγθσζε πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζε ηκήκα θάπνηαο 

αξηεξίαο. Δίλαη πηζαλό όκσο 

ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

ηνηρώκαηνο ππάξρεη εθθύιηζε 

(θζνξά, αδπλακία) θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε πίεζε νδεγεί 

ζην ζρεκαηηζκό ηνπ 

εμνγθώκαηνο, ηνπ κηθξνύ 

«κπαινληνύ» πνπ νλνκάδεηαη 

αλεύξπζκα. 

Σν αλεύξπζκα κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηεί ζε νπνηνδήπνηε 

αηκνθόξν αγγείν, είλαη όκσο 

ζπλεζέζηεξν ζηελ ανξηή, ηε 

κεγαιύηεξε αξηεξία ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. 

 



Αίηηα 
Σν αλεύξπζκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε:  

 Αζεξνζθιήξσζε (ζθιήξπλζε ησλ αξηεξηώλ θαη επαθόινπζε 

εθθύιηζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο αξηεξίαο)  

 Τπέξηαζε  

 Σξαπκαηηζκό ζηελ αξηεξία ηνπηθά  

 πγγελή αλσκαιία (π.ρ. ζύλδξνκν Marfan, δηγιώρηλα ανξηηθή 

βαιβίδα)  

 Πξνρσξεκέλε ειηθία 



Σαρπθαξδία  

Ζ ηαρπθαξδία πξνθύπηεη όηαλ ε θαξδηά ζπζηέιιεηαη ηόζν 

γξήγνξα, ώζηε δελ πξνιαβαίλνπλ νη θαξδηαθέο θνηιόηεηεο λα 

γεκίδνπλ αίκα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ πξνσζνύληαη 

επαξθείο πνζόηεηεο αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα θαη λα εκθαλίδνληαη: 

αίζζεκα απώιεηαο ελόο ζθπγκνύ, αίζζεκα παικώλ, δύζπλνηα, 

δάιε, απώιεηα αηζζήζεσλ, ζσξαθηθό άιγνο. 

 



πκπηώκαηα - Αίηηα 

πλήζσο ζηελ ηαρπθαξδία θάπνηνο ληώζεη έλα ''θηεξνύγηζκα' ζηελ θαξδηά 

ηνπ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα ζπκπηώκαηα απηά είλαη αζώα, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λεόηεξνπο. Οθείιεηαη ζε θπζηνινγηθά ή παζνινγηθά 

αίηηα. Ζ ζσκαηηθή θαη ε πλεπκαηηθή ππεξέληαζε, θαζώο θαη νη έληνλεο 

ζπγθηλήζεηο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηαρπθαξδία θαη ζε γεξά άηνκα. Ζ 

παζνινγηθή ηαρπθαξδία πξνέξρεηαη από ππξεηηθέο θαηαζηάζεηο, λνζήκαηα 

ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, δηαηαξαρέο ησλ 

εζσηεξηθώλ εθθξίζεσλ, κεξηθά θάξκαθα (αηξνπίλε, θαθεΐλε, αδξελαιίλε). 

Δπίζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πηεηηθέο νπζίεο πνπ εηζπλένληαη 

όπσο δηάθνξνη δηαιύηεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ρξώκαηα, θόιιεο, βεξλίθηα, 

πξνσζεηηθά αέξηα θαη βελδίλε. Δπηπιένλ, ηαρπθαξδία πξνθαινύλ πνιιά 

λαξθσηηθά κε πξνεμάξρνληα ηελ θνθαΐλε θαη ηηο ακθεηακίλεο. Οξηζκέλνη 

ζάλαηνη κάιηζηα απνδίδνληαη θαη ζηελ αξξπζκηνγόλν δξάζε ηνπο. 

 



Γηάγλσζε 
 Ηλεκηποκαπδιογπάθημα – Απεηθνλίδεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

θαξδηάο. Μπνξεί λα απνθαιύςεη θαηαζηάζεηο, όπσο αλσκαιίεο ηνπ 

θαξδηαθνύ ξπζκνύ ή έλα πξνγελέζηεξν έκθξαγκα κπνθαξδίνπ. Μεξηθνί 

αζζελείο θνξνύλ κία ζπζθεπή πνπ θαηαγξάθεη ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα  γηα έλα 24σξν (Holter ξπζκνύ). 

 Τπεπησοκαπδιογπάθημα – Υξεζηκνπνηεί ππεξήρνπο γηα λα αμηνινγήζεη 

ην κέγεζνο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηινηήησλ ηεο θαξδηάο, θαζώο θαη ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξδηαθώλ βαιβίδσλ. Σν ππεξερνγξάθεκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζή ζαο, γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο ζαο έρεη κεηαβιεζεί ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ. 

 Γοκιμαζία κόπυζηρ - Πξνζδηνξίδεη πόζν θαιά ιεηηνπξγεί ε θαξδηά ζαο 

ζηε δηάξθεηα άζθεζεο. Δίλαη κία κέζνδνο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

ζηεθαληαίαο λόζνπ. Ο γηαηξόο ζα δεη πόζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ε θαξδηά 

ζαο ζηελ άζθεζε, εμεηάδνληαο ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηνλ θαξδηαθό ζαο 

ξπζκό θαζώο βαδίδεηε ζε έλαλ ηάπεηα. 

 Αιμαηολογικέρ εξεηάζειρ – Έιεγρνο ηνπ ζπξενεηδή θαη ησλ 

ειεθηξνιπηώλ. 



Θεξαπεία 

 Ζ ζεξαπεία ηεο ηαρπθαξδίαο εμαξηάηαη από ηελ αηηία ηεο. Αλ ε 
θαξδηά ζαο θηππά πνιύ γξήγνξα, ν γηαηξόο κπνξεί λα ζαο πξνηείλεη 
θάπνηνπο ηξόπνπο γηα λα ηελ επηβξαδύλεηε, όπσο λα βήμεηε έληνλα 
ή λα ζθηρηείηε. Με ηηο ηερληθέο απηέο επεξεάδεηαη ην λεύξν πνπ 
ειέγρεη ηελ θαξδηαθή ζαο ζπρλόηεηα.   

 Άιιεο ζεξαπείεο πεξηιακβάλνπλ:  

1. Φάξκαθα πνπ ειέγρνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα,  

2. Σνπνζέηεζε βεκαηνδόηε, δειαδή κίαο ζπζθεπήο πνπ 
εκθπηεύεηαη θάησ από ην δέξκα, θαη εθπέκπεη ειεθηξηθά ζήκαηα 
ζηελ θαξδηά ζαο ειέγρνληαο ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα. 

3. Καηάιπζε. Πξόθεηηαη γηα επεκβαηηθή κέζνδν, ζηε νπνία ν 
γηαηξόο ρξεζηκνπνηεί εηδηθνύο θαζεηήξεο θαη κε ζεξκόηεηα 
(ξαδηνζπρλόηεηεο) θαηαζηξέθεη έλα κηθξό  θνκκάηη ηεο θαξδηάο 
πνπ εθπέκπεη ηα παζνινγηθά ειεθηξηθά ζήκαηα.  

4. Αλ ε θαθεΐλε ή ην θάπληζκα ζαο πξνθαινύλ ηαρπθαξδία, ε 
δηαθνπή ηνπο ζα ηελ απνηξέςεη. 

 



Πεξηθαξδίηηδα 
Ωο Πεξηθαξδίηηδα νξίδεηαη ην νίδεκα θαη ν εξεζηζκόο (θιεγκνλή) ησλ 

πεηάισλ ηνπ πεξηθαξδίνπ (ζπιαγρληθό θαη ηνηρσκαηηθό), δειαδή ηνπ 

πκέλα πνπ πεξηβάιιεη ηελ θαξδηά. Μπνξεί λα επεξεάζεη αλζξώπνπο όισλ 

ησλ ειηθηώλ, αιιά νη άληξεο ειηθίαο 20 έσο 50 εηώλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ πεξηθαξδίηηδα . Οη πεξηθαξδίηηδεο 

ζπγθαηαιέγνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο θαινήζεηο παζήζεηο ηνπ 

πεξηθαξδίνπ. Δίλαη ζπρλά ήπηεο θαη ζπλήζσο βειηηώλνληαη κόλεο ηνπο κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηώλ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αξρίδεη μαθληθά αιιά 

ζπλήζσο δελ δηαξθεί πνιύ . Όηαλ ηα ζπκπηώκαηα αλαπηύζζνληαη ζηαδηαθά 

ή επηκέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ε πεξηθαξδίηηδα ζεσξείηαη 

ρξόληα. Μεξηθέο ινηπόλ πεξηπηώζεηο αλ δελ ζεξαπεπηνύλ, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ρξόληα πεξηθαξδίηηδα θαη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαξδηά. 



Αίηηα 

Παξόιν πνπ ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινύλ παξακέλνπλ πνιιέο 

θνξέο αδηεπθξίληζηα, ζπλήζσο απνδίδνληαη ζε αδηάγλσζηεο 

ηνγελείο ινηκώμεηο θαη γη' απηό ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ηδηνπαζήο». Ζ ρξόληα ή επαλαιακβαλόκελε 

πεξηθαξδίηηδα είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα απηνάλνζσλ δηαηαξαρώλ 

όπσο ν ιύθνο, ην ζθιεξόδεξκα θαη ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα. 

Απηέο είλαη δηαηαξαρέο ζηηο νπνίεο ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ 

ζώκαηνο παξάγεη αληηζώκαηα πνπ πξνζβάιινπλ ιαλζαζκέλα ηνπο 

ηζηνύο ή ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. 

 



ηεζάγρε 

Ζ ζηεζάγρε πξνθαιείηαη όηαλ 

ην θαξδηαθό έξγν θαη νη απαηηήζεηο 

ηνπ κπνθαξδίνπ ζε νμπγόλν (Ο₂) 

μεπεξλνύλ ηελ δπλαηόηεηα ησλ 

ζηεθαληαίσλ λα ρνξεγήζνπλ 

νμπγνλσκέλν αίκα. Οη παξάγνληεο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνύ 

κπνθαξδίνπ ζε Ο₂ είλαη ε θαξδηαθή 

ζπρλόηεηα, ε ηνηρσκαηηθή 

ζπζηνιηθή ηάζε ηνπ κπνθαξδίνπ 

πνπ θπξίσο εθθξάδεηαη κε ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε, θαη ε 

ζπζηαιηηθόηεηα (δύλακε ζύζπαζεο 

ηνύ κπνθαξδίνπ). Ζ ζηεζάγρε 

νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ζεκαληηθή 

απόθξαμε κηαο από ηηο ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο ιόγσ αζεξνζθιήξσζεο. 

παλίσο νθείιεηαη ζε ζπαζκό ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ ή εκβνιή. 

Άιιεο αηηίεο πιελ ηεο 

αζεξνζθιήξσζεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζηεζάγρε είλαη ε 

ζηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο, ή 

ε ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα. 



Αίηηα • πκπηώκαηα • Αληηκεηώπηζε 

  πλήζσο ε ζηεζάγρε εκθαλίδεηαη κεηά από άζθεζε, ζηηγκέο 
κεγάινπ άγρνπο ή κεηά από έλα πινύζην γεύκα.  

 Σα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο πνηθίιινπλ θαη κπνξνύλ λα 
πεξηγξαθνύλ σο πόλνο, αλεζπρία, πίεζε, ζθίμηκν, θάςηκν ή 
δπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή. Μεξηθνί αζζελείο ίζσο λα κελ 
παξνπζηάδνπλ θάπνηα από ηα ζπκπηώκαηα απηά. Οη πεξηνρέο 
όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα ζπκπηώκαηα είλαη ην ζηήζνο, ν ιαηκόο, 
ε θάησ γλάζνο, νη ώκνη, ηα κπξάηζα ή ε πιάηε. Ο πόλνο ή ε 
αλεζπρία έρεη δηαβαζκίζεηο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 
αλεθηόο, κέηξηνο ή ηζρπξόο. Ζ έληαζε ή ε ζπρλόηεηα ηνπ πόλνπ 
δελ αληηθαηνπηξίδνπλ απαξαίηεηα θαη ηε ζνβαξόηεηα ή ηελ 
έθηαζε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ.  

 Ζ ζηεζάγρε ζπρλά αληηκεησπίδεηαη κε μεθνύξαζε ή κε 
θαξκαθεπηηθή αγσγή. 



Καξδηνκεγαιία 

Ζ θαξδηνκεγαιία, γλσζηή θαη σο κεγαινθαξδία είλαη έλα 
ζπρλό θαξδηαθό πξόβιεκα. Ζ πάζεζε απηή πξνθύπηεη όηαλ ε 
θαξδηά δελ κπνξεί λα αληιήζεη αίκα απνηειεζκαηηθά, κε 
απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ν νξγαληζκόο ζε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα. Πξόθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνπ βειηηώλεηαη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, αιιά νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ρξεηάδνληαη 
θαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Οη ηύπνη ηεο δηεπξπκέλεο θαξδηάο πνπ ππάξρνπλ είλαη ηξεηο: 

1. Γιαηαηική μςοκαπδιοπάθεια                                                                 
Δίλαη ν θύξηνο ηύπνο θαξδηνκεγαιίαο. Όηαλ θάπνηνο πάζρεη από 
απηό ηνλ ηύπν κεγαινθαξδίαο, ηα ηνηρώκαηα ζηελ αξηζηεξή θαη 
δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο (θνηιίεο) γίλνληαη ιεπηά θαη 
ηεληώλνληαη. 

2. Απιζηεπή κοιλιακή διεύπςνζη (ςπεπηποθία).                                         
Ζ κνξθή απηή θαξδηνκεγαιίαο ζπλήζσο πξνθαιείηαη από ηελ 
πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο. 

3. Τπεπηποθική μςοκαπδιοπάθεια                                                            
Δίλαη κηα θιεξνλνκηθή (γελεηηθή) θαηάζηαζε. 

 

 



Αίηηα - πκπηώκαηα - Θεξαπεία 
 Οη πην θνηλέο αηηίεο ηεο δηεπξπκέλεο θαξδηάο είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο θαη η 

ςτηλή πίεζη ηος αίμαηορ. Ωζηόζν, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε πνιιέο άιιεο 
αηηίεο όπσο κηα ηνγελήο ινίκσμε ηεο θαξδηάο, κηα κε θπζηνινγηθή θαξδηαθή 
βαιβίδα, ε εγθπκνζύλε, νη λεθξηθή λόζνη,  ην αιθνόι, ε ινίκσμε HIV, ηα 
γνλίδηα θαη νη θιεξνλνκηθέο παζήζεηο. πρλά, δελ ππάξρεη αηηία γηα ηελ ύπαξμε 
δηεπξπκέλεο θαξδηάο, θαηάζηαζε πνπ είλαη γλσζηή σο ηδηνπαζήο δηαηαηηθή 
κπνθαξδηνπάζεηα. 

 Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, δελ πξνθαινύληαη ζπκπηώκαηα. Όκσο, αλ ε 
δηεπξπκέλε θαξδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη αίκα απνηειεζκαηηθά, 
εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 
Μεξηθά από απηά είλαη δύζπλνηα, πξήμηκν ζηα πόδηα, απμεκέλε θνηιηαθή 
πεξίκεηξνο, αύμεζε ηνπ βάξνπο, θνύξαζε. 

 Οη ζεξαπείεο γηα κηα δηεπξπκέλε θαξδηά  
     εζηηάδνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππνθείκελεο 
     αηηίαο, όπσο είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο θαη ε  
     πςειή αξηεξηαθή πίεζε. Όηαλ κηα δηεπξπκέλε  
     θαξδηά πξνθαιεί ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή  
     αλεπάξθεηα, νη ζεξαπείεο επηθεληξώλνληαη ζηε  
     βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε  
     ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

 



Ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα 

Ζ ζηεθαληαία λόζνο είλαη επίζεο γλσζηή σο 
ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα , ε νπνία απνηειείηαη από κηα 
νκάδα παζήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηαζεξή 
ζηεζάγρε, αζηαζή ζηεζάγρε, εγθεθαιηθό επεηζόδην, 
έκθξαγκα, αηθλίδην ζάλαην κε ηζραηκηθό ραξαθηήξα 
θ.ι.π.  Σν 2013 απηή ε λόζνο ήηαλ ε πην ζπρλή αηηία 
ζαλάηνπ ζηνλ θόζκν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηειεπηαίαο 20εηίαο, εθηόο από ηελ αύμεζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ζλεζηκόηεηαο, παξαηεξήζεθε 
ζεκαληηθή αύμεζή ηεο θαη ζε πην λεαξέο ειηθίεο. 
Δπίζεο, είλαη απμεκέλε ε παξνπζία ηεο ζε άλδξεο 
ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο ειηθίαο. Πεξίπνπ 
ην 30% ησλ ελειίθσλ πνπ επηζθέπηνληαη λνζνθνκείν 
ιόγσ πόλνπ ζην ζηήζνο έρνπλ δηαγλσζηεί κε κία από 
ηηο κνξθέο ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο. 

 



Αίηηα 

Σξνπνπνηνύκελνη Με ηξνπνπνηνύκελνη 

παρπζαξθία 

θάπληζκα 

δηαβήηεο 

δηζιηπηδαηκία 

ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε 

αιθνόι 

έιιεηςε 

ζσκαηηθήο 

άζθεζεο 

αξηεξηαθή 

ππέξηαζε 

ειηθία 

θύιν 

Οηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό 



πκπηώκαηα 

    Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα είλαη ν πόλνο ζην ζηήζνο, ν 
νπνίνο εληνπίδεηαη θπξίσο νπηζζνζηεξληθά θαη εμαπιώλεηαη 
ζηα ρέξηα, ηνπο κπο, ηελ πιάηε, ην ζαγόλη θ.ιπ. Ο πόλνο 
παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο, όπσο θαπζηηθόο, ζπζθηγθηηθόο, 
βάξνπο, δηαξθεί ιίγα ιεπηά θαη εκθαλίδεηαη ή εληείλεηαη 
θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο 
θόπσζεο Ο πόλνο κπνξεί επίζεο λα μεθηλήζεη ζηελ 
επηγαζηξηθή πεξηνρή θαη σο εθ ηνύηνπ ζπγρέεηαη κε 
πξνβιήκαηα ζην ζηνκάρη, γηα ην ιόγν απηό λα ιακβάλεηαη 
ππόςε ε δηαθνξηθή δηάγλσζή ηνπ. Δπίζεο, ε δπζθνιία ζηελ 
αλαπλνή είλαη έλα ζεκάδη πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά, θαζώο δελ 
είλαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο πνπ απνπζηάδνπλ πιήξσο ηα 
θιαζηθά ζπκπηώκαηα, όπσο ζπκβαίλεη κε ην νμύ έκθξαγκα 
ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ είλαη πεξίπινθν ζηηο αξρέο ηνπ , κε 
απνηέιεζκα ζαλαηεθόξα αξξπζκία ή αηθλίδην ζάλαην . 

 



Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

Σν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

(θαξδηαθή πξνζβνιή) 

ζεκεηώλεηαη όηαλ πεξηνρέο ηεο 

θαξδηάο δελ ιακβάλνπλ ηελ 

πνζόηεηα αίκαηνο πνπ επαξθεί 

γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο. Οη αξηεξίεο ηεο θαξδηάο, νη 

νπνίεο παξέρνπλ ην αίκα, 

κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

ζηέλσζε θαη ηειηθά απόθξαμε 

από ηε δεκηνπξγία 

αζεξνζθιεξπληηθώλ 

αιινηώζεσλ, από ζξόκβν ή 

ζπαζκό . Λόγσ ηεο κεησκέλεο 

ξνήο αίκαηνο, ε θαξδηά δελ 

ιακβάλεη αξθεηό νμπγόλν θαη 

παξνπζηάδεη βιάβε, δειαδή 

λέθξσζε ελόο ηκήκαηόο ηεο. 



πκπηώκαηα 

 Πόλνο ζην ζηήζνο ή ζην πάλσ 

κέξνο ηεο θνηιηάο (επηγάζηξην), ν 

νπνίνο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη 

ζηελ πιάηε, ην αξηζηεξό ρέξη, ηνλ 

ιαηκό ή ηελ θάησ γλάζν 

 Ο πόλνο πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο 

«πιάθσκα» θαη δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε εληόπηζε. Ο αζζελήο 

δελ δείρλεη ζπλήζσο κε έλα 

δάθηπιν ην ζεκείν ηνπ πόλνπ αιιά 

κε νιόθιεξε ηελ παιάκε. 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 

(δύζπλνηα) 

 Δθίδξσζε 

 Σάζε πξνο έκεην 

 Εάιε ή αθόκε θαη ιηπνζπκηθό 

επεηζόδην 

 Αδπλακία, εύθνιε θόπσζε. 

 



Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία 
ΓΙΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ 

 Μέζα ζε ιίγα ιεπηά από ηελ πιήξε 
απόθξαμε ελόο αγγείνπ ηεο θαξδηάο 
αξρίδεη ε λέθξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηκήκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ έγθαηξε 
δηάγλσζε ηνπ εκθξάγκαηνο ζπλεπώο είλαη 
πνιύ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε ζσζηή 
αληηκεηώπηζή ηνπ. 

 Ζ ζσζηή δηάγλσζε ηνπ εκθξάγκαηνο 
μεθηλάεη από ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ 
αζζελνύο θαη από ηελ ιήςε αλαιπηηθνύ 
ηζηνξηθνύ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, θιηληθή εμέηαζε 
θαη ππεξερνθαξδηνγξάθεκα. Σαπηόρξνλα 
γίλεηαη ε αηκαηνινγηθή εμέηαζε ηεο 
ηξνπνλίλεο. H ηξνπνλίλε είλαη κηα εηδηθή 
νπζία, ε νπνία αληρλεύεηαη ζην αίκα ζηηο 
πεξηπηώζεηο βιάβεο ησλ θπηηάξσλ ηεο 
θαξδηάο. 

 Δάλ από ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ππάξρεη ε 
βεβαηόηεηα ή ε ζνβαξή ππνςία γηα 
έκθξαγκα κπνθαξδίνπ πξνρσξνύκε 
άκεζα ζε ζηεθαληνγξαθία. Ζ 
ζηεθαληνγξαθία είλαη κία εηδηθή εμέηαζε 
θαηά ηελ νπνία κε ηελ βνήζεηα αθηίλσλ Υ 
θαη ελόο ζθηαγξαθηθνύ κέζνπ γίλεηαη 

ζθηαγξάθεζε ησλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο 
θαη κπνξνύκε λα δνύκε αθξηβώο πνην 
αγγείν θαη ζε πνην αθξηβώο ζεκείν έρεη 
απνθξαρζεί. 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ 

 Ζ ζεξαπεία ηνπ εκθξάγκαηνο έρεη σο 
ζηόρν ηελ δηόξζσζε ηεο απόθξαμεο ηνπ 
ζηεθαληαίνπ αγγείνπ θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο αηκάησζεο ηεο 
θαξδηάο. ηε ζύγρξνλε επνρή ε ζεξαπεία 
είλαη θαηά θύξην ιόγν επεκβαηηθή, ιόγσ 
ησλ κεγαιύηεξσλ πνζνζηώλ επηηπρίαο, ζε 
ζρέζε κε ηε θαξκαθεπηηθή κόλν αγσγή. 

 Όηαλ ζηε ζηεθαληνγξαθία εληνπίδεηαη 
πιήξεο ή πνιύ ζνβαξή απόθξαμε ζηα 
ζηεθαληαία αγγεία ηεο θαξδηάο, 
πξνρσξνύκε ζε αγγεηνπιαζηηθή ηεο 
βιάβεο θαη ηνπνζέηεζε stent. Με ηελ 
ηερληθή απηή πεηπραίλνπκε άκεζε 
δηάλνημε ηνπ αγγείνπ θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Παξάιιεια, 
ρνξεγνύληαη ζην αζζελή 
αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα, ηα νπνία 
έρνπλ σο ζηόρν ηε δηαθνπή ηεο πήμεο ηνπ 
αίκαηνο. 

 



Κνιπηθή καξκαξπγή 

 Ζ θνιπηθή καξκαξπγή είλαη έλαο κε θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο 
ξπζκόο, ν νπνίνο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθνύ 
επεηζνδίνπ, θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη άιισλ επηπινθώλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θνιπηθήο καξκαξπγήο, νη δύν αλώηεξεο θαη νπίζζηεο 
θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο (νη θόιπνη ηεο) ρηππνύλ ρανηηθά θαη 
αθαλόληζηα, ρσξίο λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο δύν θαηώηεξεο θαη 
πξόζζηεο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο (θνηιίεο). 

 Ζ θνιπηθή καξκαξπγή είλαη ε πην ζπρλή 
κνξθή αξξπζκίαο (απνηειεί πεξίπνπ ην 1/3 όισλ ησλ 
αξξπζκηώλ). Όζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ αηόκνπ, ηόζν 
απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα λα ηελ εκθαλίζεη. Έρεη 
ππνινγηζηεί όηη κεηά ηα 55 έηε ζρεδόλ 1 ζηνπο 4 αλζξώπνπο 
(24% ησλ αληξώλ θαη 22% ησλ γπλαηθώλ) ζα παξνπζηάζεη 
ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ.  



πκπηώκαηα 

 Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ ζπλήζσο 
πεξηιακβάλνπλ θηεποςγίζμαηα ζηην καπδιά, 
αππςθμία, δύζπλνηα θαη αδπλακία. Σα επεηζόδηα θνιπηθήο 
καξκαξπγήο έξρνληαη θαη θεύγνπλ ή κπνξεί ν αζζελήο λα ηα 
βηώλεη ζπλερώο, γεγνλόο πνπ απαηηεί ζεξαπεία. 

 Αλ θαη ε ίδηα ε λόζνο δελ είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπ 
αζζελνύο, είλαη κία πνιύ ζνβαξή ηαηξηθή θαηάζηαζε, θαζώο 
ζπρλά απαηηεί άκεζε θαη επείγνπζα ζεξαπεία γηα λα κελ 
νδεγήζεη ζε επηπινθέο. Ζ λόζνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 
ζρεκαηηζκό ζξόκβσλ ζηελ θαξδηά, πνπ κέζσ ηεο 
θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ζε άιια 
όξγαλα θαη λα πξνθαιέζνπλ ηζραηκία (κπινθαξηζκέλε ξνή 
ηνπ αίκαηνο). 

 Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 
επεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ειεθηξηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο. 

 



ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΡΤΘΜΟ                              ΚΟΛΠΗΚΖ ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ 



Δλδνθαξδίηηδα 

Ζ ελδνθαξδίηηδα είλαη θιεγκνλή ηεο 

εζσηεξηθήο επέλδπζεο ησλ θαξδηαθώλ ζαιάκσλ 

θαη ησλ θαξδηαθώλ βαιβίδσλ (ελδνθάξδην). 



Αίηηα 

 Δθ γελεηήο ειάηησκα ηεο θαξδίαο 

 Καηεζηξακκέλε ή κε θπζηνινγηθή θαξδηαθή 
βαιβίδα  

 Ηζηνξηθό ελδνθαξδίηηδαο 

 Νέα θαξδηαθή βαιβίδα (κεηά από ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε) 

 Δλδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

 Βαθηεξηαθή ινίκσμε 

 Μύθεηεο (Candida) 

 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (νδνληηαηξηθή, ζηελ 
αλαπλεπζηηθή νδό, ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, ζε 
κνιπζκέλν δέξκα, ζηα νζηά θαη ζηνπο κύεο.) 



πκπηώκαηα        Γηάγλσζε 

Σα ζπκπηώκαηα ηεο ελδνθαξδίηηδαο 

κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ αξγά ή μαθληθά. 

Απηά είλαη ηα εμήο: 

 Ππξεηόο, Ρίγε 

 Δθίδξσζε 

 Κόπσζε 

 Αδπλακία 

 Πόλνη ζηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο κύεο 

 Μηθξέο πεξηνρέο αηκνξξαγίαο θάησ 

από ηα λύρηα 

 Κόθθηλεο, αλώδπλεο θειίδεο δέξκαηνο 

ζηηο παιάκεο θαη ηα πέικαηα 

 Κόθθηλνη, επώδπλνη θόκβνη ζηα 

καμηιαξάθηα ησλ ρεξηώλ θαη ησλ 

πνδηώλ 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Πξήμηκν πνδηώλ, πεικάησλ θαη 

θνηιηάο 

 

Μηα νθζαικνινγηθή εμέηαζε κπνξεί 

λα δείμεη αηκνξξαγία ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή. Απηό ην εύξεκα 

είλαη γλσζηό σο θειίδεο Roth. Μπνξεί 

λα ππάξρνπλ κηθξέο πεξηνρέο 

αηκνξξαγίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

καηηνύ, ή ζηα βιέθαξα. Οη εμεηάζεηο, 

πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Καιιηέξγεηα αίκαηνο γηα λα βνεζήζεη 

ζηνλ εληνπηζκό ηνπ βαθηεξίνπ, ή ηνπ 

κύθεηα πνπ πξνθαιεί ηελ κόιπλζε,  

 Πιήξεο εμέηαζε αίκαηνο (CBC),  

 C-αληηδξώζα πξσηεΐλε (CRP) ή 

ξπζκόο θαζίδεζεο εξπζξνθπηηάξσλ 

(ESR) θαη  

 Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ θαξδηαθώλ βαιβίδσλ. 



Θεξαπεία 

 Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λνζειεία γηα ελδνθιέβηα αληηβηνηηθή 
ζεξαπεία. Οη θαιιηέξγεηεο αίκαηνο θαη νη εμεηάζεηο ζα βνεζήζνπλ 
ηνλ γηαηξό λα επηιέμεη ην θαιύηεξν αληηβηνηηθό. ηε ζπλέρεηα ζα 
ρξεηαζηεί καθξνρξόληα αληηβηνηηθή ζεξαπεία. Οη αζζελείο 
ρξεηάδνληαη ζπλήζσο ζεξαπεία γηα 4-6 εβδνκάδεο γηα λα 
εμνλησζνύλ όια ηα βαθηήξηα από ηνπο ζαιάκνπο θαη ηηο βαιβίδεο 
ηεο θαξδηάο . Οη ζεξαπείεο κε αληηβηνηηθά πνπ μεθηλνύλ ζην 
λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνύλ ζην ζπίηη. πρλά απαηηείηαη 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο 
βαιβίδαο όηαλ:   

 Ζ κόιπλζε ζπάεη ζε κηθξά θνκκάηηα, κε απνηέιεζκα εγθεθαιηθά 
επεηζόδηα .  

 Ο αζζελήο εκθαλίδεη θαξδηαθή αλεπάξθεηα σο απνηέιεζκα 
θαηεζηξακκέλσλ θαξδηαθώλ βαιβίδσλ.  

 Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα πην ζνβαξή βιάβε νξγάλσλ (όπσο 
θαξδηαθή βιάβε). 



Αλαθνπή θαξδηάο 

Ζ αλαθνπή θαξδηάο είλαη απνηέιεζκα ειεθηξηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο, ε νπνία νδεγεί ζε 

δηαηαξαρή ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ  

(αξξπζκία) θαη αδπλακία ηεο  

θαξδηάο λα δηνρεηεύζεη αίκα  

ζην ππόινηπν ζώκα. Ζ δηαθνπή  

ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο κε ηε  

ζεηξά ηεο ζπλεπάγεηαη όηη δελ  

νμπγνλώλνληαη ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Αλ δελ 

ρνξεγεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα κπνξεί λα 

πξνθιεζνύλ κόληκεο εγθεθαιηθέο βιάβεο ή ν αζζελήο 

κπνξεί λα ράζεη ηε δσή ηνπ κέζα ζε κόιηο ηέζζεξα έσο 

έμη ιεπηά. 



πκπηώκαηα αλαθνπήο 
Ζ αλαθνπή θαξδηάο κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδίσο ή λα πξνεγεζνύλ 

πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα. Σα θπξηόηεξα ζπκπηώκαηα πνπ ππνδεηθλύνπλ 

θαξδηαθή αλαθνπή είλαη:  

 Απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη πηώζε  

 Γηαθνπή αλαπλνήο  

 Γηαθνπή θαξδηαθνύ παικνύ  

Πξηλ ηελ αλαθνπή θαξδηάο, ελδέρεηαη λα εθδεισζνύλ ζπκπηώκαηα όπσο: 

 Κόπσζε  

 Σάζε ιηπνζπκίαο  

 θνηνδίλε  

 Εαιάδα  

 Πόλνο ζην ζηήζνο  

 Γύζπλνηα . Αδπλακία  

 Γξήγνξνο ή αθαλόληζηνο θαξδηαθόο παικόο  

 Σάζε γηα εκεηό 



Αληηκεηώπηζε Αλαθνπήο 

Σα απαξαίηεηα βήκαηα γηα 

ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηώπηζε ηεο 

θαξδηαθήο αλαθνπήο είλαη 

ε παξνρή 

θαξδηνπλεπκνληθήο 

αλαδσνγόλεζεο (ΚΑΡΠΑ) 

θαη ε ρξήζε απηληδσηή 

ώζηε λα θξαηεζεί ν 

αζζελήο ζηε δσή κέρξη λα 

θαηαθηάζεη αζζελνθόξν 

θαη λα κεηαθεξζεί ζην 

λνζνθνκείν.  



Πεγέο 

 www.moyntsinai.org 

 American Heart Association, 

Mayo Clinic 

 www.vosnakidis.gr 

 www.iatropedia.gr 

 www.karpa.gr 

 www.onmed.gr 

 www.doctoranytime.gr 

 www.shape.gr 

 lh5.googleusercontent.com 

 www.preciouslife.gr 

 www.spaterosclerose.org 

 cardiologynews.gr 

 www.doctoranytime.gr 

 www.y-o.gr 

 www.radiologyarchives.com 

 medlabnews.gr 

 Blogspot.gr 

 meganalysis.gr 


