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ΣΟΙΥΔΙΑ  ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΑ 
 
Η θαξδηά είλαη κία κπτθή θνηιφηεηα κε ιεηηνπξγία ηελ δηαθίλεζε ηνπ αίκαηνο ζε φιν 

ην ζψκα.  
 

 
 
Η ζέζε ηεο είλαη ζην κεζνζσξάθην θαη ην κέγεζνο ηεο πεξίπνπ φζν ε ¨γξνζηά¨ ηνπ 

θέξνληνο εθάπηεηαη ζην δηάθξαγκα & θείηαη θαηά ηα 2/3 ζηα αξηζηεξά ηεο κέζεο 

γξακκήο. Η θνξπθή ηεο είλαη πξνο ηα αξηζηεξά ελψ ε βάζε ηεο πξνο ηνλ δεμηφ ψκν 
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θαη πεξηβάιιεηαη απφ ην πεξηθάξδην κε ηνπο δχν ρηηψλεο ηνπ, ηνλ πεξηζπιάγρλην & 

ηνλ ηνηρσκαηηθφ. Σα ηνηρψκαηα ηεο θαξδηάο είλαη απφ ηα κέζα πξνο ηα έμσ ην 

ελδνθάξδην, κπνθάξδην & επηθάξδην. 

 Η ξνή ηνπ αίκαηνο δηακέζνπ ησλ ηεζζάξσλ θνηινηήησλ ηεο θαξδηάο ξπζκίδεηαη απφ 

ηελ αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αθεξαηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ βαιβίδσλ. Οη θαξδηαθέο 

βαιβίδεο επηηξέπνπλ ηελ πξνο ηα πξφζσ ξνή ηνπ αίκαηνο ελψ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αληίζεηε. Σν θιεβηθφ αίκα απφ ην ζψκα επηζηξέθεη ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο 

θαη απφ εθεί δηνρεηεχεηαη ζηνπο πλεχκνλεο γηα νμπγφλσζε. Σν νμπγνλσκέλν αίκα 

επηζηξέθεη απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο θαη απφ εθεί 

δηνρεηεχεηαη ζην ππφινηπν ζψκα. 

Χο εθ ηνχηνπ ε αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο αλαπηχζζεη κεγαιχηεξε πίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ην αίκα ζε φιν ην ζψκα. Οη βαιβίδεο ηεο αξηζηεξήο 

πιεπξάο είλαη ε Μηηξνεηδήο  

θαη ε Ανξηή. 
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Η Μηηξνεηδηθή  βαιβίδα δηνρεηεχεη ην πξνζιακβαλφκελν απφ ηνπο πλεχκνλεο αίκα 

ζηελ αξηζηεξή θνηιία. Η Ανξηηθή βαιβίδα ειέγρεη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηελ ανξηή 

πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν αγγείν ηνπ ζψκαηνο, απφ φπνπ αλαδχνληαη φιεο νη άιιεο 

αξηεξίεο ηνπ ζψκαηνο. 

 
 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΔ  ΑΡΣΗΡΙΔ 
 

Αλαδχνληαη απφ ηελ ανξηή αθξηβψο επάλσ απφ ηελ ανξηηθή βαιβίδα 

& παξνρεηεχνληαη ζηνλ ζηεθαληαίν θφιπν. 

Ο πξψηνο θιάδνο ηεο Ανξηήο είλαη νη ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πνχ αηκαηψλνπλ ην 

κπνθάξδην. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο αξηεξίεο ε Αξηζηεξή ζηεθαληαία ( LM) θαη ε 

Γεμηά ζηεθαληαία αξηεξία (RCA). Η Αξηζηεξή ζηεθαληαία αξηεξία δηαθιαδψλεηαη 

ζε δχν θχξηνπο θιάδνπο, ηνλ Πξόζζην θαηηόληα (LA) θιάδν πνχ δηαζρίδεη ηελ 

πξφζζηα επηθάλεηα ηεο θαξδηάο θαη ηελ Πεξηζπσκέλε αξηεξία (LCA) πνχ δηαζρίδεη 

ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηεο θαξδηάο. Κιάδνη ηνπ Πξφζζηνπ θαηηφληνο νλνκάδνληαη 

Διαγώνιοι θαη δηαζρίδνπλ ην πιάγην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο θαη θιάδνη ηεο 

Πεξηζπσκέλεο νλνκάδνληαη Επισείλιοι θαη δηαζρίδνπλ ην νπηζζηνπιάγην ηκήκα ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο. 
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Η δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία αλαδύεηαη από ηελ δεμηά πιεπξά ηεο ανξηήο & 

αηκαηώλεη: 

1. Σν εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο.  

2. Σνλ θιεβφθνκβν (SA)ζην 50% ηνπ πιεζπζκνχ 

3. Σνλ θνιπνθνηιηαθφ θφκβν (AV) ζην 90% ηνπ πιεζπζκνχ 

4. Σελ δεμηά θνηιία (RV)   
Οπίζζηνο θαηηψλ θιάδνο (PDA) θιάδνο ηεο δεμηάο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο αηκαηψλεη: 

 Οπίζζηα δέζκε ηνπ αξηζηεξνχ δεκαηίνπ  

 Οπίζζην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο.  

 Αξηζηεξφ θιάδν ηνπ δεκαηίνπ branch 

•                           ύζηεκα Αγσγηκόηεηαο θαξδηαθνύ κπόο 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ  ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Α. Σν θαξδηναγγεηαθφ ζχζηεκα βαζηθφ ηνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

     πξνζθνξά νμπγφλνπ θαη κεηαβνιηθψλ νπζηψλ ζηνπο ηζηνχο 

     θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ απηνχο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

     θαη άιισλ κεηαβνιηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

Απηή ε απιά πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη  ηε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δει. ηεο θιεβηθήο θπθινθνξίαο, ησλ δεμηψλ θαξδηαθψλ 

θνηινηήησλ ηνπ πλεπκνληθνχ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ αξηζηεξψλ θαξδηαθψλ 

θνηινηήησλ, ηεο αξηεξηαθήο θπθινθνξίαο θαη ηνπ αίκαηνο. 

 

Καηαλνκή αίκαηνο 
 

Σν 60% ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο ζε εξεκία είλαη ζηηο  ζπζηεκαηηθέο θιέβεο θαη 

θιεβηδηα πνχ  ιεηηνπξγνχλ σο  δεμακελέο αίκαηνο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ θνηιηαθψλ 

νξγάλσλ.  

Σν αίκα εθηξέπεηαη απφ απηφ ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο αλάγθεο κπτθήο 

 δξαζηεξηφηεηαο, ζε αηκνξξαγία θαη πξνθαιείηε θιεβνζπζηνιή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε αξηεξηαθή πίεζε.  

15% ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο είλαη ζηηο αξηεξίεο & αξηεξηφιηα  

Η απφδνζε ηεο Καξδηάο  σο αληιίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπζηνιή ησλ θαξδηαθψλ 

θπηηάξσλ (ζαξθνκεξηδίσλ), απφ ηελ κνξθνινγία ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ θαη απφ 

ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο απηψλ 

Έηζη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαξδηαθήο 

ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα εθηηκάηαη ζε επίπεδν: 

α. Λεηηνπξγίαο ηνπ κπνθαξδίνπ 

β. Απφδνζεο ησλ θνηινηήησλ σο απνηειεζκαηηθψλ ε κε αληιηψλ 

γ. Καξδηαθήο παξνρήο 
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Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαξδηαθή απόδνζε είλαη: 
 

1.ΠΡΟΦΟΡΣΗΟ πνπ είλαη αλάινγν ηεο δηάηαζεο  ηνπ κπνθαξδίνπ  πξηλ απφ ηελ 

δηέγεξζε ηνπ θαη ηζνχηαη κε ην αξρηθφ κήθνο ηνπ ζαξθνκεξηδίνπ. 

Μπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηελ πίεζε πιεξψζεσο ηεο Αξ. Κνηιίαο, απφ ηνλ 

ηεινδηαζηνιηθφ φγθν ηεο Αξ. Κνηιίαο (LVEDV) ε ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε 

(LVEDP). 

ηελ θαζεκεξηλή φκσο θιηληθή πξαθηηθή ε κεηξνχκελε  παξάκεηξνο είλαη ε Πίεζε 

Δλζθελώζεσο Πλεπκνληθώλ Σξηρνεηδώλ (PCWP) πνπ καο νξίδεη ηελ πίεζε ηνπ 

Αξηζηεξνχ Κφιπνπ θαη επί θπζηνινγηθήο Μηηξνεηδνχο βαιβίδαο θαη ηεο 

αξηζηεξάο θνηιίαο,  ελψ αληίζηνηρα ε κέηξεζε ηεο Κεληξηθήο  Φιεβηθήο Πίεζεο καο 

πξνζδηνξίδεη κε ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο ηελ  πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο. 

Δίλαη επλφεην φηη ε παξαδνρή ηεο αληηζηνηρίαο ησλ ηηκψλ 

PCWP & LVEDP πξνυπνζέηεη: 

α. Φπζηνινγηθή Μηηξνεηδή 

β. Απνπζία αγγεηαθήο πλεπκνληθήο λφζνπ & 

γ. Φπζηνινγηθή ξνή πλεπκνληθψλ θιεβψλ 

Παξ φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο  ην πξνθφξηην είλαη έλαο 

ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ζηελ θαζ εκέξα θιηληθή πξάμε θαη 

ηδίσο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πνπ καο πξνζθέξεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ κπνθαξδίνπ απφ πιεπξάο 

ελδνηηθφηεηαο. 

 

2.ΜΔΣΑΦΟΡΣΗΟ. ηελ απιή δηαηχπσζε ζα κπνξνχζε λα ην νξίζεη θαλείο σο ηελ 

ζπζηνιηθή πίεζε πνπ "αληηηίζεηαη"  ζηελ αξηζηεξά ή δεμηά θνηιία. Γειαδή ην χςνο 

ησλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ ζπζηεκαηηθψλ ή πλεπκνληθψλ απνηεινχλ έλα αδξφ κέηξν 

εθηίκεζεο ηνπ κεηαθνξηίνπ. 

Η πξνβαιιφκελε απηή "αληίζεζε" εμαξηάηαη απφ ηελ ελδνηηθφηεηα  θαη ηελ 

αληίζηαζε ησλ αγγείσλ. Η ελδνηηθφηεηα κεηψλεηαη επί  κείσζεο ηεο ειαζηηθφηεηαο  

ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ κεγάισλ αγγείσλ ε πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηαζηκφηεηαο απηψλ απφ 

εμσηεξηθή πίεζε. Η δε αληίζηαζε απμάλεη επί ζπζπάζεσο ησλ  αξηεξηδίσλ ή αχμεζεο 

ηνπ ημψδνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη  απμεκέλν ζε θαηαζηάζεηο  απμεκέλνπ Ht, 

απμεκέλνπ Ιλσδνγφλνπ ή ζε ππνζεξκία. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην κεηαθφξηην εθθξάδεη ηε ηάζε πνπ έρνπλ νη θνηιίεο 

θαηά ηελ εμψζεζε 

Μαζεκαηηθά ηνχην εθθξάδεηαη κε ηνλ λφκν ηνπ Laplace 

Σάζε θνηιηαθνύ ηνηρ.= Πξνθ x Μεηαθ/R  R=αθηίλα ηεο θνηιίαο. 
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3. ΤΣΑΛΣΗΚΟΣΖΣΑ.  Υαξαθηεξίδεηαη ε απηφλνκε ηθαλφηεηα ηνπ 

κπνθαξδίνπ γηα παξαγσγή έξγνπ κέζσ ηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο 

ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο. Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα απηή ηελ 

δηαδηθαζία είλαη ε παξνπζία ειεχζεξνπ Ca
++ 

 ζην πιάζκα. 

Αμίδεη πξνζνρήο ν δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ ζπζηαιηηθόηεηα θαη 

ζπζπαζηηθόηεηα. Γπλαηφλ λα ππάξρεη θπζηνινγηθή 

ζπζπαζηηθφηεηα αιιά κε θπζηνινγηθή ζπζηαιηηθφηεηα δεδνκέλνπ φηη 

απηή ( ή αιιηψο απφδνζε θαξδηαθήο αληιίαο) επεξεάδεηαη απφ ην 

θνξηίν πνπ δέρεηαη θαη ην ζρήκα ηεο θαξδηάο 

Η ζπζηνιηθή απφδνζε ηεο θνηιίαο νξίδεηαη σο ΚΛΑΜΑ ΔΞΧΘΖΖ 

 

4. ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ (CO): Δίλαη ην πνζφλ ηνπ αίκαηνο πνπ ε 

θαξδηά εμσζεί πξνο ηελ πεξηθέξεηα  ζηελ κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη 

εθθξάδεηαη ζε L/min. Δθθξάδεηαη καζεκαηηθά σο ην γηλφκελν ηνπ 

Όγθνπ παικνύ επί ηελ ζπρλόηεηα. CO= SV x N 

 

 
Δίλαη αληηιεπηφ φηη ν δείθηεο απηφο εμαηνκηθεχεηαη αλάινγα κε 

ην βάξνο ηνπ αζζελνχο, πξνθείκελνπ δε  λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθφο δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν θαξδηαθφο δείθηεο 

 

5. ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΓΔΗΚΣΖ : Οξίδεηαη σο ε θαξδηαθή παξνρή πξνο  ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο. 

Καξδηαθφο δείθηεο= Καξδηαθή παξνρή/ Δπηθάλεηα ζψκαηνο 

CI= CO /BSA= Lit/min/m
2 

  κε θπζηνινγηθέο ηηκέο 2.5-3.5 Lit/min/m
2
. 

 

 

6. ΟΓΚΟ ΠΑΛΜΟΤ: Δίλαη ε αλά ζπζηνιή πνζφηεηα αίκαηνο πνπ εμσζείηαη απφ 

ηηο θνηιίεο. Δίλαη θαλεξφ πσο ζε θάζε ζπζηνιή ε θνηιία δε αδεηάδεη πιήξσο αιιά 

πξνσζεί έλα κφλν πνζνζηφ ηνπ  ηεινδηαζηνιηθνχ φγθνπ. 

Σν πφζν αίκα ζα πξνσζήζεη εμαξηάηαη απφ ηε ζπζπαζηηθφηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη 

απφ ηελ αληίζηαζε πνπ ζα ζπλαληήζεη ε θαξδηά ζηελ εμψζεζε ηνπ αίκαηνο. 

Μαζεκαηηθή έθθξαζε: 

SV= EDV-ESV= Σεινδηαζηνιηθφο-Σεινζπζηνιηθφο Όγθνο 

EEDDVV                  ESV        SSVV 

112200  mmll        -   50 ml =7700  mmll 

SSttrrookkee  VVoolluummee  ((SSVV))  ==  EEDDVV  --  EESSVV  

          

  

  

  
                

CCOO  ==  HHeeaarrtt  rraattee  XX  SSVV  ((SSttrrookkee  vvoolluummee))  
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7. ΚΛΑΜΑ  ΔΞΧΘΖΖ:  Μαζεκαηηθή έθθξαζε ηεο ζπζηνιηθήο 

απφδνζεο ηεο θαξδηάο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην πειίθν 

ηνπ Όγθνπ παικνχ / Σεινδηαζηνιηθφ φγθν 

E.F=SV/EDV=50-65%  Φ.Σ 
                                         SV 

Ejection Fraction (EF) =    -----------    

        EEDDVV 
 

 

 

8. ΚΑΡΓΗΑΚΖ  ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

Η αχμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο κέζα ζε θπζηνινγηθά αλά ειηθία φξηα πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο φπσο  πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο. Ο κεραληζκφο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ειέγρεηαη απφ ην  απηφλνκν λεπξηθφ 

ζχζηεκα. 

Η δηέγεξζε κέζσ ελδνγελψλ ή εμσγελψλ θαηερνιακηλψλ ησλ β ππνδνρέσλ πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Απφ ηηο δπν παξακέηξνπο ζπρλφηεηα θαη φγθν παικνχ  πνχ 

θαζνξίδνπλ ηελ θαξδηαθή παξνρή, ε θαξδηαθή  ζπρλφηεηα έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ λενγληθή θαη βξεθηθή ειηθία  γηαηί ν φγθνο 

παικνχ είλαη ζρεδφλ αλειαζηηθφο ζε επίπεδα 1.5 ml/kg. 

 

9. ΠΗΔΖ ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΤ: Δίλαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη επάλσ ζηελ 

θαξδηά. Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη πεξίπνπ εμίζσζε πηέζεσλ 

κεηαμχ ππεδσθφηα θαη πεξηθαξδίνπ κε απνηέιεζκα θάζε αίηην πνπ 

πξνθαιεί αχμεζε ζηελ κηα θνηιφηεηα λα πξνθαιεί αχμεζε θαη 

ζηε άιιε. 

Φπζηνινγηθά ε κέζε πίεζε ζηηο δπν θνηιφηεηεο είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ - 3mmHg. 

ε πλεπκνζψξαθα ππφ ηάζε ε πίεζε γίλεηαη έληνλα ζεηηθή φπσο 

επίζεο ζε θαηαζηάζεηο ηερλεηνχ αεξηζκνχ κε ζεηηθή πίεζε. 

 

Καηαζηάζεηο απμεκέλεο πεξηθαξδηαθήο πίεζεο. 

 

1. Δπηπσκαηηζκφο 

2. Πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε 

3. Μεγάινο πλεπκνζψξαθαο 

4. Απμεκέλε ζεηηθή πίεζε αεξνθφξσλ νδψλ 

5. Ρήμε δηαθξάγκαηνο 

6. Άλσζε δηαθξάγκαηνο. 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΝΔΟΓΝΗΚΟΤ  ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ 

 

α. ην λενγληθφ κπνθάξδην ππάξρεη κηθξφηεξε πνζφηεηα κπτθνχ ηζηνχ 

αλά κνλάδα φγθνπ 

β. Η λενγληθή θαξδηά έρεη κεησκέλε ελδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

ελήιηθα 

γ. Τπάξρεη κεγαιχηεξε αιιειεμάξηεζε θαη αιιεινζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ δχν θνηιηψλ κε απνηέιεζκα ε ππεξθφξηηζε κε φγθν ηεο 

κηαο λα επεξεάδεη ηνλ ηεινδηαζηνιηθφ φγθν ηεο άιιεο. 

δ. ηε λενγληθή θαξδηά ππάξρεη κεησκέλε απάληεζε ζηελ δξάζε 

ησλ θαηερνιακηλψλ σο πξνο ηελ Ιλφηξνπε δξάζε ηνπο. 

Παξνπζηάδεη δει. ην λενγληθφ κπνθάξδην κεησκέλεο εθεδξείεο 

ζπζηνιήο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν πξνθφξηηζεο. 

ε. Οη ρεηξηζκνί πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνθφξηηνπ 

σο κεραληζκνχ βειηίσζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο είλαη 

πεξηνξηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθα. 

ζη. Σν κεηαθφξηην ηνπ λενγλνχ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνθαξδίνπ  ηνχην δε ραξαθηεξίδεη 

θπξίσο ηελ δεξιά κοιλία όπος μικπέρ  μεηαβολέρ ηος 

μεηαθοπηίος είναι δςναηόν να πποκαλέζοςν αποππύθμιζη θαη 

ένηονη δςζλειηοςπγία. 

δ.  Απφ πιεπξάο ελεξγεηαθψλ πεγψλ νη πδαηάλζξαθεο απνηεινχλ ηελ 

θχξηα ελεξγεηαθή πεγή ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ιηπαξά νμέα. 

ε. Σν λενγληθφ κπνθάξδην αληηδξά κε ππεξπιαζία ζηε ρξφληα 

θφξηηζε ελψ ησλ ελήιηθσλ κε ππεξηξνθία. 
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ΚΑΡΓΙΑΚΟ  ΚΤΚΛΟ 
 

 

 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΛΔΒΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

 
Η θιεβηθή ιεηηνπξγία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο: 

1. Πίεζε Γεμηνύ θόιπνπ πνπ αληηδξά ζηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο 

ζηελ θαξδηά. Η πίεζε απηή ζε θπζηνινγηθφ ελήιηθα ζε φξζηα ζέζε 

είλαη πεξίπνπ 0 mmHg. 

2. Σελ κέζε ζπζηεκαηηθή πίεζε πνπ νξίδεηαη σο ε πίεζε πνπ 

πξνσζεί ην αίκα ζην θιεβηθφ δίθηπν. ε θπζηνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ αίκαηνο βξίζθεηαη ζηηο 

κηθξέο θιέβεο θαη θιεβίδηα. 

3. Σελ θιεβηθή αληίζηαζε πνπ αληηηίζεηαη ζηελ κέζε ζπζηεκαηηθή 

πίεζε θαη παξεκπνδίδεη  ηελ θιεβηθή επηζηξνθή. 

Η θιεβηθή αληίζηαζε επεξεάδεηαη κε ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε 

απφ ην εχξνο ησλ θνίισλ θιεβψλ. 
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ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΠΑΙΓΙΩΝ ΣΗΝ 
                          ΜΟΝΑΓΑ  ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 
Μφιηο ην παηδί αθηρζεί ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

αξρίδεη ΑΜΔΧ ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

δσηηθψλ ηνπ ζεκείσλ. 

Έηζη ζπλδέεηαη  κε ηα ειεθηξφδηα θαηαγξαθήο ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ πνπ καο επηηξέπνπλ ηελ ζηηγκηαία θαη δηαξθή θαηαγξαθή 

ηνπ, θπζηνινγηθνχ ή κε. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ θπζηνινγηθή απεηθφληζε ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο αμηνινγείηαη θαη αθνινχζσο  ν 

εθεκεξεχσλ ηαηξφο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ιήςε ζεξαπεπηηθψλ 

κέηξσλ. 

Αθνινχζσο γίλεηαη ζχλδεζε κε ηα αληίζηνηρα θαηαγξαθηθά 

επηζθφπηα (monitors)  ησλ θαζεηήξσλ γηα αθξηβή κέηξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο απηηπιακήρ πίεζηρ, ηηρ κενηπικήρ θλεβικήρ 

πίεζηρ θαη επί ππάξμεσο αλάινγνπ θαζεηήξα γίλεηαη θαη θαηακέηξεζε 

ηεο πίεζεο  Δλζθελψζεσο ζηα Πλεπκνληθά ηξηρνεηδή (Καζεηήξαο 

Swan Ganz). 

PCWP :Φπζηνινγηθέο ηηκέο=10-14 mmHg 

H αθξφαζε ησλ πλεπκφλσλ απνηειεί κηα αθφκε απαξαίηεηε ελέξγεηα 

πνπ πξέπεη παξάιιεια λα γίλεη γηα ηελ δηαπίζησζε αεξηζκνχ  ή κε 

ησλ πλεπκφλσλ. Η έιιεηςε αλαπλεπζηηθνχ ςηζπξίζκαηνο πξέπεη λα 

εληνπηζζεί θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

ηνπ πθηζηακέλνπ πξνβιήκαηνο φπσο π.ρ  αηειεθηαζία, ηνπνζέηεζε 

ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζην δεμηφ ζηειερηαίν βξφγρν, απφθξαμε κε 

βχζκα, πλεπκνζψξαθα, πξηλ εθδεισζνχλ έληνλεο θιηληθέο δηαηαξαρέο 

φπσο ππναεξηζκφο, ππνμία, θπάλσζε. 

Παξάιιεια γίλεηαη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο επί θιίλεο γηα 

δηαθξίβσζε ή κε παζνινγίαο ζηα πλεπκνληθά πεδία, ζηελ 

θαξδηαγγεηαθή ζθηά θαζψο επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζέζε ησλ δηαθφξσλ θαζεηήξσλ (ζθαγίηηδεο-ππνθιείδηεο) θαη ηνπ 

ηξαρεηνζσιήλα. 

Δπεηδή ηα παηδηά κεηά απφ θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη 

ζπρλά ππνζεξκηθά ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κέηξα 

επαλαζέξκαλζεο πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξαηηέξσ 

ζεξκηδηθέο απψιεηεο θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε 

πθηζηάκελεο. Έηζη ηα πνιχ κηθξά παηδηά ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη 

ζε ζεξκνθνηηίδεο αθηηλνβνινχκελεο ζεξκφηεηαο ελψ ηα 

κεγαιχηεξα θαιχπηνληαη κε ζεξκαηλφκελεο θνπβέξηεο. 

ε κπίζειρ ςπεπθεπμίαρ πνπ δελ είλαη ζπάληεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ σο αληίδξαζε ζηελ 

Δμσζσκαηηθή θπθινθνξία ε ρξήζε ςπρξψλ επηζεκάησλ, 
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παξαθεηακφιεο ή αθφκε θαη θνξηηθνζηεξνεηδσλ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξάιιεια γίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ αλαπλεπζηήξα 

γηα ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο ηνπ αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ θαη 

ηελ δηάξθεηα ηεο επηζπκεηήο ππνζηήξημεο κε κεραληθά κέζα. 

Η παξαθνινχζεζε ησλ ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο είλαη ζεκαληηθή θαη 

Ιδηαίηεξα θαηά ηηο πξψηεο 3 ψξεο νπφηε δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί 

ε παξνπζία απμεκέλεο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο, θαηάζηαζε πνπ 

δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε Δπαλεγρείξεζε ηνπ παηδηνχ. 

Διέγρνληαη νη γξακκέο ρνξήγεζεο ησλ δηαθφξσλ παξεληεξηθψλ 

πγξψλ θαη θπξίσο νη γξακκέο απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

παξνρή ηλφηξνπσλ θαξκάθσλ. Οη αληιίεο ηνπνζεηνχληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αλάινγα κε ην ρνξεγνχκελν θάξκαθν θαη 

αλαγξάθεηαη ζε θάζε κηα ην είδνο θαη ε ππθλφηεο απηνχ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζε γξακκέο παξαθνινχζεζεο πηέζεσλ ηνπ 

αξηζηεξνχ θφιπνπ γηα απνθπγή παξνπζίαο θπζαιίδσλ αέξα. 

Ο έιεγρνο ηεο δηνχξεζεο ηνπ παηδηνχ είλαη άιιε κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ηε παξαθνινπζνχκε ζηελά γηα ηελ 

πεξαηηέξσ θπζηνινγηθή κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ. Έηζη αξρίδεη 

ε σξηαία θαηαγξαθή ζε νπξφκεηξν. Διαρίζηε ηηκή 1ml/Kg/h. 

Αθνινπζεί ε ιήςε δείγκαηνο γηα κέηξεζε Αεπίων ηος αίμαηορ 

---------------------------------------- 

Αλαιπηηθά κεηά ηελ αξρηθή θάζε παξαιαβήο ηνπ παηδηνχ ζηελ 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο αθνινπζεί ε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

1. Καηαγξαθή Εσηηθώλ εκείσλ. 

Καξδηαθή ζπρλφηεηα ηνπ παηδηνχ αλάινγα κε ηελ Ηιηθία (Πίλαθαο.1) 

Ρπζκφο θπζηνινγηθφο ή βεκαηνεμαξηψκελνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ  ξχζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ βεκαηνδφηε. 

Έιεγρνο αλά δηήκεξν ησλ ειεθηξνδίσλ θαηαγξαθήο θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη αιιαγή 

απηψλ. 

Δλδαξηεξηαθή θαηαγξαθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

πρλφο έιεγρνο ηεο βαηφηεηαο ηνπ θαζεηήξα (θεξθηδηθνχ ε κεξηαίνπ) 

έιεγρνο ηνπ θπθιψκαηνο θαηαγξαθήο γηα παξνπζία θπζαιίδσλ 

αέξνο ή ζξφκβνπ. πρλή έθπιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε επαξηληζκέλν νξφ. 

Σηκέο Αξηεξηαθήο πίεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία.(Πίλαθαο.2). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη αλαγξαθφκελεο ηηκέο Α.Π είλαη 

δηαθνξεηηθέο αλάινγα απφ πνην ζεκείν ηνπ αξηεξηαθνχ 

δέλδξνπ γίλεηαη ε θαηαγξαθή, έηζη ε ζπζηνιηθή Α.Π ζηελ 

Κεξθηδηθή ή Βξαρηφλην αξηεξία είλαη θαηά 20-30 mm Hg 

πςειφηεξε ηεο Ανξηήο ελψ ε δηαζηνιηθή κηθξφηεξε θαηά 10-20 mmHg. 
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πρλόηεξεο Δπηπινθέο. 

 

1. Θξφκβσζε αξηεξίαο 

2. Λνίκσμε ( δηάξθεηα παξακνλήο πεξηζζφηεξν απφ 4 εκέξεο, 

έθπιπζε θαζεηήξα κε δηάιπκα γιπθφδεο αληί Nacl) 

3. Δκβνιή απφ ζξφκβνπο ή αέξα 

4. Γεκηνπξγία αλεπξχζκαηνο ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επηβάιιεηαη ε ηαπηφρξνλε θαηακέηξεζε ηεο 

Α.Π θαη κε ζθπγκνκαλφκεηξν Dinamap ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

αξρηθή θάζε παξαιαβήο ηνπ παηδηνχ. 

Καηαγξαθή ηεο Κ.Φ.Π πνπ κεηξάηε κε ηελ είζνδν εηδηθνχ  θαζεηήξα  ζην δεμηφ 

θφιπν ή ζε κεγάιε θιέβα ηνπ ηξαρήινπ 

θαη είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηελ δηαζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο 

θνηιίαο φηαλ δελ ππάξρεη ζηέλσζε ηεο Μηηξνεηδνχο βαιβίδαο. 

Απνηειεί άξηζην δείθηε ηνπ πξνθφξηηνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο, 

ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πγξψλ ζηελ ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη 

δείθηε αξρφκελεο ή εγθαηεζηεκέλεο δεμηάο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΚΦΠ είλαη 

α. Ο θπθινθνξνχλ φγθνο αίκαηνο 

β. Η δηαηαζηκφηεηα ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ 

γ. Η αγγεηνθηλεηηθφηεηα ησλ κεγάισλ θιεβψλ 

δ. Η ελδνζσξαθηθή πίεζε 

ε. Η ελδνπεξηθαξδηαθή πίεζε 

Οη ηηκέο ηεο θπκαίλνληαη θπζηνινγηθά απφ 2-8 mmHg ε 0-7 cm 

H2O  φηαλ ην παηδί αλαπλέεη ρσξίο αλαπλεπζηήξα, ελψ επί 

κεραληθήο αλαπλνήο νη ηηκέο είλαη ειαθξψο απμεκέλεο 

θπκαηλφκελεο απφ 4-12  cm H2O. [1 mmHg= 1.35.cm H2O]. 

ζη. Παξνπζία PEEP  θαηά ηνλ  κεραληθφ αεξηζκφ 

 

Αύμεζε ηεο Κ.Φ.Π παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο φπσο: 

 

1. Τπεξθφξησζε κε πγξά 

2. Κξίζε Πλεπκνληθήο ππέξηαζεο 

3. Γπζπξαγία ηεο Αξηζηεξάο θνηιίαο 

4. Γπζπξαγία ηεο Γεμηάο θνηιίαο. 

5. Καξδηαθφο Δπηπσκαηηζκφο 

6. Πλεπκνληθή Δκβνιή 

7. Μεηαθίλεζε ηνπ θαζεηήξα ζηε δεμηά θνηιία. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ηηκέο ηεο Κ.Φ.Π επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ θάζε 

ηεο αλαπλνήο. Γηα απηφ ε ηηκή ηεο Κ.Φ.Π κεηξάηε ζην ηέινο ηεο εθπλνήο ελψ επί 

παξνπζίαο κεραληθνχ αεξηζκνχ θαη PEEP έρνπκε ζαλ δεδνκέλν φηη νη 

ηηκέο είλαη πςειφηεξεο ησλ πξαγκαηηθψλ. 
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Μείσζε ηεο Κ.Φ.Π παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο: 

 

1. Τπννγθαηκίαο 

2. Αηκνξξαγίαο 

3. Απψιεηεο πγξψλ ζην 3ν ρψξν (αζθίηεο, πδξνζψξαθαο,) 

4. ήςεο 

5. Πεξηνρηθήο αλαιγεζίαο. 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΦΛΔΒΧΝ 

     

1. ρεκαηηζκφο αηκαηψκαηνο 

2. Σξψζε Τπεδσθφηα, Πλεπκνζψξαθαο, 

Αηκνζψξαθαο,  Υπινζψξαθαο (ε πξνζπέιαζε ππνθιείδηαο θαη  ζθαγίηηδαο) 

3. Θξνκβνθιεβίηηδα ζπρλή επηπινθή ηδηαίηεξα ζε πνιχ κηθξέο 

ειηθίεο. 

4. Δμσαγγεηαθή έγρπζε πγξψλ ζηνλ ππεδσθφηα θαη πεξηθαξδηαθή 

θνηιφηεηα. 

5. Σξψζε λεχξσλ . 

6. Θξόκβσζε Κεληξηθώλ θιεβώλ ή Πλεπκνληθή εκβνιή. 

Η επηπινθή απηή έρεη ηδηαίηεξε επίπησζε ζην λενγληθφ- 

παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ ζε πνζνζηφ 5.3 πεξηζηαηηθά αλά 10.000 

πεξηπηψζεσλ λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ ζε ειηθία 1 κελφο -18 εηψλ. 

Άιιε αμηνζεκείσηε δηάθνξα απφ ηνπο ελήιηθεο είλαη ε εληφπηζε 

ηεο ζξφκβσζεο. Έηζη ζηνπο ελήιηθεο ζε πνζνζηφ >90% νη 

ζξνκβψζεηο εληνπίδνληαη ζην θαηψηεξν θιεβηθφ ζχζηεκα (θάησ 

άθξα) ελψ ζηα παηδηά 36% επηζπκβαίλνπλ ζην αλώηεξν θιεβηθό 

ζχζηεκα (ζθαγίηηδεο, ππνθιείδηεο, άλσ θνίιε) θαη απφ απηέο 78% 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ θαζεηεξηαζκφ θεληξηθψλ θιεβψλ. 

Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο πσο ζε πνζνζηφ 20% 

παηδηά ειηθίαο 2-13 εηψλ παξνπζηάδνπλ "ζησπειή θεληξηθή 

θιεβηθή ζξόκβσζε" πνπ δηαπηζηψλεηαη  κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

θαζεηήξσλ 3-4 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. 

Σν πνζνζηφ απφθξαμεο ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 32-75%. 

Νενγλά θαη βξέθε είλαη νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ζξφκβσζε 

ησλ θνίισλ θιεβψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ζξφκβσζεο θνίισλ θιεβψλ θαη 

θαξδηνρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 

40- 50% 

Η ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε είλαη θπξίσο ζπληεξεηηθή θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε Οπξνθηλάζεο, ζηξεπηνθηλαζεο θαη t-pa. Σα πνζνζηά 

επηηπρνχο ζξνκβφιπζεο είλαη πεξίπνπ 80% 

Η ζνβαξφηεξε επηπινθή ηεο ζξνκβνιπηηθήο αγσγήο είλαη ε 

αηκνξξαγία θαη ηδηαίηεξα ε ελδνθξαληαθή. 

Μεηά ηελ αξρηθή ζξνκβφιπζε αθνινπζεί αληηπεθηηθή αγσγή κε 
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ρνξήγεζε επαξίλεο θαη ηέινο ρνξεγνχκε Βαξθαξίλε γηα δηάζηεκα 

3 κελψλ ψζηε ε ηηκή ηνπ INR= 2-3. 

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο επηπινθήο αιιά θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ  είλαη απαξαίηεηε ε πξνιεπηηθή  ρνξήγεζε επαξίλεο γηα ηελ 

απνθπγή θιεγκνλήο θαη ζξφκβσζεο  ησλ κεγάισλ θιεβψλ. 

 

ζη. Μέηξεζε ηεο PCWP. Φπζηνινγηθέο ηηκέο 6-14 mmHg. 

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ θαζεηήξα Swan Ganz πνπ 

θαηαζθεπάζζεθε ην 1970. 

Η είζνδνο ηνπ ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία γίλεηαη κε θαζεηεξηαζκφ θεληξηθήο 

θιέβαο(ππνθιείδηνο, ζθαγίηηδα), ε δε πξνψζεζε ηνπ γίλεηαη κέζα ζην ζχζηεκα ηεο 

θιεβηθήο θπθινθνξίαο κε ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ξνή ηνπ αίκαηνο θαη 

ηελ ζπλερή θαηαγξαθή ησλ πηέζεσλ ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα απφ  φπνπ 

δηέξρεηαη. 

Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαζεηήξα Swan 

Ganz πεξηιακβάλνπλ: 

Α. Αηκνδπλακηθέο Μεηξήζεηο 

 

1. Μέηξεζε Καξδηαθήο παξνρήο . 

2.  Μέηξεζε πηέζεσλ φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ απφ φπνπ 

δηέξρεηαη (δεμηφο θφιπνο, δεμηά θνηιία, πλεπκνληθή αξηεξία, 

πλεπκνληθά ηξηρνεηδή) 

3. Μέηξεζε Ομπγφλσζεο θιεβηθνχ αίκαηνο 

 

Β. Μέηξεζε Πίεζεο Δλζθήλσζεο Πλεπκνληθώλ 

Σξηρνεηδώλ(PCWP) 

Πιεξνθνξίεο γηα: 

1. Σηκέο πξνθφξηηνπ Αξηζηεξάο θνηιίαο 

2. Τδξνζηαηηθή πίεζε πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ. 

3. Αληηζηάζεηο α. Σςζηημαηικήρ Κςκλοθοπίαρ(SVR) 

β. Πνεςμονικήρ κςκλοθοπίαρ (PVR) 

4. Γείθηε έξγνπ αξηζηεξάο θνηιίαο 

5. Αξηεξηνθιεβψδε δηάθνξα Ο2. 

6. Δλδνπλεπκνληθή  δηαθπγή (Shunts) 

 

2.Έιεγρνο πεξηθεξηθώλ ζθίμεσλ 

 

3.Έιεγρνο άλσ θαη θάησ άθξσλ φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία, 

ζηε ρξνηά ηνπ δέξκαηνο, ζηελ παξνπζία ή φρη πγξψλ άθξσλ θαη 

ζηε δνθηκαζία ηξηρνεηδηθήο πιήξσζεο. Δίλαη θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο ε παξνπζία ζεξκψλ, ξνδνρξφσλ θαη κε θπαλσηηθψλ 

άθξσλ δηφηη απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιηληθνχο 

δείθηεο επαξθνχο ηζηηθήο νμπγφλσζεο άξα επαξθνχο ελ γέλεη 

θαξδηαθήο απφδνζεο. 
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ΗΣΗΚΖ  ΟΞΤΓΟΝΧΖ 

 

Σειηθφο ζθνπφο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε παξνρή Ο2 ζην 

θχηηαξν. 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ε φιε θξνληίδα απνζθνπνχζε ζηε κειέηε θαη παξέκβαζε 

ζηνπο κεραληζκνχο πξφζιεςεο ηνπ Ο2 απφ ην αίκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε φιε 

πξνζπάζεηα κειέηεο θαη παξέκβαζεο  ζηξέθεηαη ζηελ δηεξγαζία απνδέζκεπζεο ηνπ 

Ο2 ζηνπο ηζηνχο. 

ε γεληθέο γξακκέο ε κεηαθνξά ηνπ Ο2 πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα 

α. Αλαπλνή β. Κπθινθνξία γ. Απφδνζε ζηνπο ηζηνχο 

δ. Υξήζε απφ ηνπο ηζηνχο. 

Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

  ΜΔΣΑΦΟΡΑ Ο2 

 

Σν 02 κεηαθέξεηαη κε δύν ηξόπνπο ζην αίκα: 

 

1. Γεζκεπκέλν, κε ηελ αηκνζθαηξίλε  (98.5% ηνπ νιηθνχ Ο2 ζην αίκα)  

2. Γηαιπκέλν ζην πιάζκα (1.5%) 

 

Μεηαθνξά C02  

 

Σν C02 κεηαθέξεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο ζην αίκα:  

1. Bicarbonate (HC03-) (70%). 

2. Γηαιπκέλν ζην πιάζκα (10%). 

3. Χο αλζξαθνθπιαηκνζθαηξίλε (20%). 
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 Παξαθάησ κεηξήζεηο:  

 

1.Πεξηεθηηθόηεο Ο2 ζην αξηεξηαθό αίκα.(CaO2) 

Δίλαη ην πνζνζηφ ηνπ Ο2 πνπ είλαη δεζκεπκέλν κε ηελ Hb θαη 

δηαιπκέλν ζην πιάζκα. 

CaO2= (Hb X1,36X SaO2)+ (PaO2 X 0.003) 

1.36 ml O2  είλαη δεζκεπκέλν απφ 1gr  Hb. 

SaO2=0.97, Hb=15 gr, CaO2= 200 ml/lit. αίκαηνο. 

2.Μεηαθεξόκελε  πνζόηεηα Ο2. (DO2) 

Δίλαη ην πνζφ ηνπ κεηαθεξνκέλνπ Ο2 ζηνπο ηζηνχο αλά ιεπηφ 

DO2= CaO2 X CO= 200ml/L*5 L/min=1000 ml O2/min. 

3.PvO2: Μεξηθή πίεζε Ο2 ζην Φιεβηθφ αίκα. 

Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείθηε ηζηηθήο νμπγφλσζεο κε θπζηνινγηθέο 

ηηκέο θ.η= 40 mmHg. 

4. Αξηεξηνθιεβηθή δηαθνξά. Δίλαη ε δηαθνξά πεξηεθηηθφηεηαο Ο2 

κεηαμχ αξηεξηαθνχ θαη κεηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο. 

5.SvO2:Κνξεζκφο ηεο  Hb ζην κεηθηφ θιεβηθφ αίκα. Φ.Σ=60-70% 

Μαο παξέρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ πξνζθνξάο- 

θαηαλάισζεο Ο2 

6.Καηαλάισζε 02 (VO2) 

Απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ ξπζκνχ πξφζιεςεο Ο2 απφ ηνπο  ηζηνχο. ε θαηαζηάζεηο 

εξεκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξί ηα 250 ml O2/min. 

VO2=(CO X CaO2)-(CO X CvO2)=5 Lit/min X (200-150)=250 ml/min 

Tν πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ ρξήζε θαη κειέηε φισλ απηψλ 

ησλ παξακέηξσλ είλαη πσο νη κεηαβνιέο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ 

εηζπλεφκελνπ Ο2 πνιχ ιίγν επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 

ηνπ ζην αίκα θαη αθνινχζσο ζηνπο ηζηνχο. Δλψ αληίζεηα ε 

αύξηζη ηηρ καπδιακήρ παποσήρ οδηγεί ζε αύξηζη ηηρ ικανόηηηαρ 

μεηαθοπάρ ηος Ο2 ζηοςρ ιζηούρ. 

Βέβαηα απηφο ν κεραληζκφο έρεη θάπνην φξην θαη έηζη ν νξγαληζκφο 

πξνζπαζεί λα αληηξξνπήζεη ηελ φιε εθηξνπή κε ην δπλαηφ 

κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ θφζηνο πνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ εμαγνκέλνπ Ο2 

απφ ην αίκα δει. απμάλεη ηελ Αξηεξηνθιεβηθή δηαθνξά. 

Έηζη εάλ ε SvO2=75% εθπέζεη ζε SvO2=30% ηφηε ε κεηαθνξά Ο2 

απφ ηνπο ηζηνχο απμάλεη ηξεηο θνξέο πεξίπνπ. 
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ΔΛΔΓΥΟ  ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ. 

 
  Παξαθνινχζεζε ζπρλφηεηαο θαη εχξνπο αλαπλεπζηηθψλ  θηλήζεσλ. Όηαλ  

ην παηδί είλαη ζε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο  αλαπλνήο ηφηε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

κεραληθνχ αεξηζκνχ  πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε ε κεξηθή θαηαζηνιή πνπ λα ηνπ 

  επηηξέπεη απφιπηε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαπλεπζηήξα. Σνχην  επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ζπλερή ε θαηά δηαζηήκαηα ρνξήγεζε  κπνραιαξσηηθψλ ή θαη θαηαζηαιηηθψλ 

θαξκάθσλ ηχπνπ κνξθίλεο. 

  ε παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 8 εηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη  ελδνηξαρεηαθνί 

ζσιήλεο ρσξίο ηελ παξνπζία Cuff θαη βεβαίσο  ζε κέγεζνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία ηνπ παηδηνχ. 

  Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δπλαηφλ λα αεξίδεηαη ην παηδί  εμαξηψληαη απφ ην βάξνο 

ηνπ. Έηζη  ζε παηδηά κε 

 

Α. Βάξνο κηθξόηεξν ησλ 10 Kg ν ηχπνο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ 

είλαη απηφο ηεο ειεγρφκελεο ή ξπζκηδφκελεο πίεζεο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ρνξεγνχκελνο φγθνο πνπ ηειηθά ιακβάλεη ν 

αζζελήο εμαξηάηαη απφ ηελ: 

α. Δλδνηηθφηεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

β. Αληηζηάζεηο ησλ αεξαγσγψλ θαη ηνπ αλαπλεπζηήξα 

Η εθαξκνγή ζεηηθήο πίεζεο έρεη σο επαθφινπζν 

1.Αχμεζε ηεο πίεζεο ζην δεμηφ θφιπν 

2.Μείσζε ηνπ πξνθφξηηνπ ζηε δεμηά θνηιία 

3.Μείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

Σνχην βεβαίσο  ζε θπζηνινγηθή δεμηά  θνηιία κε ηε πςειή 

ελδνηηθφηεηα  ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία 

είλαη ηθαλά λα εμνκαιχλνπλ αιιαγέο ζηελ πίεζε. 

Έηζη αζζελείο κε θπζηνινγηθή δεμηά θνηιία θαη ρσξίο παζνινγηθέο 

θνξηίζεηο φγθνπ ή πίεζεο κεηεγρεηξεηηθά κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο 

αιιαγέο ζην πξνθφξηην ε κεηαθφξηην  πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ζεηηθφ αεξηζκφ. ε αζζελείο φκσο κε θπζηνινγία πεξηνξηζκνχ δεμηάο 

θνηιίαο φπσο ζε πεξηπηψζεηο δεμηάο θνηιηνηνκήο ή κε ππεξηξνθία 

ηεο δεμηάο θνηιίαο ε ζεηηθή πίεζε πξνθαιεί δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία 

κε αχμεζε ηεο ηεινδηαζηνιηθήο  πίεζεο. 

 

Β. Βάξνο κεγαιύηεξν ησλ 10 Kg ν ηχπνο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ 

είλαη απηφο ηνπ Διεγρφκελνπ ή Ρπζκηδφκελνπ φγθνπ πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ρνξεγνχκελνο φγθνο παξακέλεη ζηαζεξφο 

παξά ηηο κεηαβνιέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πλεπκφλσλ. 

Καηά Λεπηφ Όγθνο Αέξνο= Β * (< 10 ml/Kg) * ζπρλφηεηα αλαπλνψλ 

 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ ΝΔΟΓΝΩΝ-ΔΝΗΛΙΚΩΝ 
 

••ΜΜεεγγάάιινν  θθεεθθάάιιηη  

••ΚΚννλληηφφοο  ααππρρέέλλααοο  

••ηηεελλννίί  ξξηηλληηθθννίί  δδίίννδδννηη  
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••ΜΜεεγγάάιιεε  γγιιψψζζζζαα  

••ΤΤππεεξξηηξξννθθηηθθννίί  ααδδεελλννεεηηδδεείίοο  ααδδέέλλεεοο 

••ΜΜεεγγάάιιεε  εεππηηγγιισσηηηηίίδδαα  

••ηηέέλλσσζζεε  ααεεξξααγγσσγγψψλλ  ζζηηνν  χχςςννοο  ηηννππ  θθξξηηθθννεεηηδδννχχοο  

••ΚΚννλληηήή  ηηξξααρρεείίαα  

••ΜΜηηθθξξφφηηεεξξννοο  ααξξηηζζκκφφοο  θθππςςεειιίίδδσσλλ 

 

1. Αξηζκόο θπςειίδσλ. ηα λενγλά είλαη ζαθψο κηθξφηεξνο θαη έηζη ζε ηειεηφκελν 

λενγλφ ν αξηζκφο είλαη ην 1/10 ηνπ αληηζηνίρνπ ησλ ελειίθσλ. 

2. Χξηκόηεηα  θπςειίδσλ. Η πιήξεο σξίκαλζε επηηπγράλεηαη ηελ 2
ε
 δεθαεηία ηεο 

δσήο. 

3. Μεραληθή ηεο αλαπλνήο. 

Α. ηα λενγλά έρνπκε πξφζθπζε ησλ πιεπξψλ  απφ ην ζηέξλν θαη 

ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε νξηδφληηα ζέζε  κε απνηέιεζκα 

αδπλακία  αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζψξαθα. 

Β. Η ρφλδξηλε θαηαζθεπή ζηέξλνπ θαη πιεπξψλ  πξνθαιεί κεγάιε 

ελδνηηθφηεηα ηνπ ζσξαθηθνχ θισβνχ 

Γ. Η παξνπζία αδχλαησλ κεζνπιεπξίσλ κπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ παξάγνληα Β έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα  ηελ αδπλακία 

απνηειεζκαηηθήο ζσξαθηθήο αλαπλνήο. 

 

4.  Ζ έθθπζε ηνπ δηαθξάγκαηνο  είλαη θάζεηε ζην ζσξαθηθφ  ηνίρσκα 

κε  κηθξή θπξηφηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε κπτθέο ίλεο ηχπνπ I  πνπ φπσο είλαη γλσζηφ είλαη 

αλζεθηηθέο ζηελ θφπσζε. 

5. Ο όγθνο ζύγθιεηζεο είλαη απμεκέλνο θαη νη κηθξνί αεξαγσγνί έρνπλ ηελ ηάζε λα 

θιείλνπλ πξφσξα ζε θπζηνινγηθφ δσηηθφ ρψξν κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε ελδνπλεπκνληθψλ  shunts. 

6.  Ο Κπςειηδηθόο αεξηζκόο είλαη δηπιάζηνο  ηνπ αληηζηνίρνπ 

ελήιηθνο. 

7.  Ζ επαηζζεζία ζηελ ππεξθαπλία είλαη κεησκέλε 

8.  Σα λενγλά  αληηδξνύλ κε άπλνηα ζηελ ππνζεξκία. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ 

 

Πιήξεο Τπνζηήξημε: 

 

1. Διεγρφκελνο Μεραληθφο αεξηζκφο.(CMV) 

2.Τπνβνεζνχκελνο Μεραληθφο αεξηζκφο(AMV) 

 

Μεξηθή Τπνζηήξημε: 

 

1α.Γηαθνπηφκελνο Τπνρξεσηηθφο αεξηζκφο (IMV) 

Δίλαη ν ζπλδπαζκφο θαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ αλαπλνψλ απφ ηνλ 
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αλαπλεπζηήξα θαη παξεκβνιή απηνκάησλ αλαπλνψλ ηνπ αζζελή 

1β.Τπνρξεσηηθφο αλά ιεπηφ αεξηζκφο (MMV) 

Δμαζθαιίδεηαη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο νιηθφο αλά ιεπηφ 

αεξηζκφο  θαη απφ ηνλ αζζελή θαη απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα. 

1γ.πγρξνληζκέλνο δηαιείπσλ ππνρξεσηηθφο θαη θαη επίθιεζε 

αεξηζκφο(SIMV) 

Δμαζθαιίδεηαη ν πξνθαζνξηζκέλνο νιηθφο αλά ιεπηφ αεξηζκφο κε 

ηελ ρξήζε κεραληζκνχ απηφκαηεο "ππξνδφηεζεο" ψζηε λα κελ 

κάρεηαη ηνλ αλαπλεπζηήξα  ν αζζελήο. 

2.  Τπνβνεζνύκελνο κε Θεηηθή πίεζε αεξηζκόο (IPS) 

 

3.  Θεηηθή Σειηθό-εθπλεπζηηθή πίεζε θαηά ηελ απηόκαηε 

αλαπλνή (PEEP). 

α. Αλαπλνή κε ζπλερείο ζεηηθέο πηέζεηο (CPAP) θαη ζηηο δπν 

θάζεηο ηνπ θχθινπ. 

 

Τςίζπρλνο αεξηζκόο. 

ε κε δηαζσιελσκέλν παηδί ε παξαθνινχζεζε ηνπ αξηζκνχ 

αλαπλνψλ θαη ηνπ ηχπνπ  ησλ αλαπλνψλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο. 

Δπί ηνπνζεηήζεσο ηνπ παηδηνχ ζε ζπζθεπή hood επηβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία λα 

δηαηεξείηε ζε επίπεδα 18-21
ν
C θαη λα  ξπζκίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην επίπεδν 

πγξαζίαο ψζηε λα  απνθεχγεηαη ε μήξαλζε ησλ βιελλνγφλσλ ησλ αλσηέξσλ  

αλαπλεπζηηθψλ νδψλ. 

Η αιιαγή ζέζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη απαξαίηεηε   γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρέηεπζε ησλ βξνγρηθψλ  εθθξίζεσλ. Σνχην είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην  εάλ ην παηδί είλαη  δηαζσιελσκέλν ε φρη. 

Δπίζεο ε δηαδηθαζία πιήμεσλ θαη δνλήζεσλ αλά 2-4 ψξεο είλαη  αλαγθαία γηα ηελ 

απνβνιή ησλ εθθξίζεσλ θαη πξφιεςε επηπινθψλ  ιφγσ πιεκκεινχο παξνρέηεπζεο 

απηψλ (αηειεθηαζία, πλεπκνλία). 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ςπρνινγηθή ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ γηα λα βήρεη θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θπζηνζεξαπεχηξηα 

 

ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ  ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ  ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

     

Μεηά απφ Καξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο νη πλεχκνλεο παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε 

ηάζε δπζιεηηνπξγίαο  ζε ζρέζε κε ηα   ινηπά φξγαλα. 

Ο ιφγνο απηήο ηεο ηάζεο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο γεληθεπκέλεο "θιεγκνλώδνπο" 

αληίδξαζεο πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηελ θαξδηνλαπλεπζηηθή παξάθακςε. 

Άιινη ζπλήζεηο ιφγνη είλαη: 

α. Γπζιεηηνπξγία αξηζηεξάο θνηιίαο  - Θεξαπεία /ρνξήγεζε δηγνμίλεο 

β. Πλεπκνληθφ νίδεκα απφ ππεξθφξησζε πγξψλ –Θεξαπεία  ρνξήγεζε Ηλόηξνπσλ, 

Διούπηζηρ 

γ. Αμηνζεκείσηε Τπνιεηπφκελε αξηζηεξφ-δεμηά ελδνθαξδηαθή 
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επηθνηλσλία. 

               
ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

γ.1 Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο- 

γ.2  Καζεηεξηαζκόο-Υεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε 

δ. Αλαπνηειεζκαηηθή απνζπκθφξεζε αξηζηεξάο θνηιίαο 

δηεγρεηξεηηθά.- Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε  δηεγρεηξεηηθή 

απνζπκπίεζε κε ρξήζε  ελδνθνηιηαθψλ  θαζεηήξσλ 

ε. Παξάιπζε δηαθξάγκαηνο ιφγσ θάθσζεο θξεληθνχ λεχξνπ.- Μεηά 

ηξεηο εβδνκάδεο πιαζηηθή δηαθξάγκαηνο  (plication) 

 

ΑΠΟΤΝΓΔΗ  ΑΠΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ 
Η δηαδηθαζία απνζχλδεζεο ηνπ παηδηνχ 

απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα απνηειεί κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ρξήδεη 

ζπλερνχο επαλεθηίκεζεο ηεο θιηληθήο  

εηθφλαο ηνπ αζζελνχο.  

Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε θαξδηνρεηξνπξγηθή  

επέκβαζε εχθνια απνζπλδένληαη απφ 

ηελ κεραληθή ππνζηήξημε. Δλ ηνχηνηο  

νξηζκέλα παηδηά κε νξηαθή θαξδηαθή 

ιεηηνπξγία  θαη αηκνδπλακηθή αζηάζεηα  

ρξήδνπλ  πιένλ καθξνρξφληαο 

κεραληθήο  ππνζηήξημεο  θαη κηαο 

κεγαιχηεξεο δηαδηθαζίαο απνζχλδεζεο 

απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα. Αξθεηνί 

παξάγνληεο  ζπκβάιινπλ ζηελ   

αδπλακία απνζχλδεζεο απφ ηελ 

κεραληθή αλαπλνή  φκσο γεληθά  

κεηεγρεηξεηηθά  ειιείκκαηα πνπ 

πξνθαινχλ  θαηαζηάζεηο ππεξθφξηηζεο 

φγθνπ ε πηέζεσο πξέπεη λα 

δηεξεπλψληαη  κε ππεξερνθαξδηνγξαθία 

ε θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ. 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΑΠΟΤΝΓΔΖ ΑΠΟ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 

ΜΔΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΖΘΔΗΔ 

ΤΓΓΔΝΔΗ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ 

 

Α. ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΔ  ΚΑΡΓΙΑΚΔ 

ΑΝΧΜΑΛΙΔ 

1.Τπεξθφξηηζε φγθνπ 

2.Τπεξθφξηηζε πίεζεο 

3.Γπζιεηηνπξγία θνηιηψλ 

4.Δκκέλνπζεο αξξπζκίεο 

Β.  ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΔ 

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΔ   ΑΝΧΜΑΛΙΔ 

       
1.Πλεπκνληθφ νίδεκα 

2.πιινγή πιεπξηηηθνχ πγξνχ 

3.Αηειεθηαζία 

4.Αζθίηεο 

5.Οίδεκα ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο 

6.Βιάβε θξεληθνχ λεχξνπ 

 
Γ.   ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ 

1.  Οίδεκα-Τπνεπηγισηηδηθή ζηέλσζε 

2.  Τπεξέθθξηζε βξνγρηθνχ δέλδξνπ 

3.  Βιάβε παιίλδξνκνπ 

λεχξνπ(θσλεηηθέο ρνξδέο) 

4.  Δμσηεξηθή ζπκπίεζε 

5.  Βξνγρνκαιαθία 

Γ. ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

1.Πιεκκειήο Γηαηξνθή 

2.Θεξαπεία κε δηνπξεηηθά 

Δ. ΗΦΗ 
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ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ  ΑΓΓΔΗΑΚΔ  ΑΝΣΗΣΑΔΗ 

             

Α.   Αύμεζε  πξνθαιείηαη απφ: 

1.Τπνμία 

2.Τπννγθαηκία 

3.Τπεξθαπλία 

4.Τπνζεξκία 

5.Ομέσζε 

6.Τπεξαεξηζκφ 

7.Αηειεθηαζία 

8.Τςειφ Αηκαηνθξίηε 

9.πκπαζεηηθή δηέγεξζε. 

10.Φαξπγγηθφ ή Λαξπγγηθφ ζπαζκφ. 

 

Β.   Μείσζε  πξνθαιείηαη απφ: 

1.Ομπγφλν 

2.Τπνθαπλία 

3.Αλαηκία 

4.Αιθάισζε 

5.Φπζηνινγηθφ αεξηζκφ 

6.Αδξαλνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

7.Φαξκαθα κε αγγεηνδηαζηαιηηθή  δξάζε 

 
ΚΡΗΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ 

 

ύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

α. Ομεία αχμεζε ηεο πίεζεο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία 

β. Μείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο 

γ. Πηψζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο (SatO2). 

Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε λενγλά θαη βξέθε πνπ έρνπλ ππνζηεί δηνξζσηηθή επέκβαζε 

γηα επηθνηλσλία κε Αξηζηεξφ-Γεμηά δηαθπγή θαη έρνπλ  πλεπκνληθή ππέξηαζε. 

Η εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο πλεπκνληθήο ππέξηαζεο  επηηπγράλεηαη κε ηηο 

αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ ηεο θαξδηάο  θαη θπξίσο ηεο 

αληηδξαζηηθφηεηαο ηνπ πλεπκνληθνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ. Σν θέξδνο απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία είλαη πςειφ δεδνκέλνπ φηη απφ απηέο ηηο κεηξήζεηο θαζνξίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεο θαη ε καθξνπξφζεζκε έθβαζε ηεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο. 

Ο ζθνπφο ησλ  αηκνδπλακηθψλ κεηξήζεσλ ησλ παηδηψλ κε πλεπκνληθή ππέξηαζε 

είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ζχγθξηζε ησλ  πλεπκνληθψλ ξνψλ θαη αληηζηάζεσλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο. Μεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί εάλ ε ρνξήγεζε  θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ή NO κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο γεγνλφο πνπ καο θαζνξίδεη φηη απηέο δελ 

έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη κπνξνχλ λα ειαηησζνχλ ή λα κελ επηδεηλσζνχλ κεηά κία 

επηηπρή θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
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Οη Δθιπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξνπζία ηεο θξίζεο ζπλήζσο είλαη: 

α. Τπνμαηκία 

β. Τπνζεξκία 

γ. Ομέσζε 

δ. Τπεξθαπλία 

ε. Γηέγεξζε α αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ. 

 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

1.Τπεξαεξηζκφο κε ρνξήγεζε 100% Ο2 

2.Καηαζηνιή κε ρνξήγεζε Fentanyl ή Μνξθίλεο 

3.Υνξήγεζε κπνραιαξσηηθψλ 

4.Υνξήγεζε Νηηξνπξσζζηθνχ λαηξίνπ (0.5-5.0 κg/Kg/min) 

5.Υνξήγεζε Νηηξνγιπθεξίλεο  (1.0-5.0 κg/Kg/min) 

6.Υνξήγεζε Ακξηλφλεο/ Μηιξηλφλεο 

7.Υνξήγεζε ΝΟ (Ομεηδίνπ ηνπ αδψηνπ) 

8.Υνξήγεζε Πξνζηαθπθιίλεο 

 
 

ΔΛΔΓΥΟ  ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
          

πλεζέζηεξε παζνινγηθή νληφηεηα είλαη ε  νμεία ζσιελαξηαθή 

λέθξσζε πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ: 

α. Γηεγρεηξεηηθήο ππνζεξκίαο 

β. Υακειήο ξνήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο θαη 

γ. πηζαλήο δξάζεο λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δηαγλσζζεί λεθξηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα  θηλεζνχκε ζηελ 

θαηεχζπλζε πεξηνξηζκνχ ρνξήγεζεο ππεξβνιηθψλ πγξψλ θαη απνθπγή 

ππεξθαιηαηκίαο. 

Η παξνπζία ππεξθαιηαηκίαο > 6 mEq/Litr  δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη βξαδπθαξδία, 

θνιπνθνηιηαθφ απνθιεηζκφ, θνηιηαθή καξκαξπγή, αζπζηνιία. 

Γίλεηαη πάληνηε  κέηξεζε θαη θαηαγξαθή αλά ψξα ησλ  απεθθξηλφκελσλ νχξσλ. 

Ζ αλά ώξα απέθθξηζε νύξσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε 

ησλ  1ml/Kg/h. 

Η σξηαία δηνχξεζε απνηειεί έλα άξηζην θιηληθφ δείθηε ηεο  θαιήο θαξδηαθήο 

παξνρήο θαη ηεο ηζηηθήο αηκάησζεο θαη νμπγφλσζεο. 

Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νκαιή κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη 

ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξψηεο κεηεγρεηξεηηθέο ψξεο θαη εκέξεο. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επί νιηγνπξίαο δελ αξθεί πάληνηε ε απιή ρνξήγεζε 

δηνπξεηηθψλ. Αξρηθά πξέπεη λα εμαζθαιίδνπκε επαξθή θαξδηαθή ιεηηνπξγία πνπ 

θιηληθά κεηαθξάδεηαη ζε απνθαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο λεθξηθήο αηκαηηθήο άξδεπζεο 

πλήζσο ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαιφλ είλαη λα ιακβάλεηαη 

δείγκα νχξσλ γηα θαηακέηξεζε ηνπ Δηδηθνχ βάξνπο, ηνπ PH θαη 

ηεο αλεχξεζεο παζνινγηθψλ ζηνηρείσλ (Κχιηλδξνη, ιεπθά ή 

εξπζξά αηκνζθαίξηα) θαζψο επίζεο θαη ηνληφγξακκα  ( Κ
+
, 

Να
+
, νπξία, θξεαηηλίλε). Δπίζεο ε κεηεγρεηξεηηθή κέηξεζε ηεο 

νπξίαο θαη  θξεαηηλίλεο απνηεινχλ άξηζηνπο δείθηεο ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

ε θαξδηνρεηξνπξγεκέλα παηδηά ηηο πξώηεο ώξεο θαη εκέξεο 

ρεηξνπξγείνπ αθνινπζείηε πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ησλ πγξψλ θαη 

κέηξηαο έσο έληνλεο δηνπξεηηθήο αγσγήο δεδνκέλεο ηεο 

ππεξθφξησζεο απφ πγξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο ζε πεξηπηψζεηο κε εθαξκνγήο ηεο ππεξδηήζεζεο 

ε πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο  δπλαηφλ λα 

εθαξκνζζνχλ  ηερληθέο λεθξηθήο  ππνθαηάζηαζεο. 

 
 

1. Πεξηηνλατθέο  Πιύζεηο: 

 

ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΧΝ  ΠΛΤΔΧΝ: 

      

Α. Αζζελείο πνχ πξνηηκνχλ ηηο πεξηηνλατθέο πιχζεηο  θαη δελ 

έρνπλ μεθηλήζεη αηκνδηχιηζε. 

Β. Αζζελείο πνχ δελ αλέρνληαη ηελ αηκνδηχιηζε. 

Β1. Αζζελείο κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

δεδνκέλνπ φηη κε ηελ πεξηηνλατθή δηχιηζε επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα, θαιχηεξε 

κεηαθίλεζε ηνπ Κ
+
 θαη θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο αλαηκίαο. 

Β2. Αζζελείο κε ηζραηκηθή  θαξδηνπάζεηα . 

Β3. Αζζελείο κε εθηεηακέλε αγγεηαθή λφζν. 

Β4. Η κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηδηαίηεξα  ζε παιδιά 

βάποςρ μικπόηεπο ηων 20 Kg,ιφγσ πξνθαλψο ηεο 

δπζθνιίαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηθεξηθψλ αγγείσλ. 

Γ. Αζζελείο πνπ επηζπκνχλ ηελ αηκνδηχιηζε, αιιά δελ έρνπλ 

επαξθή εθπαίδεπζε θαη βνήζεηα. 
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ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ  ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΧΝ ΠΛΤΔΧΝ 

 

Α. Απνδεδεηγκέλε απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πεξηηνλαίνπ 

Οη εθηεηακέλεο ελδνθνηιηαθέο ζπκθχζεηο πνπ κεηψλνπλ  ηελ 

ειεχζεξε ξνή ησλ πεξηηνλατθψλ δηαιπκάησλ. Σνχην ζπκβαίλεη 

δηφηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  πεξηηνλατθψλ πιχζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην 

πεξηηφλαην, (ζε θαηαζηάζεηο θαηαπιεμίαο κεηψλεηαη αξθεηά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα) απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή επηθάλεηα ηνπ 

πεξηηνλαίνπ θαη απφ ηελ αθψιπηε θπθινθνξία ησλ 

δηαιπκάησλ ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. 

Β. Με δηνξζψζηκεο κεραληθέο βιάβεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

πεξηηνλατθή πιχζε ή απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ινίκσμεο 

 

Σέηνηεο   θαηαζηάζεηο είλαη: 

α) αλεγρείξεηεο  θήιεο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ή  δηαθξάγκαηνο 

β) εθζηξνθή νπξνδφρνπ θχζηεο. 

Γ. πζηεκαηηθά λνζήκαηα φπσο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, λφζνη 

θνιιαγφλνπ (εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα). 

 

ΥΔΣΗΚΔ  ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΧΝ ΠΛΤΔΧΝ 

 

Α.  Γηαθπγέο πεξηηνλαίνπ 

Β.  Γπζαλεμία ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα δηαιπκάησλ γηα 

απνηειεζκαηηθή πεξηηνλατθή πιχζε. Σνχην έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε εθζεζεκαζκέλεο  παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ. 

Γ.  Λνίκσμε ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ή ηνπ δέξκαηνο. 

Γ.  Παζνινγηθή παρπζαξθία 

Δ.  νβαξή κνξθή Γπζζξεςίαο 

Σ.  πρλά επεηζφδηα εθθνιπσκαηίηηδνο. 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΧΝ ΠΛΤΔΧΝ  ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

 

1.  Πεξηηνλίηηδα    1.5% 

2. Λνίκσμε  ηεο πχιεο  εηζφδνπ ηνπ θαζεηήξα  Tenckhoff  0,7% 

3. Aιιαγή ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα.     0,4% 

4. Παξαηεηακέλε λνζνθνκεηαθή παξακνλή  20,1%. 

5. Σηα νεογνά 

α. Τπνλαηξηαηκία  πνπ αληηκεησπίδεηαη κε πξνζζήθε 

10 meq/Kg/d/. 

β. Τπόηαζε 
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ΔΗΓΖ  ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΧΝ  ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ 

Α.  ΤΝΘΔΖ 

Α. ΤΝΖΘΖ  ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ  ---- Β. ΥΑΜΖΛΟΤ Mg
++

 &                                                                  

ΤΦΖΛΟΤ  ΓΑΛΑΚΣΗΚΟΤ 

     Na+              132                                              132 
     Cl-                102                                                96 
     Lactate         35                                                 40 
     Ca++             3,5                                                3,5 
     Mg++            1,5                                                 0,5 
     Dextrose     1,5%,    2,5%  ,    4,25%               1,5% ,2,5%, 4,25% 
     Ωζμωηικόηηηα   347  ,  398 ,       486                  346   
 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΟΤ  ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

 

1. Τπφ γεληθή αλαηζζεζία. 

2. ηελ πχειν, κε ππνκθάιηα ηνκή θαηά κήθνο ηεο ιεπθήο γξακκήο. 

3. ηνλ ππνδηαθξαγκαηηθφ ρψξν δεμηά (ζπαληφηαηα) 

4. Υνξήγεζε αληηβηνηηθψλ  πξνεγρεηξεηηθά  90 min  πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. 

5. Γεκηνπξγία ζήξαγγαο  θαη αληηζηνκίνπ  πιάγηα ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα ε 

απεπζείαο έμνδνο ρσξίο αληηζηφκην. 

6. Πξηλ ηελ ζχγθιεηζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο  γίλεηαη έιεγρνο ηεο 

ακθίδξνκεο ξνήο κε ρξήζε 10-20 ml/Kg επαξηληζκέλνπ  νξνχ (2000 iu/lit) θαη 

παξνρέηεπζε ηνπ δηαιχκαηνο ειέγρνπ. 

7. Υεηξνπξγηθέο επηπινθέο: Αηκνξξαγία, δηαθπγή, απφθξαμε θαζεηήξα(17%). 

8. Η παξνπζία ηληθήο  δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε απφθξαμε ηνλ θαζεηήξα. 

Υεηξηζκνί: α. Βίαηα εηζαγσγή 10 ml θπζηνινγηθνχ νξνχ. 

β. 10 ml επαξηλνχρνπ δηαιχκαηνο ζε αλαινγία 

1:1000 

γ.  Δηζαγσγή 75.000 IU  Οπξνθηλάζεο θαη παξακνλή 

ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα γηα 2 ψξεο πξηλ γίλεη 

λέα δηάιπζε. 

 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΛΤΔΧΝ 

 

Η δηαδηθαζία ησλ πεξηηνλατθψλ πιχζεσλ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα 

1. ηάδην πιεξψζεσο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο 

2. ηάδην παξακνλήο ηνπ δηαιχκαηνο εληφο απηήο. 

3. ηάδην απνξξνήο ηνπ δηαιχκαηνο. 

Σα ζηάδηα 1 & 3 δελ απαηηνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 10 

min ην θαζέλα. Δλψ ν ρξφλνο παξακνλήο είλαη ζπλήζσο 100 min 

πεξίπνπ. 

Tν ρνξεγνχκελν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 37
Οc θαη 

αθνινχζσο ρξεζηκνπνηείηαη. 
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ΚΛΗΝΗΚΟ- ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ – ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΔ ΠΛΤΔΗ. 

 

1. Έιεγρνο βάξνπο. 

2. Έιεγρνο παξνπζίαο νηδεκάησλ 

3. 'Έιεγρνο αξηεξηαθήο πίεζεο 

4. Έιεγρνο βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ φπσο. 

 Οπξία πιάζκαηνο 

 Κξεαηηλίλε 

 Ηιεθηξνιχηεο 

 Γηηηαλζξαθηθά 

 Αιβνπκίλε 

 Υνιεζηεξφιε 

 Γιπθφδε 

 Ca
++

 

 Φσζθφξνο 

 Αιθαιηθή  θσζθαηάζε 

 Δπίπεδα παξαζνξκφλεο. 

 

 

ΓΟΟΛΟΓΗΑ  ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ 

 

1. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ρξεηάδνληαη  4-6 πιχζεηο  εκεξεζίσο κε δφζε  35-50 

ml/Kg κε δηάιπκα πεξηεθηηθφηεηαο 2.5%. 

2. ε παηδηά φκσο κε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο θαη αηκνδπλακηθή 

αζηάζεηα ( θαξδηνπαζή θαη κεηά θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) ε αξρηθή δφζε 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10ml/Kg γηα ην πξψην 24 σξν θαη αθνινχζσο  πξννδεπηηθή 

αχμεζε ηεο δφζεο  κε παξαθνινχζεζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ηζνξξνπίαο θαη 

πηζαλή κείσζε ησλ  ζπλεδξηψλ. 

3. Η  Κάζαξζε δπλαηφλ λα απμεζεί: 

α. Απμάλνληαο ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο ή 

β. Απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πιχζεσλ. 

4. Παηδηά πνχ είλαη ζε πνιπνπξηθή  θάζε  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε  δηάιπκα 1,5% 

γηα απνθπγή αθπδάησζεο. 

5. Τπεξδηήζεζε δπλαηφλ λα γίλεη: 

α. Με αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πιχζεσλ  ή 

β. Με ρξήζε ππέξηνλσλ δηαιπκάησλ γιπθφδεο. 

 

2.  Αηκνδηήζεζε 

3.  Αηκνδηάιπζε 
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ΔΛΔΓΥΟ  ΧΛΖΝΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 

Σα παηδηά κεηά απφ θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε "θιεηζηή" ή "αλνηθηή" 

έρνπλ παξνρεηεχζεηο ζηα εκηζσξάθηα ή θαη ζηελ πεξηθαξδηαθε 

θνηιφηεηα.  

Σν πνζφ ηνπ παξνρεηεπνκέλνπ αίκαηνο κεηά 

απφ εμσζσκαηηθή 

θπθινθνξία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ζε 

"θιεηζηή" θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

Έηζη εάλ ε παξνρή αίκαηνο ζην ζχζηεκα 

ζπιινγήο αίκαηνο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 3 ml/Kg/h γηα δηάζηεκα πεξηζζφηεξν ησλ 

2-3 σξψλ ή 5 ml/Kg αλά ώξα γηα κηα ψξα επηβάιιεηαη ε 

ρεηξνπξγηθή δηεξεύλεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αηκνξξαγίαο. 

Δλψ εάλ ε παξνρή είλαη κεγαιχηεξε ησλ 8-10 ml/Kg/h ηφηε 

επηβάιιεηαη Τ π ε ξ ε π ε ί γ ν π ζ α  δηάλνημε ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο κέζα ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο. Δληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αηκνξξαγίαο 

επηβάιιεηαη  ν έιεγρνο: 

α. Hemochrom (ACT) . Δλεξγνπνηεκέλνο ρξφλνο πήμεο. 

θ.η=110-120 επί παξαηάζεσο ρνξεγνχκε πξσηακίλε ζε 

δνζνινγία 0.5-1 mg/Kg. 

β. Αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ   θ.η= 150.000-400.000 mm
3
 

Δπί ηηκψλ < 100.000 mm
3
 ρνξεγνχκε 1 κνλάδα Αηκνπεη./10 Kg 

H ρνξεγνχκελε πνζνηεο 50 ml απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηκνπεηαιίσλ θαηά 5.000-7.000 θαη ηνπο παξάγνληεο V & 

VIII  θαηά 1-2%. Η επάλνδνο ησλ θπζηνινγηθψλ ηηκψλ αηκνπεηαιίσλ 

απαηηεί δηάζηεκα 3-7 εκεξψλ. 

γ. Υξφλνο κεξηθήο Θξνκβνπιαζηίλεο (PTT)  θ.η=35-45 sec 

Σαπηφρξνλα ρνξεγνχκε πξφζθαην θαηεςπγκέλν πιάζκα (FFP) πνπ 

πεξηέρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πεθηηθφηεηαο εθηφο απφ 

αηκνπεηάιηα. Γνζνινγία 5-10ml/Kg 

δ. Πιήξεο αηκνξξαγηθφο έιεγρνο θαη  απνθαηάζηαζε παξαγφλησλ  πνχ 

ιείπνπλ. Δπίζεο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνιεζζέληνο αίκαηνο κε 
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πκππθλσκέλα εξπζξά ζε δφζε 20 ml/Kg  θαη ε ρνξήγεζε 

γιπθνληθνχ  αζβεζηίνπ ζε δφζε 1ml/100ml αίκαηνο ζπκπιεξψλνπλ 

ηηο πξψηεο καο θηλήζεηο. 

Μεηά ηελ ρνξήγεζε φισλ απηψλ ησλ πγξψλ θαη κε αλαζηνιήο ηεο 

αηκνξξαγίαο ε εμεηδηθεπκέλε απάληεζε απφ ην αηκαηνινγηθφ 

εξγαζηήξην ζα καο θαηεπζχλεη ζε εηδηθφηεξε ελδερνκέλσο 

ζεξαπεπηηθή αγσγή αλάινγα κε ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ VII, VIII, VI. 

Ο αηκνζηαηηθόο θαη πεθηηθόο κεραληζκόο ζηα λενγλά & βξέθε παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ησλ ελειίθσλ. 

 Οη παξάγνληεο πήμεο είλαη  πεξίπνπ 30-40% ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε βξέθε 

ρσξίο δνκηθέο θαξδηαθέο αλσκαιίεο. 

 Οη αληηζξνκβσηηθνί παξάγνληεο πξσηεΐλεο C, S θαη ε αληηζξνκβίλε III είλαη 

κεησκέλνη ζηελ λενγληθή πεξίνδν. 

 Θξνκβνθπηνπελία εκθαλίδεηαη ζην 1/3 ησλ λενγλψλ κε θπαλσηηθή 

θαξδηνπάζεηα. 

 Νενγλά πνχ ιακβάλνπλ PGE1 ζηελ λενγληθή πεξίνδν κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ ιφγσ αλαζηνιήο ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπο. 

 Η κεγαιχηεξε φκσο αηκνζηαηηθή παζνινγία είλαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εμσζσκαηηθή θπθινθνξία θαη αλαθέξεηε ζηελ αηκνπεηαιηαθή δπζιεηηνπξγία. 

Έρεη  παξαηεξεζεί κείσζε ζε πνζνζηφ 50 -70% ησλ θπθινθνξνχλησλ 

αηκνπεηαιίσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ζηνπο ελήιηθεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηεγρεηξεηηθά  δελ πξέπεη λα επηδηψθνπκε 

πςειέο ηηκέο Ht γηαηί δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα φπσο: 

        
ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟ Ht. ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΑ 

1. Αχμεζε ηνπ Ιμψδνπο ηνπ αίκαηνο 

2. Αχμεζε  ησλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ 

3. Θξφκβσζε εγθεθαιηθψλ αγγείσλ 

4. Θξφκβσζε λεθξηθψλ αγγείσλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ 

5. Θξνκβνθπηνπελία 

6. Γηαηαξαρέο πεθηηθνχ κεραληζκνχ 

7. Απφθξαμε ησλ κνζρεπκάησλ παξαθάκςεσλ. 
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ΚΛΗΝΗΚΖ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΔΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

 

 PaO2=Μεξηθή πίεζε ηνπ 02 ζην αξηεξηαθφ αίκα. 

ε ελήιηθεο Φ. ηηκέο=80 mmHg ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο 

ε θπζηνινγηθά λενγλά =40-70 mmHg 

 PCO2=Μεξηθή πίεζε ηνπ CO2  ζην αξηεξηαθφ αίκα. 

Απνηειεί αμηφπηζην δείθηε ηεο επάξθεηαο ηνπ αεξηζκνχ. 

Φπζηνινγηθέο Σηκέο=35-45 mmHg 

 

PH= Φπζηνινγηθέο ηηκέο:7.36 -7.44.  Βαζηθή επηδίσμε ηνπ  θπζηνινγηθνχ νξγαληζκνχ 

είλαη λα εμνπδεηεξψζεη ηα παξαγφκελα ηφληα Η
+
 

σο απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο νμεηδσηηθήο δηεξγαζίαο. 

Σνχην κπνξεί λα ην επηηχρεη κε κηα ζεηξά ρεκηθψλ  ξπζκηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 3/4 πεξίπνπ είλαη  ελδνθπηηάξηα 

ελψ κφιηο ην 1/4 είλαη εμσθπηηάξηα. 

 

πζρέηηζε  pH κε ζπγθέληξσζε  H
+
 

pH H+ (nm/L) 

7.00 100 

7.10 80 

7.20 64 

7.30 50 

7.40 40 

7.50 32 

7.60 26 

7.70 20 

*Παξαηεξήζηε πσο γηα θάζε άλνδν θαηά 0.10 ζην pH, ε ζπγθέληξσζε ησλ H
+
 πέθηεη 

πεξίπνπ θαηά 20%. 
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ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΔ ΣΗΜΔ ΑΔΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

 

  Arterial (Mixed) Venous Difference 

pH 7.40 (7.35-7.45) 7.35 -0.05 

PCO2 40 (35-45) 46 + 6 mmHg 

HCO3 24 (22-26) 25.1 + 1.1 mEq/L 

PaO2 80-100 mm Hg       

SaO2  > 95%       

    

 
Μεηαβνιέο PH 

Α. Αιθάισζε φηαλ PH>7.50 

Β. Ομέσζε   φηαλ PH<7.30 

Αλάινγα ηψξα κε ην αίηην πνπ πξνθαιεί ηελ δηαηαξαρή ηεο 

νμενβαζηθήο Ιζνξξνπίαο δηαθξίλνληαη ζε: 

α. Μεηαβνιηθέο 

β. Αλαπλεπζηηθέο. 

α. Μεηαβνιηθέο: Οθείινληαη ζε απμεκέλε παξαγσγή (Ομέσζε) 

ή απνβνιή (Αιθάισζε) ηφλησλ Η
+
 

β. Αλαπλεπζηηθέο: Οθείινληαη ζε κεησκέλν  (Ομέσζε) ή 

απμεκέλν (Αιθάισζε) ξπζκφ απνβνιήο ηνπ CO2 απφ ηνπο 

πλεχκνλεο. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε  δειαδή ηνπ εάλ ε δηαηαξαρή νθείιεηαη ζε 

πξνζζήθε  νμένο ε ζε απψιεηα HCO3 θαζνξίδεηαη απφ ην ράζκα 

αληόλησλ. Έηζη: 

1. Δάλ είλαη απμεκέλν έρνπκε πξνζζήθε νμένο 

2. Δάλ είλαη ελφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ έρνπκε απψιεηα βάζεο HCO3. 

Υάζκα Αληόλησλ: [ Να
+
]-{[CL

-
] +[HCO3}= 140-104+24=12 meq. 
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ΣΤΠΟΙ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ PH 
 

1. Αλαπλεπζηηθή Ομέσζε: Τπναεξηζκφο PCO2 > 50 mmHg 

2. Αλαπλεπζηηθή Αιθάισζε: Τπεξαεξηζκφο PCO2 < 30 mmHg 

3. Μεηαβνιηθή Ομέσζε: Μεησκέλν πφζνλ HCO3  θαη Φπζ. PaCO2 

4. Μεηαβνιηθή Αιθάισζε: Απμεκέλν πνζφλ HCO3  θαη 

θπζηνινγηθφ PaCO2 

Γηα ηηο φπνηεο κεηαβνιέο πξνο απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ζπκκεηέρνπλ αθ ελφο κελ ηα λεθξά αιιά 

ε αληίδξαζε απηή είλαη πνιχ αξγή  ρξεηάδεηαη κέρξηο θαη 5 εκέξεο 

ελψ ε ρξήζε ηνπ  αλαπλεπζηηθνύ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ 

ρξεηάδεηαη ιεπηά έσο θαη ιίγεο ψξεο . 

 

HCO3: 24-28 mmol/l 

 

B.B=Buffer Base= 44-48 mmol/l 

 

BE/BD= Πεξίζζεηα ή  Έιιεηκκα βάζεο=0 

 

S.B=Φπζηνινγηθέο ηηκέο=22-26 mmol/l 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε 

κηαο νμενβαζηθήο δηαηαξαρήο ρξεηάδνληαη ηξεηο παξάκεηξνη 

α.PH  γηα ηνλ θαζνξηζκφ νμέσζεο  ή  αιθάισζεο 

β.PaCO2  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζηνηρείνπ 

γ.HCO3 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζηνηρείνπ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά ηνπ Ο2 ζην 

αίκα, αξηεξηαθφ ή θιεβηθφ είλαη: 

1.Μεξηθή ηάζε ηνπ 02 PaO2 & PvO2: θ.η = 37- 42 mmHg 

2.Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε Ο2 δει. ην πνζφλ ηνπ Ο2 πνπ 

κεηαθέξεηαη απφ 100 ml αίκα. CaO2  & CvO2 

3.Ο θνξεζκφο ηεο Hb.SaO2 &  SvO2: θ.η =75% 
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ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ  ΤΜΦΟΡΖΣΗΚΖ  ΚΑΡΓΗΑΚΖ  ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

ε πνζνζηφ 80-90% ηα παηδηά κε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα εκθαλίδνπλ 

ζεκεηνινγία ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ( ΚΑ ) ζε ειηθία 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο . 

Όζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία απηή πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

Έηζη γηα: 

1. Νενγλά βάξνπο < 1500 gr ε παξακνλή αλνηθηνύ αξηεξηαθνύ 

πόξνπ απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν αίηην. 

2. ε ηειεηόκελα λενγλά ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ΚΑ είλαη ε 

ππνπιαζία ησλ αξηζηεξψλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ε ζηέλσζε ηνπ 

ηζζκνχ ηεο ανξηήο, ε κπνθαξδίηηδα, ε εκκέλνπζα ηαρπαξξπζκία θαη 

ε χπαξμε αξηεξηνθιεβψδνπο επηθνηλσλίαο. 

3. ε λενγλά ειηθίαο > 2 εβδνκάδσλ ζπρλφηεξα αίηηα ΚΑ είλαη 

κεζνθνιπηθή, κεζνθνηιηαθή  επηθνηλσλία, ε κεηάζεζε κεγάισλ 

αξηεξηψλ, o θνηλφο αξηεξηαθφο θνξκφο θαη ε νιηθή αλψκαιε εθβνιή 

πλεπκνληθψλ θιεβψλ. 

4. ηα κεγαιχηεξα παηδηά ε ΚΑ απνηειεί  ζπλήζε εθδήισζε 

επίθηεησλ λνζεκάησλ ε επηπινθή θαξδηνρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ. 

Οξηζκόο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

 
Κιηληθφ ζχλδξνκν πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα θάζε δνκηθήο ή ιεηηνπξγηθήο 

δηαηαξαρήο ηεο θαξδηάο πνχ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηιηψλ λα πιεξσζνχλ κε ή 

λα εμσζήζνπλ αίκα 

 Αδπλακία ηεο θαξδηάο λα ¨εμαζθαιίζεη¨ ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα Ο2 ζηνπο 

ηζηνχο (O2 delivery). Πξφθεηηαη γηα κεηαβαιιφκελε  κεηαβνιηθή θαηάζηαζε. 

 Cardiac Output = Heart Rate Υ Stroke volume 

 Αλσκαιίεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ Όγθνπ παικνχ(SV) - πζπαζηηθφηεηαο. 

 

 Αδπλακία ηεο θαξδηαθήο αληιίαο λα πξνσζήζεη ην αίκα ην ίδην γξήγνξα φζν 

ην πξνζιακβάλεη. 

 

πρλά αλαθέξεηαη σο ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. (CHF) 

πκθφξεζε ηεο πλεπκνληθήο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο. 

(πξνο ηα πίζσ αλεπάξθεηα- backward failure) 

 

 Μεησκέλε απφδνζε ζηνπο ηζηνχο Ο2 γηα θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ κεηαβνιηθψλ 

αλαγθψλ. (πξνο ηα εκπξφο αλεπάξθεηα - forward failure) 
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Μνξθέο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

 

1 – Forward & Backward. 

2 – Αξηζηεξή  & Γεμηά  θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

3 – Ομεία & ρξφληα 

4 – Υακειήο & πςειήο παξνρήο 

5 – πζηνιηθή & δηαζηνιηθή 

 
Πόηε ε θαξδηά αλεπαξθεί?  

 Όηαλ αληηκεησπίδεη: 

 Απμεκέλν Πξνθφξηην: απμεκέλε ηάζε ζηνλ θαξδηαθφ κπ. Δθζεζεκαζκέλε 

θνηιηαθή δηαζηνιή. Π.ρ  L – R shunt, αλεπάξθεηα κηηξνεηδνχο, πιήξεο 

θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο. 

 Απμεκέλν Μεηαθφξηην: ππέξηαζε & απφθξαμε ρψξνπ εμφδνπ αξηζηεξάο ή 

δεμηάο θνηιίαο. 

 Μεησκέλε ζπζπαζηηθφηεηα κπνθαξδίνπ: κπνθαξδηνπάζεηα, κπνθαξδίηηδα, 

syndrome Kawasaki (αξρηθή θάζε), κεηαβνιηθά λνζήκαηα, ππνζπξενεηδηζκφο, 

κπνθαξδηαθή ζιάζε 

 Αλεπαξθή δηαζηνιηθή πιήξσζε: Πεξηνξηζηηθή πεξηθαξδίηηδα, Σαρπαξξπζκίεο. 

 

Ση πξνθαιεί ηελ ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα? 

Η παξνπζία εθζεζεκαζκέλεο θφξηηζεο έξγνπ ηνπ κπνθαξδίνπ: 

* Λφγσ απμεκέλεο πίεζεο ή φγθνπ 

Η επηηέιεζε θπζηνινγηθνχ θαξδηαθνχ έξγνπ απφ παζνινγηθφ  κπνθάξδην. 

 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα – απνηειέζκαηα ππεξθόξησζεο όγθνπ 

 
 Γηαηήξεζε ηνπ cardiac output κε κεγάιν shunt κεηαμχ ζπζηεκαηηθήο θαη 

πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο. 

 Γηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ  άμνλα. 

 Μείσζε ηεο ηθαλφηεηαο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ παικνχ σο 

αληίδξαζε ζηελ ¨άζθεζε¨ 

 Γηαηαξαρέο ζηελ ζρέζε αλαγθψλ/ θαηαλάισζεο Ο2 ζην κπνθάξδην. 

 Μείσζε ηεο πεξηθεξηθήο δηάρπζεο Ο2 θαη πξφθιεζε θαηαβνιηθήο θάζεο 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Τπεξθόξησζε όγθνπ 
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 Δθίδξσζε, ρισκάδα (παζνινγηθφο ηφλνο απηνλφκνπ ζπζηήκαηνο) 

 Σαρχπλνηα (κεησκέλε πλεπκνληθή ελδνηηθφηεηα) 

 Σαρπθαξδία 

 Αδπλακία αλάπηπμεο (απμεκέλεο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, κεησκέλε ιήςε 

ηξνθήο) 
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Αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

 Αχμεζε πξνθφξηηνπ 

 Αχμεζε ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ 

 Αχμεζε ησλ θαηερνιακηλψλ ζηελ θπθινθνξία 

 Αχμεζε Renin-angiotensin-Aldosterone 

 Αχμεζε ηεο vasopressin 

 Αχμεζε ηνπ Ναηξηνπξεηηθνχ πεπηηδίνπ (ANF) atrial natriuretic factor 

 

πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. (CHF) 

 Αξηζηεξή δηαζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Οξίδεηαη σο ε εκθάληζε πλεπκνληθήο ζπκθφξεζεο παξά ηελ χπαξμε 

θπζηνινγηθνχ φγθνπ παικνχ (SV) θαη θαξδηαθήο παξνρήο (CO). 

 

 Γεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα – εκεηνινγία / πκπηψκαηα 

 Σαρπθαξδία 

 Γηάηαζε ησλ ζθαγηηηδηθψλ θιεβψλ 

 Οίδεκα θάησ άθξσλ - γεληθεπκέλν 

 Ηπαηνκεγαιία 

 πιελνκεγαιία 

Κιαζζηθή ηξηάδα ηεο δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο: 

JVD, Τπφηαζε, Καζαξνί πλεχκνλεο 

 

 Τςειήο παξνρήο θαξδηαθή αλεπάξθεηα (High-output failure) 

Αλεπαξθήο Ιζηηθή νμπγφλσζε αλ θαη έρνπκε: 

 Φπζηνινγηθή ή απμεκέλε θαξδηαθή παξνρή. 

Αίηηα: 

• Αλαηκία 

• εςαηκία 

• Τπεξζπξενεηδηζκφο 

• Νφζνο beri – beri 

 
*Πεξηζζόηεξν από 50% ησλ παηδηαηξηθώλ αζζελώλ κε CHF είλαη ειηθίαο < ησλ 

3 κελώλ. 

Μεηά ην πξψην έηνο ε CHF είλαη ιηγφηεξν ζπρλή & νθείιεηαη ζε: 

 Αξξπζκίεο 

 Ινγελή Μπνθαξδίηηδα 

 Ομεία ξεπκαηηθή θαξδίηηδα 

 Μπνθαξδηνπάζεηα 
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Α. Ομεία 

 
Άκεζα κεηεγρεηξεηηθή κεηά δηφξζσζε ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ ιφγσ: 

1. Αθαίξεζεο κπτθψλ καδψλ, θνηιηνηνκψλ. 

2. Σνπνζέηεζεο βαιβηδνθφξσλ κνζρεπκάησλ ζε RVOTO 

3. πλέπεηεο ησλ δηνξζψζεσλ δει.: Αιιαγέο ζηηο πηέζεηο, ξνέο & ζρεηηθέο 

αληηζηάζεηο ζηελ πλεπκνληθή & ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία 

4. Δπίδξαζε ζην κπνθάξδην ηζραηκίαο & εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 

 

Β. Υξόληα 

1. Υξφληα ζνβαξή αλαηκία 

2. Φιεγκνλψδεηο παζήζεηο ηεο θαξδηάο (κπνθαξδίηηδα, ξεπκαηηθφο ππξεηφο, 

βαθηεξηαθή ελδνθαξδίηηδα, λφζνο Kawasaki) 

3. Σειηθφ ζηάδην ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ 

4. Μπνθαξδηνπάζεηεο 

 

Παζνθπζηνινγηθνί αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί 

I. Δπεξγεηηθή δξάζε θακπχιεο Frank Starling (ζρέζε EDV/ EDP) 

II. Γξάζε ζπκπαζεηηθνχ  αχμεζε ζπζπαζηηθφηεηαο. 

III. Δλεξγνπνίεζε άμνλνο Ρελίλε – Αγγεηνηελζίλε – Αιδνζηεξφλε. Καηαθξάηεζε 

Να
+ 

    δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο ηζηηθήο νμπγφλσζεο 

IV. Κνηιηαθή ππεξηξνθία  αχμεζε ηεο Μπνθαξδηαθήο ζχζπαζεο 

 

Αληηξξνπηζηηθνί κεραληζκνί 

 α. Μικπήρ διάπκειαρ(Short term) 

1. Αχμεζε ζπζηαιηηθφηεηαο: πςειφηεξν πξνθφξηην. Δπεξγεηηθή δξάζε θακπχιεο 

Frank Starling (ζρέζε EDV/ EDP) 

*Η θαξδηά ιεηηνπξγεί πην ¨ζθιεξά¨ & δηαηείλεηαη, νη κπτθέο ίλεο ππεξδηαηείλνληαη 

& εθθπιίδνληαη: Αλεπάξθεηα αληηξξφπεζεο.  

2. Γηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

• Αχμεζε θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο κέζσ ηνπ θιεβφθνκβνπ 

• Αχμεζε ηνπ φγθνπ παικνχ κέζσ ηεο ζεηηθήο ηνληθήο αληίδξαζεο (λνξ-

επηλεθξίλε απμάλεη ηελ είζνδν ηνπ Ca++ ζηα κπνθχηηαξα 

• ¨Τπνθινπή¨ αίκαηνο απφ δέξκα, κπο, γαζηξεληεξηθφ πξνο φθεινο ηεο θαξδηάο 

3. Αγγεηφζπαζκνο κέζσ ηεο ζπκπαζεηηθήο δηέγεξζεο. Γεληθεπκέλνο 

Αγγεηφζπαζκνο απμάλεη ην κεηαθφξηην 

β. Μακπάρ διάπκειαρ (Long term 
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4. Τπεξηξνθία ηνπ κπνθαξδίνπ 

5.  Δλεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα Ρελίλε – Αγγεηνηελζίλε 

 

Ση ζπκβαίλεη επί έθπησζεο ησλ παζνθπζηνινγηθώλ 

αληηζηαζκηζηηθώλ κεραληζκώλ? 

1. Τςειή δηαζηνιηθή πίεζε  πλεπκνληθή & πεξηθεξηθή ζπκθφξεζε – νίδεκα. 

2. Σαρπθαξδία &  έληνλνο πεξηθεξηθφο Αγγεηφζπαζκνο 

3. πζηεκαηηθή, πλεπκνληθή ζπκθφξεζε & απμεκέλν κεηαθφξηην. 

4. Πξννδεπηηθή ππεξηξνθία ησλ θνηιηψλ 

δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία 

Πλεπκνληθή & ζπζηεκαηηθή ζπκθφξεζε. 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα - Παηδηά / Δλήιηθεο 

 

 Σα παηδηά δελ είλαη κηθξνί ελήιηθεο!!!!! 

 Η ρξφληα ππεξθφξησζε φγθνπ είλαη πιένλ ζπρλή. 

 Οη απνθξαθηηθέο παζήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν θνηλέο & ζπρλέο (ζηελψζεηο 

βαιβίδσλ) 

 Απψιεηα κπτθψλ θαξδηαθψλ θπηηάξσλ ζπάληα (CAD, cardiomyopathy 

 

 CHF Λίγεο ψξεο  κεηά ηελ γέλλεζε 

 εκαληηθή ρξφληα ελδνκήηξηα αλαηκία 

 Δλδνκήηξηα, λενγληθή ηαρπθαξδία 

 Πεξηγελλεηηθή αζθπμία 

 εκαληηθή ηξηγισρηληθή ή πλεπκνληθή αλεπάξθεηα 

 χλδξνκν ππνπιαζηηθήο αξηζηεξήο θνηιίαο(HLHS) 

 Μεηαβνιηθέο αλσκαιίεο 

 critical pulmonary stenosis 

 critical aortic stenosis 

 

Αίηηα θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 1
εο

 εβδνκάδα 

 

1. Καξδηνινγηθά αίηηα: 

 χλδξνκν ππνπιαζηηθήο αξηζηεξάο θνηιίαο (HLHS) 

 Coarctation of aorta 

 Critical aortic stenosis 

 Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ (D-TGA) 

 Μπνθαξδίηηο 

 VSD, PDA 

http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/familyhealth/dict/pages/s/542.html
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/familyhealth/dict/pages/a/826.html
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2. Δμσθαξδηαθά αίηηα: 

 Μεγάιεο  A-V επηθνηλσλίεο 

 Αλαηκία 

 Πνιπεξπζξαηκία 

 Βξέθνο δηαβεηηθήο κεηέξαο 

 ήςε 

 

1oο Μήλαο 

• Όια ηα πξνεγνχκελα 

• Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ (TGA) 

• ηέλσζε ηνπ ηζζκνχ(CoA), κε ή ρσξίο άιιεο ζπλνδέο αλσκαιίεο. 

• Αλψκαιε επηζηξνθή πλεπκνληθψλ θιεβψλ  (TAPVR) 

• Δλδνθαξδηαθή Ιλνειάζησζε 

 

Μεηαμύ 2 -  6 κελώλ 

 Ventricular septal defect 

 Patent ductus arteriosus 

 Endocardial cushion defect 

 Endocardial fibroelastosis 

 Anomalous left coronary artery 

 Left ventricle obstruction 

 Βξνγρνπλεπκνληθέο δπζπιαζίεο 

 Μπνθαξδίηηδα 

 Δκκέλνπζα πλεπκνληθή ππέξηαζε 

 

Μεηαμύ  6 κελώλ & 1 έηνπο 

 

 Δλδνθαξδηαθή Ιλνειάζησζε 

 Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία (VSD) 

 Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία (Ostium Primum) 

 

Μεηαμύ 1 έηνπο & 15 

 

 Ινγελήο Μπνθαξδίηηο 

 Ρεπκαηηθφο ππξεηφο 

 Τπνμεία βαθηεξηαθή ελδνθαξδίηηδα 

 Αλαηκία 

 Αξξπζκίεο 
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Πσο ηελ δηαγηγλώζθνπκε? 

 Κιηληθή εθηίκεζε—θπζηθή εμέηαζε 

 Αλαγλψξηζε ζεκείσλ & ζπκπησκάησλ ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο.(CHF) 

 Μέηξεζε πηέζεσλ 

 Pulse oximetry 

 Παξνπζία ¨θπζεκάησλ¨ ΜΠΟΡΔΙ λα είλαη σθέιηκε. 

 

Γηαθνξηθή δηάγλσζε CHF 

 

χλδξνκν αλαπλεπζηηθήο 

δπζρέξεηαο 

Τπνγιπθαηκία 

Ομεία βξνγρηνιίηηο Παζήζεηο ΚΝ 

Πλεπκνλία Πνιπεξπζξαηκία 

ήςε Νεθξηθά λνζήκαηα 

 

θνπνί ηεο ζεξαπείαο 

 

 Βειηίσζε ηεο ηζηηθήο νμπγφλσζεο, αεξηζκφο. 

 Μείσζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο  ζηελ θαξδηά. 

 Μείσζε ηνπ θαξδηαθνχ έξγνπ- απαηηήζεσλ ζε O2 

 Βειηίσζε ηνπ cardiac output 

o Μεηψλνληαο ην κεηαθφξηην (afterload) 

o Απμάλνληαο ηελ κπνθαξδηαθή ζπζηαιηηθφηεηα. 

Η πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ κε CHF νθείινληαη ζε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο πνχ ζα 

ρξεηαζηνχλ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε.  

Ζ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε γηα ηξεηο ιόγνπο: 

 Γηα ηελ δηφξζσζε ησλ αηκνδπλακηθψλ δηαηαξαρψλ ιφγσ ηεο  CHF. 

 Γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην παηδί πξνο ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ππφ 

θαιχηεξεο αηκνδπλακηθέο & κεηαβνιηθέο ζπλζήθεο 
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 Να δψζεη ηελ επθαηξία γηα ηελ ελδερφκελε απηφκαηε απνθαηάζηαζε 

ζπγγελψλ δηακαξηηψλ  φπσο – PDA, ASD ζε πξφσξα & VSD ζχγθιεηζε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζε βξέθε 

 

1. Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζξεςία 

2. Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα - ηαρχπλνηα 

3. Σαρπθαξδία 160-180 ζθ/! 

4. Πλεπκνληθνί ξφγρνη -ζπξηγκφο 

5. Μεγαινθαξδία θαη Πλεπκνληθφ νίδεκα ζηελ αθηηλνγξαθία-ζψξαθνο 

6. Ηπαηνκεγαιία 

7. Καιπαζηηθφο ξπζκφο 

8. Υξψκα δέξκαηνο ζηαρηί, σρξφ, ειαθξψο θπαλσηηθφ 

9. Μεησκέλε απνβνιή νχξσλ. 

 

ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

 

Αίηηα 

α. Γηαηαξαρέο ξπζκνχ 

β. Μεησκέλν πξνθφξηην απφ αηκνξξαγία, δηνχξεζε, επηπσκαηηζκφ 

γ. Αχμεζε κεηαθνξηίνπ απφ πλεπκνληθή ππέξηαζε ή πεξηθεξηθή αγγεηνζχζπαζε -

ππνζεξκία 

δ. Μεησκέλε ζπζπαζηηθφηεηα απφ νμέσζε, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ανεπαπκή 

πποζηαζία ηος Μςοκαπδίος θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεγρεηξεηηθήο Ιζραηκίαο 

ε. Αλεπαξθήο ελδνθαξδηαθή δηφξζσζε κε παξνπζία ππνιεηκκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

(Shunts) ή αθφκε βιάβεο ζηηο βαιβίδεο. 

Θεξαπεία 

 

α. Υνξήγεζε Ιζνπξνηεξελφιεο : Απνηειεζκαηηθφ θάξκαθν ζε λενγλά 

θαη βξέθε θαη ηδίσο επί πεξηπηψζεσλ Tetralogy  Fallot. 

 

β. Αλαπιήξσζε ησλ πγξψλ θαη δηαηήξεζε ηηκήο PCWP= 14-16mmHg 

 

γ. Υνξήγεζε θαηάιιεισλ αγγεηνδηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ 

 

δ. Υνξήγεζε Ιλνηξφπσλ 

1.Νηνπακίλε 1-5κg/Kg/Min      (Νεθξηθή δξάζε) 

5-10κg/Kg/min   (Καξδηαθή       Γξάζε) 

10-20κg/Kg/min (Αγγεηνζπζπαζηηθή δξάζε) 

2.Νηνκπηνπηακίλε 5κg/Kg/min 

3.Ηζνπξνηεξελόιε 
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4.Αδξελαιίλε-Ννξαδξελαιίλε 

5.Ca
++ 

 γιπθνληθό  (50-100mg/Kg) ε 

Υισξηνύρν (10mg/Kg) 

6.Μηιξηλόλε 

7.Νηνπεμακίλε. 

 

Δίλαη απαξαίηεην ηα λενγλά κε CHF λα λνζειεύνληαη ζην Ννζνθνκείν? ΝΑΗ!!! 

 

 Γηφηη ε CHF είλαη ελ δπλάκεη ζαλαηεθφξνο λφζνο. 

 Γηφηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ε επηινγή ησλ θαξκάθσλ 

& ηεο θαηάιιειεο δνζνινγίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε λνζνθνκεηαθφ 

αζζελή. 

 Γηφηη ε πιήξεο αλαηνκηθή & θπζηνινγηθή κειέηε ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί 

ελδερφκελε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. 

 Γηφηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ζεξκηδηθή & ειεθηξνιπηηθή 

θάιπςε: 120-150 Kcal/Kg/day &  Na+ 2-3 mEq/Kg/day 

 

ΤΝΓΡΟΜΟ  ΜΔΣΑ  ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΣΟΜΖ. 

Σν ζχλδξνκν ηνχην πεξηεγξάθε γηα πξψηε θνξά ην 1953 κεηά απφ θιεηζηή επέκβαζε 

θαξδηάο θαη  αλαγλσξίζζεθε σο ζχλδξνκν παξφκνην κεηά έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

(χλδξνκν Dressler). ηνπο ελήιηθεο ην πνζνζηφ κεηά επέκβαζε "αλνηθηήο θαξδηάο" 

είλαη πεξίπνπ 18% θαη κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Η αηηηνινγία δελ είλαη 

μεθάζαξε αιιά θαίλεηαη φηη  είλαη αλνζνινγηθήο αηηηνινγίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηεο θαξδηάο. 

Σα 2/3 ησλ αζζελψλ κε ην ζχλδξνκν παξνπζηάδνπλ αληηζψκαηα έλαληη 8 θνηλψλ ηψλ. 

Σν ζχλδξνκν νδεγεί ζε πεξηθαξδηαθή παξαγσγή πγξνχ θαη ζπάληα ζε πεξηνξηζηηθή 

πεξηθαξδίηηδα. 

Σα πιένλ ζπρλά θιηληθά ζεκεία πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, πιεπξηηηθφ πφλν, 

θαθνδηαζεζία θαη ήρν πεξηθαξδηαθήο ηξηβήο. πάληα νη αζζελείο αλαπηχζζνπλ  

πιεπξηθή ε πεξηθαξδηαθή ζπιινγή ε έρνπλ πφλν κε ηελ θαηάπνζε. Σα ζπκπηψκαηα 

παξνπζηάδνληαη  εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα θαη κεηά ηελ πξψηε εβδνκάδα. Σν ζχλδξνκν 

πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζεί  απφ άιιεο κεηεγρεηξεηηθέο παζήζεηο πνπ εθδειψλνληαη 

κε ππξεηφ θαη πεξηιακβάλνπλ αηειεθηαζία, πλεπκνλία ,ελδνθαξδίηηδα, ινίκσμε 

καιαθψλ κνξίσλ  θαη ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ. Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ  κέηξηα ιεπθνθπηηάξσζε θαη ην θαξδηνγξάθεκα "δείρλεη" κε εηδηθέο 

αιιαγέο ηνπ δηαζηήκαηνο ST. Η Φαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε κε 

θνξηηθνζηεξνεηδσλ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 20% ππνηξνπηάδνπλ. Σν ζχλδξνκν δελ 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. 
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ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΑΚΟ   ΔΠΗΠΧΜΑΣΗΜΟ 

 

Η ζπκπίεζε ηεο θαξδηάο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δεμηνχ θφιπνπ θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο 

κεηψλεη δξακαηηθά ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Η αχμεζε ηεο πίεζεο ζηελ δεμηά πιεπξά 

ηεο θαξδηάο κεηψλεη ηελ θιεβηθή επηζηξνθή θαη θαηά ζπλέπεηα ην πξνθφξηην ηεο 

αξηζηεξάο θνηιίαο. Η δηεξγαζία απηή δελ πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε 

αίκαηνο ε πγξψλ ζην πεξηθαξδηθφ ρψξν θαη δπλαηφλ λα εκθαληζζεί ακέζσο κεηά ηελ 

ζχγθιεηζε ηνπ ζψξαθνο. Η θαζπζηεξεκέλε ζχγθιεηζε ηνπ ζηέξλνπ απνηειεί κία πνιχ 

θαιή ηερληθή  γηα λα απνθεπρζεί ε ζπκπίεζε ζηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Η 

ζχγθιεηζε ηνπ ζηέξλνπ είλαη ζπλήζσο εθηθηή κεηά ηελ αξλεηηθή πνξεία ηνπ ηζνδπγίνπ 

πγξψλ. 

Ο πεξηθαξδηαθφο  επηπσκαηηζκφο επηδεηλψλεη ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία  ζπλήζσο ζε 

αζζελείο κε βαξηά κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία θαηά ηηο πξψηεο κεηεγρεηξεηηθέο ψξεο 

θαη κεηά ηελ δηφξζσζε ηεο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο παξαηεξείηε κείσζε ηεο ξνήο απφ 

ηηο παξνρεηεχζεηο. Ο επηπσκαηηζκφο ζπλήζσο αθνινπζείηε απφ ηαρεία αχμεζε ησλ 

πηέζεσλ ζηνλ δεμηφ θαη αξηζηεξφ θφιπν πνπ νδεγεί ζε εμίζσζε ησλ πηέζεσλ απηψλ. Ο 

επηπσκαηηζκφο  κνλίκσο ζπλνδεχεηαη απφ δηεχξπλζε ηεο θαξδηναγγεηαθήο ζθηάο ζηελ 

αθηηλνγξαθία ζψξαθνο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αχμεζεο ησλ πηέζεσλ ζηνλ δεμηφ θφιπν, ε κείσζε ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ καο νδεγεί ζε ηαρεία ρεηξνπξγηθή 

δηεξεχλεζε. Αμίδεη λα ηνληζζεί ε επαηζζεζία καο ζηελ  δηάγλσζε ηνπ επηπσκαηηζκνχ 

δεδνκέλνπ φηη αλαπηχζζεηαη χπνπια θαη πνιιάθηο πνιιέο εβδνκάδεο  κεηά ηελ 

επέκβαζε. 

ηελ  δηάγλσζε βνεζά απνηειεζκαηηθά ε ρξήζε ηνπ ππεξερνθαξδηνγξαθήκαηνο 

(ECHO) φπσο επίζεο θαη παξνπζία ηνπ παξαδφμνπ ζθπγκνχ (κείσζε ηεο ζπζηνιηθήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζπλνήο). 

 

 
ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟ 

Η θαξδηά πεξηβάιιεηαη νιφθιεξε εμσηεξηθά απφ έλα ιεπηφ πκέλα πνπ ιέγεηαη 

πεξηθάξδην θαη απνηειείηαη απφ δπν πέηαια. Μεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδεηαη κηα 

ζρηζκνεηδήο θνηιφηεηα ε πεξηθαξδηαθή. Δάλ απφ θάπνην αίηην ζε απηά ηα δχν πέηαια 

εκθαληζζεί θιεγκνλή ε θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη πεξηθαξδίηηο.  

Η πεξηθαξδίηηο κπνξεί λα είλαη μεξή ή πγξή ιφγσ ζπγθέληξσζεο πγξνχ ζηελ 

πεξηθαξδηθή θνηιφηεηα, νμεία ή ρξφληα αλάινγα 

κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο. 

Αίηηα  πεξηθαξδίηηδαο 

1. Η πην ζπρλή αηηία είλαη νη ηνγελείο ινηκψμεηο 
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2. Μηθξνβηαθέο ινηκψμεηο: απφ ζηαθπιφθνθθν, ζηξεπηφθνθθν, πλεπκνλφθνθθν 

3. Μπθεηηάζεηο 

4. Φπκαηίσζε 

5. Αλνζνινγηθά λνζήκαηα: Δξπζεκαηψδεο ιχθνο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα,  

ζθιεξνδεξκία, ξεπκαηηθφο ππξεηφο 

6. Μεηά απφ έκθξαγκα ή εγρεηξήζεηο ηεο θαξδηάο 

7. Καθνήζε λνζήκαηα 

8. Μεηά απφ ζεξαπεπηηθέο αθηηλνβνιίεο 

9. Μεηά ηξαπκαηηζκφ. 

10. Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

πκπηψκαηα ηεο πεξηθαξδίηηδαο 

Αλάινγα κε ην αίηην πνπ ηελ πξνθαιεί κπνξεί λα εκθαληζζεί 

 Ππξεηφο. 

 Οπηζζνζηεξληθφο πφλνο: Η πεξηθαξδίηηδα πξνθαιεί δπλαηφ νμχ δηαμηθηζηηθφ 

πφλν πίζσ απφ ην ζηεξλφ, πνπ απμάλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο 

αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο. 

 Αίζζεκα παικψλ απφ αξξπζκίεο. 

 Τπφηαζε, δχζπλνηα ή ηαρχπλνηα ζε επηπσκαηηζκφ. 

Γηάγλσζε 

 Απφ ην ηζηνξηθφ. 

 Σελ θιηληθή εηθφλα: ηελ αθξφαζε δηαπηζηνχηαη ραξαθηεξηζηηθφο ηξαρχο ήρνο 

ζηε ζπζηνιή θαη ζηε δηαζηνιή πνπ νλνκάδεηαη πεξηθαξδηαθή ηξηβή. 

 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα: Καηαγξάθεηαη ηαρπθαξδία θαη αλάζπαζε ηνπ ST 

δηαζηήκαηνο ζε πνιιέο απαγσγέο 

 Σν Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα: Δάλ ε πεξηθαξδίηηο είλαη πγξή δηαπηζηψλεηαη ε 

χπαξμε ηνπ πγξνχ κέζα ζηελ πεξηθαξδηθή θνηιφηεηα θαη εθηηκάηαη ε 

ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζεο λα πξνθαιέζεη ζπκπίεζε ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ 
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απφ ηελ κεγάιε πνζφηεηα πγξνχ. Η θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη θαξδηαθφο 

επηπσκαηηζκφο θαη είλαη ε ζνβαξφηεξε επηπινθή ηεο πεξηθαξδίηηδαο. 

 Σα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα: Βνεζνχλ λα βξεζεί ε αηηία ηεο πεξηθαξδίηηδαο 

(γεληθή αίκαηνο, ΣΚΔ, CRP, αλνζνινγηθνί δείθηεο θιπ) 

Θεξαπεία ηεο πεξηθαξδίηηδαο; 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ αίηηνπ πνπ ηελ πξνθαιεί. 

 Γεληθά ε ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζηελ ρνξήγεζε αζπηξίλεο ζε κεγάιεο δφζεηο ή 

άιινπ αληηθιεγκνλψδε παξάγνληα. Δάλ απνηχρνπλ ρνξεγείηαη θνξηηδφλε. 

 ε επηπσκαηηζκφ γίλεηαη θαξδηαθή παξαθέληεζε. 

Αηκνπεξηθάξδην 

Υαξαθηεξίδεηαη ε παξνπζία αίκαηνο  ζηελ θνηιφηεηα ηνπ πεξηθαξδίνπ, θαη νθείιεηαη 

ζε ξήμε ηνπ θαξδηαθνχ ηνηρψκαηνο κεηά ηξαπκαηηζκφ ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΔΠΗΠΧΜΑΣΗΜΟ 

 

Η ζπκπίεζε ηεο θαξδηάο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δεμηνχ θφιπνπ θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο 

κεηψλεη δξακαηηθά ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Η αχμεζε ηεο πίεζεο ζηελ δεμηά πιεπξά 

ηεο θαξδηάο κεηψλεη ηελ θιεβηθή επηζηξνθή θαη θαηά ζπλέπεηα ην πξνθφξηην ηεο 

αξηζηεξάο θνηιίαο. Η δηεξγαζία απηή δελ πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε 

αίκαηνο ε πγξψλ ζην πεξηθαξδηθφ ρψξν θαη δπλαηφλ λα εκθαληζζεί ακέζσο κεηά ηελ 

ζχγθιεηζε ηνπ ζψξαθνο. 

 

Κιηληθή εηθφλα 

 

1. Αχμεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεβηθήο πίεζεο 

2. Τπφηαζε 

3. Παξάδνμνο ζθπγκφο 

4. Σαρπθαξδία 

5. Γχζπλνηα ή ηαρχπλνηα κε ¨θαζαξή¨ αθηηλνγξαθία ζψξαθνο 

 

Παξάγνληεο πνχ δπλεηηθά πξνθαινχλ επηπσκαηηζκφ 

 Φάξκαθα (θπθινζπνξίλε, αληηπεθηηθά, ζξνκβνιπηηθά) 

 Σξαχκα ζψξαθνο, κεηά ρεηξνπξγείν θαξδηάο 

 Καθνήζεηεο 

 εςαηκία 

 Νεθξηθή αλεπάξθεηα 

 Ννζήκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

 

Γηάγλσζε 
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 Ro Θψξαθνο ( αχμεζε θαξδηαγγεηαθήο ζθηάο κε ¨θαζαξνχο ¨ πλεχκνλεο) 

 ECHO: Σν πξφζζην ηνίρσκα ηεο δεμηάο θνηιίαο είλαη ‘collapse’ ζηελ δηαζηνιή 

            Γεμηφο θφιπνο θαη ζπαληφηεξα ν αξηζηεξφο είλαη ¨ζπκπηεζκέλνο¨ 

Δηθφλα θαξδηάο ¨αησξνχκελε¨ 

 CT: Δμάιεηςε ηνπ επηθαξδηαθνχ ιίπνπο χπεξζελ ησλ δχν θνηιηψλ 

                   Αλίρλεπζε πνζφηεηαο πγξνχ ειεχζεξνπ ή εγθπζησκέλνπ 

 

ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΚΔΝΣΖΖ 

 

Δλδείμεηο 

 Δπηπσκαηηζκφο 

 Παξνπζία πγξνχ ππεξερνγξαθηθά > 20 

mm (δηαζηνιή) 

 Τπφλνηα ππψδνπο ή θπκαηηψδνπο 

πεξηθαξδηαθήο ζπιινγήο 

 Τπφλνηα λενπιαζκαηηθήο ζπιινγήο 

Αληελδείμεηο 

 Ανξηηθφο δηαρσξηζκφο 

 Γηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο 

 Θξνκβνπελία < 50.000/ mm
3
 

Πεξηνξηζκέλε νπίζζηα ζπιινγή.  
Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία. 

 Γηαδεξκηθή κε ¨κπαιόλη¨ πεξηθαξδηνηνκή. 

Υξεζηκνπνηείηε θπξίσο γηα λενπιαζκαηηθέο  παξνρεηεχζεηο  ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε πξφγλσζε  είλαη θησρή. Η πηζαλφηεηα επαλαζπιινγήο  πγξνχ ζηελ 

πεξηθαξδηαθή θνηιφηεηα είλαη δπζηπρψο αξθεηά πςειή ζε πνζνζηά  85% έσο 

92% ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ. Πξαγκαηνπνηείηε ζην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην 

ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν κε ηελ ρξήζε θαζεηήξα κε δηαζηειιφκελν 

¨κπαιφλη¨. 

 Τπνμηθνεηδηθή  πεξηθαξδηνζηνκία 

Η δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο ¨πεξηθαξδηαθφ παξάζπξν¨ θαη γίλεηαη κε 

ηνπηθή αλαηζζεζία. Παξνπζηάδεη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε  

πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο ζπιινγήο είλαη ζπάληα. 
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ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

ΠΔΡΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΧΝ ΑΡΡΤΘΜΗΧΝ 

Οη ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΔ αξξπζκίεο απνηεινχλ έλα απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

πνχ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. Αξξπζκηνινγηθά πξνβιήκαηα πνχ έρνπλ ζρέζε κε θπζηνινγηθφ 

κπνθάξδην δελ έρνπλ κεγάιε  ζεκαζία, φηαλ φκσο επηζπκβαίλνπλ ζε έδαθνο 

ηζραηκίαο ή θαξδηαθήο θάκςεο ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε  δπζκελή πξνγλσζηηθή αμία. 

Απφ ηηο κεηεγρεηξεηηθέο αξξπζκίεο νη πιένλ ζπρλέο είλαη: 

1. Κνιπηθή καξκαξπγή ζε πνζνζηφ 25-40% πεξίπνπ. 

Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε δαθηπιίηηδα, β-αλαζηνιείο, βεξαπακίιε. 

2. Κνηιηαθέο εθηαθηνζπζηνιέο > 10/ min. 

3. Κνηιηαθή ηαρπθαξδία - Μαξκαξπγή ζε πνζνζηφ < 5%. 

Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε μπινθαίλε ελδνθιεβίσο, β-αλαζηνιείο, ακησδαξφλε. 

Η εκκνλή ηνπο κεηεγρεηξεηηθά ππνδεινί βαξηά ηζραηκία ή κπνθαξδηαθή 

δπζιεηηνπξγία. 

4. Κνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο. Ιδηαίηεξα ζπρλφο ζε επεκβάζεηο κηηξνεηδνχο θαη 

ανξηήο φπσο επίζεο θαη ζε ηεηξαινγία Fallot θαη επεκβάζεηο ζχγθιεηζεο 

πξσηνγελνχο ηξήκαηνο. 

Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε πξνζσξηλή βεκαηνδφηεζε. 

Μφληκε βεκαηνδφηεζε  ζπάληα. 
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ΤΓΓΔΝΔΗ  ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ 
 

Ση είλαη ζπγγελήο θαξδηνπάζεηα? 

Οη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο  απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή νκάδα λνζεκάησλ ηεο θαξδηάο 

πνχ εκθαλίδνληαη κε ηελ γέλλεζε αιιά πξνθχπηνπλ πξηλ απφ απηήλ. Πεξηιακβάλνπλ 

κία ή πεξηζζφηεξεο δηαηαξαρέο ηεο θαξδηάο πνχ κπνξεί λα είλαη ζην επίπεδν: 

1. ησλ βαιβίδσλ, 

2. ησλ θιεβψλ πνχ νδεγνχλ ην αίκα ζηελ θαξδηά 

3. ησλ αξηεξηψλ πνχ απάγνπλ ην αίκα απφ ηελ θαξδηά ή αθφκε  θαη 

4. ησλ ηνηρσκάησλ πνχ ζπλδένπλ ηα ηκήκαηα ηεο θαξδηάο. 

Ο γηαηξφο πξέπεη λα ππνπηεχεηαη φηη πηζαλφλ λα ππάξρεη ζπγγελήο θαξδηνπάζεηα φηαλ 

ε  αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ λενγλνχ δελ είλαη νκαιή, αλαθαιχπηεη ηελ παξνπζία 

¨θπζήκαηνο¨ ή  ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θιηληθά ζεκεία φπσο  ¨κειαλνί¨ 

βιελλνγφλνη  ή δέξκα. 

ηηο Η.Π.Α. πεξηζζφηεξα απφ 44.000 λενγλά γελλψληαη εηεζίσο κε ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο, ζύμθωνα με ηιρ μεηπήζειρ ηηρ Αμεπικανικήρ Καπδιολογικήρ Εηαιπείαρ 

ηο 2003, πνχ κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλείο κε ηελ γέλλεζε θαη λα εκθαληζζνχλ 

αξθεηά ρξφληα κεηά ή κπνξεί λα είλαη ηφζν ζνβαξέο πνχ λα εκθαληζζνχλ ακέζσο 

κεηά ηε γέλλεζε θαη λα θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ λενγλνχ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγγελψλ αλσκαιηψλ νη θαξδηνπάζεηεο απνηεινχλ ηηο πην ζπρλέο 

αλσκαιίεο πνχ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζάλαην. 

Παξφια απηά νη ζεκαληηθέο πξφνδνη πνχ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα είραλ σο 

απνηέιεζκα λα βειηησζεί δξακαηηθά ε επηβίσζε ζηα λενγλά κε ζνβαξέο ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πψο ν ξπζκφο ζλεζηκφηεηαο απφ ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο κεηψζεθε θαηά 23% ζηε δεθαεηία 1987 – 1997.   

ηηο Η.Π.Α ππάξρνπλ πεξίπνπ 1.000.000 δψληεο κε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα. 

Όζνλ αθνξά ηηο κνξθέο  ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη πεξίπνπ 35 ηχπνη. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ ην 85% απνηεινύλ νη παξαθάησ 8 

ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο: 

 Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία (VSD) 

 Αλνηθηφο βνηάιεηνο πφξνο (PDA) 

 Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία  (ASD) 
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 ηέλσζε πλεπκνληθήο βαιβίδαο (PS) 

 ηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο (AS) 

 Ιζζκηθή  ζηέλσζε ανξηήο (CoA) 

 Σεηξαινγία ηνπ Fallot (TOF) 

 Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αξηεξηψλ (TGA) 

 Σν 75% όισλ ησλ ζνβαξώλ ζπγγελώλ θαξδηνπαζεηώλ ζηελ λενγληθή 

ειηθία είλαη 9 παζήζεηο 

 Μεησκέλε ξνή ζηνπο πλεύκνλεο: 

1. Tetralogy of Fallot 

2. Tricuspid Atresia 

3. Severe Pulmonic Stenosis 

4. Ebstein’s  

 Απμεκέλε πλεπκνληθή ξνή 

5. Transposition  

6. VSD 

 Πλεπκνληθή θιεβηθή ππέξηαζε 

7. Hypoplastic left heart 

8. Coarctation of the aorta 

9. TAPVR with infradiaphragmatic obstruction 

 

Ση πξνθαιεί ηηο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο? 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε αηηηνινγία ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ 

παξακέλεη άγλσζηε, ππάξρνπλ φκσο κεξηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ 

ζπλδεζεί κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ. 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

 Υξσκνζσκηαθέο ή γελεηηθέο αλσκαιίεο (ζ. Down) 

 Φάξκαθα πνχ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο φπσο, 

αληηεπηιεπηηθά  (Φελπληνίλε) ή δεξκαηνινγηθά (Accutane), ή lithium γηα 

ζεξαπεία καληνθαηαζιηπηηθψλ ζπλδξνκψλ, αιθνφι, Depakine, 

Carbamazepine, Ρεηηλνηθφ νμχ, ηλδνκεζαθίλε.. 

 Λνηκψμεηο ηεο κεηέξαο ζηελ θχεζε ηδηαίηεξα ην πξψην ηξίκελν. 

 

Δπεηδή ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ (Ο2, CO2) ζην αίκα ηελ ¨πξαγκαηνπνηείηε¨ απφ ηνλ 

πιαθνχληα θαη φρη απφ ηνπο εκβξπτθνχο πλεχκνλεο  ην έκβξπν είλαη πηζαλφλ λα 

αλαπηχζζεηαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Αξθεηέο αλσκαιίεο είλαη εκθαλείο κεηά ηελ 

¨κεηάβαζε¨ απφ ηελ εκβξπτθή ζηελ θαλνληθή θπθινθνξία  πνπ ην βξέθνο εμαξηάηαη 

απφιπηα απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο 
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ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ είλαη  8/1000 γελλήζεηο δψλησλ θαη 

απμάλεηαη ζε 16/1000 εάλ ν γνλέαο ή αδειθφο έρεη ήδε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα. 

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο ελ δπλάκεη παξάγνληεο πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία 

ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ ζπλερίδνληαη θαη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα είλαη: 

 Νενγλά πνπ γελλψληαη απφ δηαβεηηθέο κεηέξεο έρνπλ 5 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα  εκθαλίζνπλ ζπγγελή θαξδηνπάζεηα. Έηζη πξνηείλεηε φπσο 

θάζε δηαβεηηθή έγθπνο εμεηάδεηαη κε εκβξπτθφ ECHO. 

 Η έθζεζε ηεο εγθχνπ ζε  ενηομοκηόνα θάπμακα απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο  ηεο λφζνπ (Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ). Οη έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη πσο έγθπεο απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ ηξηπιάζην θίλδπλν εκθάληζεο απηήο 

ηεο λφζνπ, ελψ εθείλεο πνχ εθηίζεληαη ζε μςοκηόνα θάξκαθα έρνπλ 5-πιάζην 

κεγαιχηεξν θίλδπλν πξνζβνιήο απφ ηελ λφζν. 

 Αζζελείο κε παξνπζία ζρηζκήο ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα έρνπλ πηζαλφηεηα 

16 θνξέο πεξηζζφηεξε λα έρνπλ θαη ζπγγελή θαξδηνπάζεηα. 

Η αηηηνινγία είλαη άγλσζηε αιιά ζπληζηάηαη πξηλ νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε 

απηά ηα παηδηά λα γίλεηαη έιεγρνο γηα πηζαλή παξνπζία ζπγγελνχο 

θαξδηνπάζεηαο. 

 Η πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο ζε άιιν παηδί ηεο 

νηθνγέλεηαο εθηφο ηνπ ήδε ππάξρνληνο  θπκαίλεηαη απφ 1,5- 5% αλάινγα κε 

ηελ ππάξρνπζα λφζν. 

 Δάλ ππάξρνπλ δχν παηδηά ηφηε ν θίλδπλνο είλαη 5-10%. 

 Δάλ ε κεηέξα πάζρεη απφ ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ηφηε ν  θίλδπλνο γέλλεζεο  

πάζρνληνο είλαη 2,5- 18% κε κ.ν= 6.7% 

 Δάλ πάζρεη ν παηέξαο ν θίλδπλνο είλαη 1.5- 3% 

 Οη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο κε απφθξαμε ηνπ ρψξνπ εθξνήο ησλ αξηζηεξψλ 

θνηινηήησλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο. 

 

Καηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνύλ  ηνλ γηαηξό γηα ηελ πηζαλόηεηα 

παξνπζίαο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο: 

 Παξνπζία ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο ζηελ κεηέξα ή ζηνλ παηέξα 

 Παξνπζία ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο ζε πξνεγνχκελν παηδί ή ζε άιιν ζπγγελή. 

 Γηαβεηηθή κεηέξα. 

 Λνίκσμε ηεο κεηέξαο κε Δξπζξά, Σνμνπιάζκσζε, ή κε ηνλ ηφ HIV ηδηαίηεξα 

θαηά ην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο. 

 Υξήζε αιθνφι απφ ηελ κεηέξα 

 Καηάρξεζε θνθαΐλεο ή άιισλ θαξκάθσλ 

 Υξήζε απφ ηελ κεηέξα ζπαζκνιπηηθψλ ή δεξκαηνινγηθψλ θαξκάθσλ. 
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πκπεξαζκαηηθά  νηθνγέλεηεο κε παξνπζία ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο ζηνπο γνλείο ή 

ζηα παηδηά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ECHO έιεγρν κεηαμχ  18-22 εβδνκάδαο ηεο 

θχεζεο. 

Δκβξπτθή αλάπηπμε ηεο θαξδηάο: 

 

Η εκβξπτθή θαξδηά μεθηλά λα δνκείηε σο έλαο ζσιελψδεο ζρεκαηηζκφο πεξίπνπ ηελ 

4
ε
 εβδνκάδα ηεο θχεζεο. Μέρξη ηελ 8

ε
 εβδνκάδα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζε κήθνο θαη 

θηάλεη ην δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ.  Αξρηθά έλα ηνίρσκα (ην δηάθξαγκα)  αλαπηχζζεηαη 

θαη δηαρσξίδεη  ηνπο θφιπνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηιίεο. Αθνινχζσο αλαπηχζζνληαη 

4 βαιβίδεο πνχ επηηξέπνπλ  ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηα εκπξφο δηακέζνπ ησλ 

θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ησλ πλεπκφλσλ θαη ηνπ ινηπνχ ζψκαηνο 

ηελ  ελδνκήηξην δσή ηα έκβξπα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πλεχκνλεο ηνπο. 

Σν απαξαίηεην Ο2 ην πξνκεζεχνληαη απφ ηελ κεηέξα θαη απάγεηαη ην CO2 δηα κέζνπ 

ησλ αγγείσλ ηνπ πιαθνχληα. Η εκβξπτθή θαξδηά έρεη δχν αλαηνκηθέο επηθνηλσλίεο 

πνχ κεηά ηελ γέλλεζε δελ ρξεηάδνληαη. 

 Σνλ αξηεξηαθφ πφξν: 

Δίλαη έλα αλνηθηφ ¨θαλάιη¨ πνπ ζπλδέεη ηηο δχν κεγάιεο αξηεξίεο (ανξηή θαη 

πλεπκνληθή αξηεξία) επηηξέπνληαο ζην αίκα λα παξαθάκπηεη ηνπο πλεχκνλεο  πνχ ζηα 

έκβξπα δελ ιεηηνπξγνχλ έσο φηνπ απηά αλαπλεχζνπλ γηα πξψηε θνξά. Ακέζσο κεηά 

ηελ γέλλεζε θαη αθνχ ην λενγλφ αλαπλεχζεη ηφηε ν αξηεξηαθφο πφξνο ζπγθιείεηε 

απηνκάησο. Δάλ παξακείλεη αλνηθηφο  κεηά ηελ γέλλεζε ε θαξδηά ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν έληνλα θαη θαηαιήγεη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

 Σν Χνεηδέο Σξήκα: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ θφιπνπ 

πνχ επηηξέπεη πινχζην ζε Ο2 αίκα απφ ηνλ πιαθνχληα λα παξαθάκπηεη ηελ 

δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο θαη λα πεγαίλεη απεπζείαο ζηελ αξηζηεξά θνηιία.(Σν 

αίκα δελ ρξεηάδεηαη λα δηέξρεηαη απφ ηνπο πλεχκνλεο). 

Μεηά ηελ γέλλεζε απηέο νη επηθνηλσλίεο θπζηνινγηθά θιείλνπλ αθνχ ην βξέθνο 

αλαπλέεη θαη ην αίκα πεγαίλεη ζηνπο πλεχκνλεο. 
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ΔΜΒΡΤΪΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΓΔΝΝΗΗ 
 

1. Γηαρσξηζκφο ηεο εληαίαο παξάιιειεο θπθινθνξίαο ζε δπν 

αλεμάξηεηεο θπθινθνξίεο. 

2. Μείσζε ηεο πίεζεο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία  θαη αχμεζε ηεο 

πλεπκνληθήο αηκαηηθήο ξνήο. 

3. Αχμεζε πηέζεσλ ζηνλ αξηζηεξφ  θφιπν πνχ νδεγεί ζε ζχγθιεηζε ηνπ 

σνεηδνχο ηξήκαηνο. 

5. χγθιεηζε ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ ζπλήζσο εληφο 10-15 

Δμέιημε  εκβξύνπ 

σξψλ  

ελψ ζε 72 ψξεο  παξνπζηάδεη πιήξε ιεηηνπξγηθή ζχγθιεηζε. 
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                 Έκβξπν                                            Νενγλό 
ύζηεκα ρακειώλ πηέζεσλ                          ύζηεκα πςειώλ πηέζεσλ 

 

Right to left shunt                                            Left to right ξνή αίκαηνο 

 

Πλεχκνλεο κε  ιεηηνπξγηθνί                            Πλεχκνλεο ιεηηνπξγηθνί 

 

Απμεκέλεο πλεπκνληθέο αληηζηάζεηο                Μεησκέλεο  πλεπκνληθέο                                  

αληηζηάζεηο      

Μεησκέλεο ζπζηεκαηηθέο αληηζηάζεηο             Απμεκέλεο ζπζηεκαηηθέο    

                                                                              αληηζηάζεηο  
 

Κιείζηκν εκβξπηθώλ επηθνηλσληώλ. Πόηε? 
 

• Αξηεξηαθόο πόξνο : πζπάηε 10-14 εκέξεο. 

Αλαηνκηθφ θιείζηκν έσο ηελ 12 εβδνκάδα. Μπνξεί λα παξακείλεη πεξηζζφηεξν 

ιφγσ ππνμίαο ή πξνσξφηεηαο. 

• Χνεηδέο ηξήκα :  Λεηηνπξγηθφ θιείζηκν κε ηελ γέλλεζε. Αλαηνκηθφ θιείζηκν 

εληφο 3 κελψλ. 50% εληφο 5 εηψλ θαη 25% ησλ ελειίθσλ είλαη αλνηθηφ. 

• Φιεβώδεο πόξνο: χζπαζε εληφο σξψλ απφ ηελ γέλλεζε κε ηελ κείσζε ησλ 

πηέζεσλ ζηελ ππιαία κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πιαθνχληα 

 

ΥΡΧΜΟΧΜΗΑΚΔ ΑΝΧΜΑΛΗΔ &  ΤΓΓΔΝΔΗ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ 

Παηδηά κε ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο  πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

γελεηηθψλ ζπλδξφκσλ  (ζ. Down) ζπρλά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ βξεθψλ κε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο πνζνζηφ 5-8% έρνπλ 

ρξσκνζσκηαθέο  αλσκαιίεο.(Πίλαθαο 1) 

Οη πην ζπλήζεηο  ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο πνχ ζπλδπάδνληαη κε  ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο είλαη: 

 χλδξνκν Down 

 Σξηζσκία  18 θαη 13 

 χλδξνκν Turner 

 χλδξνκν Di George 

 χλδξνκν Wolf- Hirsh horn 
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Πίλαθαο 1: πρλόηεηα ζπγγελώλ θαξδηνπαζεηώλ κε δηαηαξαρέο ησλ ρξσκνζσκάησλ. 

Υπωμοζωμιακή 

ανωμαλία 
ύνδπομο  

ςσνόηηηα ζςγγενούρ 

καπδιοπάθειαρ 

(ποζοζηό %)  

Σύπορ ζςγγενούρ καπδιοπάθειαρ  

    

21 Σξηζσκία  
Downs 

ζχλδξνκν  
60  

A-V canal defect, 

Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία, 

βνηάιεηνο πφξνο  

18 Σξηζσκία  -  90  

Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία 

(VSD), αλνηθηφο αξηεξηαθφο 

πφξνο (PDA), Γηπινέμνδνο δεμηά 

θνηιία (DORV)  

13 Σξηζσκία - 90  
Γεμηνθαξδία 

VSD, Αξηεξηαθφο πφξνο (PDA)  

XO  
Turner’s 

ζχλδξνκν 
15  

ηέλσζε Ιζζκνχ ανξηήο (CoA), 

ηέλσζε ανξηήο  
 

ΓΔΝΔΣΗΚΑ  ΤΝΓΡΟΜΑ  ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ  ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ 

Ο αξηζκφο ησλ κειεηεζέλησλ γνληδίσλ  πνχ ππάξρνπλ ζηα 46 ρξσκνζψκαηα ζε θάζε 

θχηηαξν ηνπ νξγαληζκνχ  είλαη πεξίπνπ 70.000 ζε  δεχγε θαη πξνέξρνληαη θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο. Σα γνλίδηα δελ νξίδνπλ κφλν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

αηφκνπ αιιά φηαλ έρνπλ ππνζηεί κεηάιιαμε εθθξάδνπλ θαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

Όηαλ έλα γνλίδην είλαη κεηαιιαγκέλν ηφηε είλαη πηζαλφλ εκθαληζζεί πιεηάδα 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Μεξηθά απφ ηα γελεηηθά ζχλδξνκα είλαη ζπλπθαζκέλα  κε 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξδηαθψλ λνζεκάησλ. 

 χλδξνκν Marfan (Αλεχξπζκα ανξηήο, Πξφπησζε κηηξνεηδνχο 

βαιβίδαο) 

 χλδξνκν Smith- Lemi- Opitz 

 χλδξνκν Holt- Oram 

 χλδξνκν Noonan (ηέλσζε πλεπκνληθήο, Ιζζκφο ανξηήο) 

 Βιελνπνιπζαθραξηδψζεηο. 

 χλδξνκν Williams 
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Πνηα είλαη ηα  θιηληθά ζεκεία ηεο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο? 

 

Σα θιηληθά ζεκεία ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ λφζν. 

Μεηά ηελ γέλλεζε ην 1
ν
 θιηληθφ ζεκείν είλαη ε παξνπζία καπδιακού θςζήμαηορ. 

 Άιιν ζχκπησκα κπνξεί λα είλαη ε δςζκολία ζηην αναπνοή απφ ηελ ζπκθφξεζε ησλ 

πλεπκφλσλ. Η πλεπκνληθή ζπκθφξεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ξνήο αίκαηνο  

απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά δηακέζνπ αλψκαισλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ 

ηεο θπθινθνξίαο ζην επίπεδν ησλ θφιπσλ, ησλ θνηιηψλ, ησλ κεγάισλ αγγείσλ ή ιφγσ 

παξεκπφδηζεο ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

κςάνωζηρ ζε βιελλνγφλνπο ή αθφκε θαη ζην δέξκα. Αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο πνχ 

πξνθαινχλ κεησκέλε ξνή ζηνπο πλεχκνλεο  ή αλάκεημε ηνπ νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο κε 

αληίζηνηρα ιηγφηεξν νμπγνλσκέλν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ¨θπάλσζε¨. Σα θιαζζηθά 

ζεκεία ηεο θπάλσζε είλαη κπιε ρξνηά ζην δέξκα θπξίσο γχξσ απφ ηα ρείιε, ζηα άθξα 

ησλ δαθηχισλ θαη ζηελ γιψζζα. 

Άιιεο κνξθέο θαξδηνπαζεηψλ νδεγνχλ ζε εκθάληζε καπδιακήρ ανεπάπκειαρ. 

Μεγαιχηεξεο ειηθίαο αζζελείο έρνπλ μειωμένη ανηοσή ζηην άζκηζη. 

 

 Παζήζεηο πνύ πξνθαινύλ ΚΤΑΝΧΖ: 

 

2. Μεησκέλε ξνή ζηνπο πλεύκνλεο. 

α) Σοβαπού βαθμού ζηένωζη ηηρ πνεςμονικήρ απηηπίαρ. ηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο 

(κεηαμχ ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο ) νδεγεί ζε κεησκέλε ξνή ζηνπο 

πλεχκνλεο. 

β) Αηπηζία ηηρ πνεςμονικήρ βαλβίδαρ παξεκπνδίδεη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνπο 

πλεχκνλεο. 

γ) Τεηπαλογία ηος Fallot. ηέλσζε ηνπ ρψξνπ εθξνήο ηεο δεμηά ο θνηιίαο, 

κεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία, ππεξηξνθία ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη εθθίπεπζε ηεο ανξηήο. 

δ) Αηπηζία Τπιγλώσιναρ βαλβίδαρ. 

3. Μείμε πινύζηνπ κε θησρό ζε Ο2 αίκα. 

4. Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ:  πγγελήο θαξδηνπάζεηα  ζηελ νπνία 

ην αίκα απφ αξηζηεξά (πινχζην ζε Ο2) θαη δεμηά (πησρφ ζε Ο2) αλακεηγλχνληαη ιφγσ 

ηεο αλαζηξνθήο ησλ κεγάισλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο (Ανξηή θαη πλεπκνληθή) 

5. ύλδξνκν ππνπιαζηηθήο αξηζηεξήο θνηιίαο. Πξφθεηηαη γηα ζαλαηεθφξν 

ζπγγελή θαξδηνπάζεηα εθηφο αλ δηνξζσζεί άκεζα ζηελ λενγληθή πεξίνδν. ε απηή ηελ 

λφζν ν αξηζηεξφο θφιπνο θαη θνηιία κε ηηο αληίζηνηρεο βαιβίδεο  θαη αγγεία είλαη 

ππνπιαζηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα δηνρεηεχζνπλ ην αίκα ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. 

6. Οιηθή αλώκαιε εθβνιή ησλ πλεπκνληθώλ θιεβώλ: ηελ πάζεζε απηή 

νη ηέζζεξηο πλεπκνληθέο θιέβεο πνχ δηνρεηεχνπλ νμπγνλσκέλν αίκα απφ ηνπο 

πλεχκνλεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο δελ ζπλδένληαη κε ηνλ αξηζηεξφ θφιπν 

αιιά κε ¨δηακέξηζκα¨ πνχ επηζηξέθεη ην αίκα πάιη ζηελ θαξδηά. 
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 Παζήζεηο πνπ πξνθαινύλ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Κιηληθά ζεκεία ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο πεξηιακβάλνπλ ηαρχπλνηα, δπζθνιίεο 

ζηελ ζίηηζε, κεησκέλε πξφζιεςε βάξνπο, επαλεηιεκκέλεο αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο 

θαη κεησκέλε αληνρή ζηελ άζθεζε. 

 VSD (Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία) 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία  ¨ηξχπαο¨ ζην κεζνθνηιηαθφ 

  δηάθξαγκα (ρήκα 1) 

 

 ASD (Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία): Παξνπζία ¨ηξχπαο¨ ζην κεζνθνιπηθφ 

δηάθξαγκα. Η κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα κεηά ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ. ρήκα 2. 

  (ρήκα 2) 

 

 Κνιπνθνηιηαθό ¨θαλάιη¨: Πξφθεηηαη γηα ζπγγελή θαξδηνπάζεηα φπνπ ην 

θεληξηθφ ηκήκα ηεο θαξδηάο  αδπλαηεί λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά  κε απνηέιεζκα 

ηελ παξνπζία ¨ηξχπαο¨ κεηαμχ ησλ θφιπσλ θαη ησλ θνηιηψλ  θαη παζνινγηθέο ηηο 

βαιβίδεο ηεο κηηξνεηδνχο θαη ηξηγιψρηλαο. 

 Κνηλόο αξηεξηαθόο θνξκόο: πάληα ζπγγελήο θαξδηνπάζεηα ζηελ νπνία 

ηα κεγάια αγγεία ηεο θαξδηάο  δελ δηαρσξίδνληαη κε απνηέιεζκα ην λενγλφ λα 

παξνπζηάδεηαη κε έλα θνηλφ κεγάιν αγγείν πνπ ηξνθνδνηεί κε αίκα ηνπο 

πλεχκνλεο, ηελ θαξδηά θαη ην ππφινηπν ζψκα. 

http://www.heartcenteronline.com/myheartdr/Common/gotoWhere.cfm?topicID=340&ArtId=139&mode=article
http://www.heartcenteronline.com/myheartdr/Common/gotoWhere.cfm?topicID=32&ArtId=136&mode=article
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 Γηαθεθνκκέλν ανξηηθό ηόμν: Καξδηνπάζεηα κε πιήξε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο 

ζην ανξηηθφ ηφμν. πλππάξρεη κε κεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία. 

ηέλσζε ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο ή ησλ κεγάισλ αγγείσλ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ 

κε ήπηα ζπκπησκαηνινγία έσο φηνπ ε δεμηά ή  αξηζηεξά θνηιία ιφγσ απμεκέλνπ 

έξγνπ νδεγεζνχλ ζε αλεπάξθεηα. 

 

Δπεκβαηηθά  αληηκεησπηδόκελεο παζήζεηο: 

 
ηέλσζε ηνπ Ηζζκνύ ηεο 
Ανξηήο: 
Πάζεζε φπνπ ε ανξηή (αγγείν πνχ 

κεηαθέξεη αίκα απφ ηελ θαξδηά ζε φιν 

ην ζψκα) ζε θάπνην ζεκείν ηεο πνξείαο 

ηεο είλαη ζηελσκέλε ή αθφκε θαη 

πιήξσο απνθξαγκέλε. 

Πεξηθεξηθή ζηέλσζε ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο. ηέλσζε 

ζε θάπνην ζεκείν ηεο πλεπκνληθήο  κε απνηέιεζκα πεξηνξηζκφο ηνπ αίκαηνο πνχ 

νδεγεί ζηνπο πλεχκνλεο. 

 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  ΤΓΓΔΝΧΝ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΧΝ 
 

Α. Δπηθνηλσλία  Αξηζηεξά - Γεμηά 

 

1. Αλνηθηφο  αξηεξηαθφο  πφξνο (PDA) 

2. Μεζνθνιπηθή  επηθνηλσλία (ASD) 

3. Μεζνθνηιηαθή  επηθνηλσλία (VSD) 

4. Δλδνθαξδηαθά ειιείκκαηα  πξνζθεθαιαίνπ.(AVSD) 

 

Β. Δπηθνηλσλία Γεμηά - Αξηζηεξή 

 

1. Αξηεξηαθφο Κνξκφο (Truncus) 

2. Σεηξαινγία  Fallot 

3. Μεηάζεζε κεγάισλ αγγείσλ (TGA) 

4. Αλψκαιεο εθβνιέο πλεπκνληθψλ θιεβψλ (TAPVR) 

5. ηέλσζε θαη αηξεζία πλεπκνληθήο κε αθέξαην  κεζνθνηιηαθφ 

δηάθξαγκα 

6. Αηξεζία ηξηγιψρηλαο 

 

Γ. ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΔ  ΒΛΑΒΔ 

 

1. ηέλσζε Ιζζκνχ ανξηήο (CoA) 

 ηένωζη Αορηής:  

ηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο πνχ 

πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο  πνχ ε 

αξηζηεξά θνηιία εμσζεί πξνο ην ζψκα. 

 ηένωζη ηης Πνεσμονικής:  

ηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο πνχ 

πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο πνχ 

εμσζεί ε δεμηά θνηιία κέζσ ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο  πξνο ηνπο πλεχκνλεο 
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2. ηέλσζε Ανξηηθήο βαιβίδαο θαη ινηπέο απνθξαθηηθέο βιάβεο 

ρψξνπ εμφδνπ αξηζηεξάο θνηιίαο.( AoS) 

3. ηέλσζε Πλεπκνληθήο βαιβίδαο θαη ινηπέο 

απνθξαθηηθέο βιάβεο ρψξνπ εμφδνπ δεμηάο θνηιίαο (PS) 

 

Γ. ΠΟΗΚΗΛΔ ΑΝΧΜΑΛΗΔ 

 

1. Γηπινέμνδνο δεμηά θνηιία (DORV) 

2. Αλσκαιία ηνπ Ebstein 

3. Αλψκαιε ζχλδεζε ζπζηεκαηηθψλ Φιεβψλ 

4. χλδξνκν πξνπίπηνπζαο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο 

5. Αλσκαιίεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ 

 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΤΓΓΔΝΧΝ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΧΝ ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΖΝ ΑΗΜΑΣΧΖ ΣΧΝ   ΠΝΔΤΜΟΝΧΝ 

Α. Απμεκέλε Πλεπκνληθή ξνή 

1. Μεζνθνιπηθή  επηθνηλσλία 

2. Μεζνθνηιηαθή  επηθνηλσλία 

3. Μεηάζεζε  κεγάισλ  αγγείσλ 

4. Αλνηθηφο  αξηεξηαθφο πφξνο 

5. Κνιπνθνηιηαθή επηθνηλσλία 

6. Μνλήξεο θνηιία 

7. Κνηλφο αξηεξηαθφο θνξκφο 

 

Β. Μεησκέλε  Πλεπκνληθή  Ρνή 

1. Σεηξαινγία  Fallot 

2. Αηξεζία πλεπκνληθήο 

3. ηέλσζε πλεπκνληθήο 

4. Αηξεζία Σξηγιψρηλαο 

5. Αλσκαιία Ebstein  
 ΚΤΑΝΧΣΗΚΔ 

1. Με διόγκωζη ηηρ δεξιάρ κοιλίαρ – Σξηινγία ηνπ Fallot, Eisenmenger, 

Ebstein’s anomaly 

2. Με διόγκωζη ηηρ απιζηεπάρ κοιλίαρ – Αηξεζία Σξηγιψρηλαο 

3. Με διόγκωζη και ηων δύο κοιλιών – Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ 

θαη θνηλφο  αξηεξηαθφο πφξνο 

4. Χωπίρ διόγκωζη ηων κοιλιών – Σεηξαινγία ηνπ Fallot 

 ΑΚΤΑΝΧΣΗΚΔ 

1. Με διόγκωζη ηηρ δεξιάρ κοιλίαρ – Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία, ζηέλσζε 

πλεπκνληθήο 
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2. Με διόγκωζη ηηρ απιζηεπάρ κοιλίαρ- Αλνηθηφο αξηεξηαθφο πφξνο, 

ζηέλσζε ηζζκνχ, ζηέλσζε ανξηήο 

3. Με διόγκωζη και ηων δύο κοιλιών – Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία 

4. Χωπίρ διόγκωζη ηων κοιλιών – Κάζε ¨ειαθξηά¨ πάζεζε ή Γεμηνθαξδία 

ηέλσζε ανξηήο, ηζζκόο θαη ζηέλσζε πλεπκνληθήο δελ ζπλνδεχνληαη απφ shunt 

απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

 ΣΣααμμηηλλφφκκεεζζεε    ζζππγγγγεελλψψλλ  θθααξξδδηηννππααζζεεηηψψλλ  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  χχππααξξμμεε  ββααηηννχχ  ηηννππ  

ααξξηηεεξξηηααθθννχχ  ππφφξξννππ  ((PPDDAA)) 

 Παζήζεηο φπνπ ε πλεπκνληθή θπθινθνξία εμαξηάηαη απφ ηνλ PDA 

 Παζήζεηο φπνπ ε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία εμαξηάηαη απφ ηνλ PDA 

 Παζήζεηο φπνπ ε απνηειεζκαηηθή κείμε ηνπ αίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ PDA 

 Παζήζεηο φπνπ ηφζν ε πλεπκνληθή φζν θαη ε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία 

νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηνλ PDA. 

Εσηηθήο ζεκαζίαο ε ρνξήγεζε πξνζηαγιαλδίλεο Δ1 γηα δηάγλσζε & ζεξαπεία 

 

ΥΔΣΗΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΓΓΔΝΧΝ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΧΝ 

1. Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία 30.5% 

2. Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία 9.8% 

3. Αλνηθηφο αξηεξηαθφο πφξνο 9.7% 

4. ηέλσζε πλεπκνληθήο 6.9% 

5. ηέλσζε Ιζζκνχ ανξηήο 6.8% 

6. Σεηξαινγία Fallot 5.8% 

7. Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ 4.2% 

 
πζρέηηζε  κεηαμύ ηεο ζρέζεο Qp /Qs  θαη ηεο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο. 

 
Qp/Qs               Καηεύζπλζε                     Κιηληθά                              Νόζνη 

                            ηνπ shunt                  ραξαθηεξηζηηθά 
 

 <1                    R        L                     Κπάλσζε                                   T.O.F   

 

1 – 2                 L        R                 πλήζσο αζπκπησκαηηθά              ASD 

 

2 – 3                 L        R            +/-Πλεπκνληθφ νίδεκα, θχζεκα         VSD 

 

> 3                    L        R            CHF, θχζεκα, Μεγαινθαξδία           AVSD 

 

 
CHF: πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, AVSD: Κνιπνθνηιηαθφ ¨θαλάιη¨ 
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Πώο δηαγηγλώζθνληαη νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο? 

Ο γηαηξφο πξέπεη λα ππνπηεχεηαη ηελ  παξνπζία ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο  εάλ ην 

παηδί  παξνπζηάδεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, δελ αλαπηχζζεηαη θπζηνινγηθά ή 

έρεη θαξδηαθφ ¨θχζεκα¨. Αθνινπζεί ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ  

ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο . Οη πην ζπλεζηζκέλεο εμεηάζεηο είλαη: 

Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα. Η θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο  βνεζά 

ζηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ θαη αζζελεηψλ κεηξψληαο ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηηο 

ειεθηξηθέο ψζεηο 

Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα. Η εμέηαζε απηή ρξεζηκνπνηεί ππεξήρνπο γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο θαξδηάο , πεξηιακβάλνληαο ην 

κεζνθνηιηαθφ θαη κεζνθνιπηθφ δηάθξαγκα. Κηλνχκελε ιήςε ηεο θαξδηάο 

απνθαιχπηεη ην κέγεζνο, ηελ θίλεζε θαη ην πάρνο ησλ δηαθφξσλ θαξδηαθψλ 

δηακεξηζκάησλ. Η εηθφλα επίζεο ¨δείρλεη¨ ηελ δνκή θαη θίλεζε ησλ ηεζζάξσλ 

βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο θαη ηελ πηζαλή ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ή ζηέλσζε απηψλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο κε ην Doppler  ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ε ξνή ηνπ 

αίκαηνο ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο θαη ζηα κεγάια αγγεία. 

Αθηηλνγξαθία Θώξαθνο. Η εμέηαζε απηή πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο θαξδηάο θαη 

ηελ αηκάησζε ησλ πλεπκφλσλ 

Παικηθό Ομύκεηξν. Πξφθεηηαη γηα αηζζεηήξα  πνχ κπνξεί λα κεηξήζεη ην πνζφ ηνπ 

Ο2 φηαλ ηνπνζεηεζεί ζηελ άθξε ηνπ δαθηχινπ ή ηνπ απηηνχ. 

Καξδηαθόο θαζεηεξηαζκόο.  Μπνξεί λα ρξεηαζζεί γηα ηελ πιήξε δηάγλσζε ηελ 

ρξήζε πιένλ επεκβαηηθψλ ηερληθψλ δειαδή θαξδηαθνύ θαζεηεξηαζκνύ κε ηελ 

ρξήζε εηδηθψλ θαζεηήξσλ πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα αγγεία ησλ πνδηψλ ή ησλ άλσ 

άθξσλ  θαη εηζέξρνληαη κέζα ζηελ θαξδηά. Έηζη επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε ησλ 

πηέζεσλ ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηεο θαξδηάο θαη αληρλεχνληαη ηπρφλ αλακείμεηο 

ηνπ αξηεξηαθνχ κε ην θιεβηθφ αίκα κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο θαξδηάο. Με ηελ 

ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζεηεξηαζκνχ  αξθεηέο 

θαξδηνπάζεηεο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ζεξαπεπζνχλ 

 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία  

 Φεθηαθή αμνληθή ηνκνγξαθία 

Η ηξηζδηάζηαηε πξνεγρεηξεηηθή απνηχπσζε ηεο παζνινγηθήο θαξδηάο (3D 

Printing). Απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε εμέιημε γηα ηελ απνηχπσζε ζε 
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ηξηζδηάζηαηε κνξθή ηεο πάζρνπζαο θαξδηάο, δηαδηθαζία πνχ δηεπθνιχλεη ηα 

κέγηζηα ζην ρεηξνπξγηθφ ζρεδηαζκφ. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο κπνξεί λα δηαγλσζζνχλ  θαηά ηελ 

ελδνκήηξην δσή. 

Πσο ζεξαπεύνληαη νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο? 

Αξθεηέο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο (αλνηθηφο αξηεξηαθφο πφξνο, κεζνθνηιηαθή 

επηθνηλσλία, θνηλφο αξηεξηαθφο θνξκφο, θνιπνθνηιηαθφ ¨θαλάιη¨, ηεηξαινγία ηνπ 

Fallot, κεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ) κπνξεί λα δηνξζσζνχλ ζηελ  λεπηαθή ειηθία 

κε κία ρεηξνπξγηθή πξάμε. Πην πνιχπινθεο θαξδηνπάζεηεο  (ζχλδξνκν ππνπιαζηηθήο 

αξηζηεξήο θνηιίαο θαη αηξεζία ηξηγιψρηλαο) κπνξεί λα ρξεηαζζνχλ ζεηξά απφ δχν ή 

ηξεηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο  μεθηλψληαο απφ ηελ ειηθία ησλ 3 κελψλ θαη 

ηειεηψλνληαο ζηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ πεξίπνπ. 

Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 Digoxin. Βειηηψλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαξδηαθνχ κπφο 

 Γηνπξεηηθά: Δπηηξέπνπλ ηελ απνβνιή πγξψλ πνχ έρνπλ θαηαθξαηεζεί 

ζην ζψκα ιφγσ ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

 Prostaglandin E1. Γηαζθαιίδεη αλνηθηφ ηνλ αξηεξηαθφ πφξν. 

Υνξεγνχκελν ελδνθιέβηα  ρξεζηκνπνηείηε ζηα βξέθε πνχ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν αίκα ζηα πλεπκφληα ηνπο ή ζε απηά πνχ έρνπλ δπζθνιία 

ζηελ ξνή αίκαηνο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηνπο. 

 Αλαζηνιείο κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ. Μεηψλνπλ ηελ ζχζπαζε ησλ 

αξηεξηψλ θαη επηηξέπνπλ ηελ επθνιφηεξε ξνή ηνπ αίκαηνο ζην ζψκα. 

 Ηλόηξνπα: Υνξεγνχληαη ελδνθιέβηα θαη απμάλνπλ ηελ έληαζε ηεο 

κπνθαξδηαθήο ζπζηνιήο κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζζφηεξε θπθινθνξία 

αίκαηνο ζην ζψκα ζε θάζε θαξδηαθή ζπζηνιή. 
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Δπεκβαηηθέο  ηερληθέο 

ηέλσζε ανξηήο ή ζηέλσζε 

πλεπκνληθήο  αληηκεησπίδεηαη 

ζεξαπεπηηθά κε ¨θνπζθσκέλν κπαιφλη¨ 

πνχ ηνπνζεηείηε δηα κέζνπ ηεο 

εζηελσκκέλεο βαιβίδαο 

Αλνηθηόο αξηεξηαθόο πόξνο: 

πγθιείεηε κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθνχ ή 

άιιεο ζπζθεπήο πνπ ηνπνζεηείηε 

ελδναπιηθά. 

Μεξηθέο κνξθέο κεζνθνιπηθνχ 

ειιείκκαηνο ζπγθιείνληαη κε ηελ ρξήζε 

ζπζθεπψλ κέζσ θαζεηήξα. 

ηελώζεηο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο  

κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ κε ηελ ρξήζε 

θαζεηήξσλ κε ¨κπαιφλη¨ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηεχξπλζε δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή αθνινπζεί ε 

ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ λάξζεθα. 

ηέλσζε ηνπ Ηζζκνύ ηεο Ανξηήο: 

Αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ρξήζε  

θαζεηήξα κε ¨κπαιφλη¨ ή κε ηελ 

ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ λάξζεθα. 

Παξάπιεπξα αγγεία: Πξφθεηηαη γηα παζνινγηθά αγγεία πνπ κπνξνχλ αθνχ 

εληνπηζζνχλ λα ζπγθιεηζζνχλ κε  Coil. 

Δάλ κε ηελ ρξήζε ησλ ηερληθψλ απηψλ δελ έρνπκε απνηέιεζκα ηθαλνπνηεηηθφ ηφηε ε 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε ρεηξνπξγηθή πνπ είλαη  παπηγοπική γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ αιιά φρη γηα ηελ ξηδηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή  

οπιζηική πνχ εμαιείθεη ηε λφζν. 

Παξαδείγκαηα νξηζηηθήο ζεξαπείαο είλαη: 

 χγθιεηζε ηνπ κεζνθνηιηαθνύ ή κεζνθνιπηθνύ ειιείκκαηνο κε ηελ ρξήζε 

εκβαιψκαηνο ζπλζεηηθνχ ή απφ πεξηθάξδην. 

 Σεηξαινγία Fallot: χγθιεηζε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ ειιείκκαηνο θαη δηεχξπλζε 

ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο. 

 Μεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ: Αληηζηξνθή ησλ κεγάισλ αγγείσλ θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. 

 Ηζζκηθή ζηέλσζε ανξηήο: Γηεχξπλζε ηεο ζηελσκκέλεο ανξηήο. 

 

 

 

 

 
Δπεκβαηηθέο  ηερληθέο 

 
ην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην αξθεηέο 

ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο αληηκεησπίδνληαη κε 

επηηπρία. Μεξηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ αγγειοπλαζηικέρ κε ρξήζε 

¨κπαινληνχ¨  γηα ηελ αλαθνχθηζε  

απνθξαθηηθψλ βαιβηδνπαζεηψλ (πλεπκνληθή 

ή ανξηηθή  ζηέλσζε) ή ηελ ρξήζε  ζπζθεπψλ 

πνχ ζπγθιείνπλ παζνινγηθέο ¨ηξχπεο¨ εληφο 

ησλ θνηινηήησλ ηεο θαξδηάο ή ζηα κεγάια 

αγγεία.( αλνηθηφο αξηεξηαθφο πφξνο, 

ASD,VSD). 

Μεξηθέο αλσκαιίεο φπσο κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο κεζνθνηιηαθά  ειιείκκαηα κε ηελ 

πξφνδν ηεο ειηθίαο & κε ηελ παξάιιειε 

ιήςε θαξκάθσλ. κπνξεί λα θιείζνπλ κε ηελ 

πξφνδν ηεο ειηθίαο 
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Παξεγνξηθέο επεκβάζεηο: 

 

Παξ`φιε ηελ ηεξάζηηα  πξφνδν ηεο Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθήο ηφζν ζηελ εγρεηξεηηθή 

ηερληθή φζν θαη ζην πεδίν ηεο αλαηζζεζηνινγίαο θαη εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο  ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ανακοςθιζηικών επεκβάζεσλ ζαλ πξψηε θαη  πνιιέο  θνξέο   

ζαλ αλαγθαζηηθή ζεξαπεία  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχκπινθσλ ζπγγελψλ 

θαξδηνπαζεηψλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη επίθαηξε θαη απαξαίηεηε. 

Οη παξεγνξηθέο επεκβάζεηο  πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  λα επηδήζνπλ λενγλά θαη βξέθε: 

 πνχ είλαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε, 

 γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θπθινθνξίαο γηα  ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία  θαη 

 γηα λα εμαζθαιηζζεί κία απνδεθηή πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο κε ζχκπινθεο  

θαξδηνπάζεηεο  πνπ δελ είλαη επηδεθηηθέο ζε νξηζηηθή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. 

Πνιιέο θνξέο ε ηδαληθή ιχζε είλαη κηα ¨παξεγνξηθή¨ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απφ ηελ 

πςεινχ θηλδχλνπ πιήξε. Η αληίιεςε απηή βξήθε ηελ απφιπηε εθαξκνγή ηεο  κε ηελ 

ρξήζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ επεκβάζεσλ  φπσο ηεο Blalock- Taussig shunt πνπ 

απμάλεη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία  θαη ηεο θαηά  Rashkind  

θνιπηθήο δηαθξαγκαηνζηνκίαο πνπ απμάλεη ηελ αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ζην επίπεδν 

ησλ θφιπσλ. 

πκπεξαζκαηηθά γηα λα επηηχρνπκε  ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο  πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο  αηκνδπλακηθέο  θαηαζηάζεηο φπσο: 

 Η ζπζηεκαηηθή θαη ε πλεπκνληθή θιεβηθή επηζηξνθή πξέπεη λα είλαη  

¨αθψιπηεο¨ 

 Η ζπζηεκαηηθή αξηεξηαθή ξνή πξέπεη λα είλαη ¨αθψιπηε¨ 

 Η πλεπκνληθή ξνή πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή  ηφζν ψζηε λα εμαζθαιίδεη  

απνδεθηφ θνξεζκφ Ο2 ζην αξηεξηαθφ αίκα κε ζρεηηθά  θπζηνινγηθέο πηέζεηο  

& ρσξίο λα πξνθαιείηε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

 Δπί κεηάζεζεο ησλ κεγάισλ αγγείσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

αλάκεημε ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ηεο πλεπκνληθήο θιεβηθήο επηζηξνθήο.(1). 

 

Οκάδεο ζπγγελώλ θαξδηνπαζεηώλ πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ¨παξεγνξηθέο 

επεκβάζεηο¨. 

 Καξδηνπάζεηεο κε κεησκέλε πλεπκνληθή ξνή – Ανξηνπλεπκνληθή αλαζηφκσζε 

(Shunt) 

 Καξδηνπάζεηεο κε απμεκέλε πλεπκνληθή ξνή - Πεξίδεζε πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο 

 Καξδηνπάζεηεο κε επηζπκεηή απμεκέλε κίμε αίκαηνο - Κνιπηθή 

δηαθξαγκαηνζηνκία (Rashkind) 

 Καξδηνπάζεηεο κε θπζηνινγία  κνλήξνπο  θνηιίαο - Μείσζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θνηιίαο- επέκβαζε Glenn. 
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Α. Καξδηνπάζεηεο κε κεησκέλε πλεπκνληθή ξνή. 

A1  επεκβάζεηο αύμεζεο ηεο ξνήο 

ΑΑΟΟΡΡΣΣΟΟΠΠΝΝΔΔΤΤΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΜΜΧΧΗΗ  ((SSHHUUNNTT))  

 
Απνηεινχλ κία κεγάιε νκάδα ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ  πνπ παξνπζηάδνληαη  κε 

κςάνωζη ιφγσ ηεο κεησκέλεο ξνήο ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία.  

 

ΔΝΓΔΗΞΔΗ  ΓΗΑ ΑΟΡΣΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΑ SHUNTS  

Σεηξαινγία Fallot, ζε βξέθε ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 3 κελψλ  κε ζσκαηηθέο 

παξακέηξνπο ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπεηε ε ηθαλνπνηεηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ 

εμφδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. 

 Αηξεζία πλεπκνληθήο βαιβίδαο κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία 

κεζνθνηιηαθήο επηθνηλσλίαο( VSD). 

 Αηξεζία ηξηγιώρηλαο βαιβίδαο κε  ζηέλσζε πλεπκνληθήο βαιβίδαο. 

 Μνλήξεο θνηιία κε ζηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο  βαιβίδαο. 

 Μεηάζεζε κεγάισλ αγγείσλ κε κεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία θαη 

ζηέλσζε πλεπκνληθήο βαιβίδαο. Ιθαλνπνηεηηθή κείμε ζην επίπεδν ησλ 

θνηιηψλ, αιιά αλεπαξθήο ξνή ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

 
Δάλ ε ππνμία είλαη ζεκαληηθή ε αξρηθή ζεξαπεπηηθή πξνζπέιαζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

ρνξήγεζε πξνζηαγιαλδίλεο ελδνθιέβηα γηα δηαηήξεζε ηνπ PDA. 

1. Κιαζζηθό Blalock- Taussig shunt: Καηαζθεπάζζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1940 θαη είλαη ε αλαζηφκσζε  κεηαμχ ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο θαη ηεο 

ζχζηνηρεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. πλήζσο γίλεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ 

ανξηηθνχ ηφμνπ θαη ε ξνή ηνπ shunt ξπζκίδεηαη απφ ηε δηάκεηξν ηεο 

ππνθιείδηαο αξηεξίαο. 

 

 

Δηθόλα 1: Blalock- Taussig shunt 
 

Τπνθιείδηνο αξηεξία 

Γεμηά πλεπκνληθή  
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2. Σξνπνπνηεκέλν Blalock –Taussig shunt:  

 

Η αλαζηφκσζε, κε ρξήζε Gore-Σex ή Impra, ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο κε ηελ 

ζχζηνηρε πλεπκνληθή αξηεξία. 

πλήζσο πξαγκαηνπνηείηε ζηελ ίδηα πιεπξά κε απηή ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ ελψ θαη ζηελ 

άιιε πιεπξά απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά. 

Η ξνή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ διάμεηπο ηος μοζσεύμαηορ θαζψο επίζεο θαη απφ ηην 

θέζη ηηρ κενηπικήρ αναζηόμωζηρ. Αλαζηφκσζε ζηελ αληνχζα ανξηή παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε ξνή απφ απηήλ ηεο αλσλχκνπ  ή ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο.  

Η πξνζπέιαζε γίλεηαη κε ζχζηνηρε Θσξαθνηνκή θπξίσο αξηζηεξά πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθπιαρζεί ε δεμηά πλεπκνληθή αξηεξία γηα ην ελδερφκελν κεηαγελέζηεξεο 

θνηινθιεβηθήο αλαζηφκσζεο (Glenn). 

Η κέζε ζηεξλνηνκή (5)απνηειεί κία πνιχ θαιή πξνζέγγηζε (ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ην λενγλφ είλαη βνηαιεηνεμαξηψκελν γηα λα απνθχγνπκε ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ξνήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ shunt). Πνιινί ρεηξνπξγνί  ζπληζηνχλ 

ηελ ρνξήγεζε ρακειψλ δφζεσλ αζπηξίλεο 10 mg/Kg θαη δηππξηδακφιεο γηα δηάζηεκα 

2-3 κελψλ γηα ηελ απνθπγή ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ ηνπ ζπλζεηηθνχ κνζρεχκαηνο. 

 

3. Κεληξηθά shunts: Πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο αληνχζεο ανξηήο θαη ηνπ 

ζηειέρνπο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 
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Δηθόλα 2: Κεληξηθά shunts 

 

4. Waterstone: Αλαζηφκσζε κεηαμχ ηεο αληνχζεο ανξηήο θαη ηεο δεμηάο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. 

 

 

 
Δηθφλα 3: Δπέκβαζε Waterstone 

5. Pott´s: Αλαζηφκσζε κεηαμχ ηεο θαηηνχζεο 

ανξηήο θαη ηεο αξηζηεξάο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. 

Δηθόλα 5: Δπέκβαζε Pott`s 

Σα θεληξηθά, φπσο θαη ηα shunts ηχπνπ Waterstone ή Pott’s γίλνληαη εμαηξεηηθά 

ζπάληα θαη έρνπλ θπξίσο ηζηνξηθή ζεκαζία. 

πκπεξαζκαηηθά ηα ανξηνπλεπκνληθά shunts σθεινχλ θάζε αζζελή κε απφθξαμε ζην 

ρψξν εμφδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο (βαιβηδηθή, ππνβαιβηδηθή) πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

ζεκεηνινγία θπάλσζεο, δχζπλνηαο ή αθφκε θαη κε κεησκέλε ζσκαηηθή αλάπηπμε. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΟΡΣΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΧΝ SHUNTS 

 
 Κιαζζηθά B-T Shunts: Παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο θαη πξνθαινχληαη δπζκνξθίεο 

ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο ηδηαίηεξα αλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο (6). 

Παξαηεξνχκελεο επηπινθέο: 

1. Ιζραηκία ή πιεκκειήο αλάπηπμε ηνπ ζχζηνηρνπ άλσ άθξνπ. 

2. Υπινζψξαθαο. 

3. Κάθσζε ηνπ θξεληθνχ λεχξνπ, 

4. χλδξνκν Horner θαη 

5. Δλδνθαξδίηηδα. 

 Σξνπνπνηεκέλα  B-T Shunts:  

Δίλαη επθνιφηεξα ζηελ θαηαζθεπή, πξνθαινχληαη ιηγφηεξεο δπζκνξθίεο ζηελ 

πλεπκνληθή αξηεξία θαη επηηξέπεηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ πλεπκνληθψλ 

αξηεξηψλ.(7) Δπηπινθέο: 

1. ηέλσζε ή ζξφκβσζε ηνπ Shunt – Γηα πξνθχιαμε, ρνξήγεζε 

επαξίλεο πξηλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αγγείσλ (100 iu/Kg) θαη ελ 

ζπλερεία γηα ην πξψην 24σξν. 25- 30 iu/Kg/h 

2. Μηθξφηεξε δηάξθεηα ¨δσήο¨ ζε  ζρέζε κε ην θιαζζηθφ shunt 

 Pott´s: Αλαπηχζζεηε αγγεηαθή πλεπκνληθή λφζνο (πλεπκνληθή 

ππέξηαζε) απφ ηελ απμεκέλε ξνή αίκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο θαη 

αλαθχπηνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο ζηελ αλαθαηαζθεπή. 

 Waterstone: Γεκηνπξγία ¨δπζκνξθηψλ¨ ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία 

(γσλίσζε) απφ ηελ ιαζεκέλε ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ shunt ζε πνζνζηφ 

πνπ μεπεξλά ην 50%. Αλάπηπμε πλεπκνληθήο αγγεηαθήο λφζνπ ή 

κηθξήο βειηίσζεο ηεο θπάλσζεο ιφγσ αδπλακίαο ξχζκηζεο επαξθνχο 

ξνήο πξνο ηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

 Κεληξηθά shunts: Γπζθνιία ζηελ ξχζκηζε ηεο ξνήο πξνο ηελ 

πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

Όλερ οι μοπθέρ αοπηοπνεςμονικήρ  επικοινωνίαρ με εξαίπεζη ηα κενηπικά  shunts 

ηείνοςν ζηην εηεπόπλεςπη ανάπηςξη ηηρ αγγειακήρ κοίηηρ ηων πνεςμόνων. 
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Β. Καξδηνπάζεηεο κε απμεκέλε πλεπκνληθή ξνή 

Πεξίδεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

Δίλαη γλσζηφ φηη ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε νη πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο 

είλαη πεξίπνπ  ίζεο κε ηηο αληίζηνηρεο  ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο  θαη κεηά 

αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη πξννδεπηηθά  ψζηε κεηά πάξνδν 3 κελψλ πεξίπνπ λα 

απνηεινχλ θιάζκα ησλ αληηζηνίρσλ ζπζηεκαηηθψλ. Δπί παξνπζίαο φκσο παζήζεσλ 

φπσο κεγάια ειιείκκαηα ζην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα  ή επί εμφδνπ ησλ κεγάισλ 

αξηεξηψλ απφ ηελ ίδηα θνηιία  ή επί ιεηηνπξγηθήο κνλήξνπο θνηιίαο  ε πλεπκνληθή 

θπθινθνξία  ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο πςειψλ  πηέζεσλ κε απνηέιεζκα ηεο εκθάληζε 

ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη ηελ εκθάληζε κε αληηζηξεπηήο 

πλεπκνληθήο ππέξηαζεο.(8),(9) 

 θνπφο ηεο πεξίδεζεο είλαη: 

1. Να πεξηνξηζζεί ε ξνή ζηνπο πλεχκνλεο 

θαη ε επαθνινπζνχζα πνηθίινπ βαζκνχ 

πλεπκνληθή ππέξηαζε. 

2. Να βειηησζεί ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

 Η πξνζπέιαζε γίλεηαη κε αξηζηεξή ζσξαθνηνκή 

ή κε κέζε ζηεξλνηνκή. 

Η πεξίδεζε γίλεηε ζην ζηέιερνο ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο αθξηβψο κεηά ηηο γισρίλεο ηεο πλεπκνληθήο 

βαιβίδαο  γηα απνθπγή θαθνπνίεζεο ησλ γισρίλσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία ζηέλσζεο ζηελ έθθπζε ηεο δεμηάο 

θαη αξηζηεξάο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Σν πξνο ρξήζε 

 

πιηθφ πξέπεη λα είλαη ιείν πξνο απνθπγή δηάβξσζεο ηεο αξηεξίαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ θαζήισζε ηεο πεξίδεζεο  γηα λα κελ κεηαθηλεζεί πεξηθεξηθφηεξα ηεο αξρηθήο  

ηνπνζέηεζεο. 

 Η πεξίδεζε ζεσξείηε απνηειεζκαηηθή φηαλ επηηπγράλεηε κείσζε ηεο πίεζεο ζηελ 

πλεπκνληθή αξηεξία ζην 1/3 ηεο αληίζηνηρεο ζπζηεκαηηθήο  θαη φηαλ εμαζθαιίδεηε 

SaO2= 80-85%  κε FiO2= 21-24%. ε πεξίπησζε ζπλχπαξμεο αζζέλεηαο ησλ 

Δηθόλα. 6 
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πλεπκφλσλ ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξίζθημεο θαζνξίδεηαη απφ ην gradient 

ηεο πλεπκνληθήο πξν θαη κεηά ηελ πεξίζθημε. Έηζη γηα βξέθε, gradient ηηρ ηάξηρ ηων 

40-60 mmHg πξνηείλεηαη ζε ζπλζήθεο γεληθήο αλαηζζεζίαο. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη κε 

ηελ κείσζε ηεο πλεπκνληθήο ξνήο ε νμεία ειάηησζε  ηεο θφξηηζεο φγθνπ ζηελ δεμηά 

θνηιία νδεγεί ζε  άκεζεο γεσκεηξηθέο αιιαγέο ηεο πνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ππεξηξνθία ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ηεινδηαζηνιηθνχ φγθνπ. 

Οη θίλδπλνη απφ κε απνηειεζκαηηθφ banding πεξηιακβάλνπλ επί κελ σαλαπού ηελ κε 

πξνζηαζία ησλ πλεπκφλσλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, επί δε ζθικηού ηελ 

ππνμαηκία θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηαρείαο θάζεο ηεο αλάπηπμεο. 

ε πνιιά θέληξα πξνηείλεηε ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζηειέρνπο ηεο πλεπκνληθήο θαη 

αθνινχζσο ε ζπξξαθή ηνπ θεληξηθνχ ζηειέρνπο ζην επίπεδν ηεο βαιβίδαο, ζην δε 

πεξηθεξηθφ άθξν ζπξξαθή κε ρξήζε εκβαιψκαηνο θαη δεκηνπξγία (shunt) ειεγρφκελεο 

ξνήο. Η ηερληθή εθαξκφδεηαη ζην 1
ν
 ζηάδην ηεο επέκβαζεο Norwood. 

 Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξίδεζεο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηνπ Trusler: 

1. Απιέο  αλσκαιίεο όπσο T.O.F, VSD = 20 mm + wt (Kg) 

2. Αλσκαιίεο  κίμεο όπσο  SVA, TGA = 24 mm + wt (Kg) 

ΔΝΓΔΗΞΔΗ  ΠΔΡΗΓΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

Η πην ζπλήζεο έλδεημε γηα πεξίδεζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη θάζε ζχκπινθε  

θαξδηνπάζεηα πνπ νδεγεί ζε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ λενγληθή 

πεξίνδν κε πξννπηηθή θαζπζηεξεκέλεο ρεηξνπξγηθήο νιηθήο δηφξζσζεο. Παζήζεηο κε 

θπζηνινγία κνλήξνπο θνηιίαο  είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε έλδεημε γηα πεξίδεζε ηεο  

πλεπκνληθήο αξηεξίαο γηα πξνζηαζία ηεο πλεπκνληθήο αγγεηαθήο θνίηεο γηα ηελ 

κειινληηθή επέκβαζε Fontan. Άιιεο παζήζεηο είλαη: 

 Κνιπνθνηιηαθφ θαλάιη κε κε ηζνξξνπεκέλε θπθινθνξία 

 Πνιιαπιή παξνπζία κεζνθνηιηαθψλ επηθνηλσληψλ (VSD) 

 Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία θαη ζηέλσζε ηνπ Ιζζκνχ  ηεο ανξηήο. 

 Μνλήξεο θνηιία κε απμεκέλε ξνή ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

 Γηφξζσζε κεηάζεζεο κεγάισλ αξηεξηψλ ζε δχν ζηάδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεκηνπξγία shunt. 

 Αληέλδεημε ρξήζεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ιφγσ ελδνθξαληαθήο  

αηκνξξαγίαο ή ζξνκβνθπηνπελίαο. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΓΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

 Θλεζηκφηεηα = 5-20% κε πςειφηεξα πνζνζηά ζε βξέθε ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 3 κελψλ ή κε ζχκπινθεο θαξδηνπάζεηεο. 

 Γπζκνξθίεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Υακειφ Banding νδεγεί ζε 

ππεξβαιβηδηθή ζηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, ελψ 

απνκεκαθξπζκέλν κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε δηάβξσζε ηνπ δηραζκνχ ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

 Αλάπηπμε ππνανξηηθήο ζηέλσζεο ζηελ κνλήξε θνηιία ζε πνζνζηφ 

 30-40 %. 
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Γ. ΔΠΔΜΒΑΔΗ  ΠΟΤ ΑΤΞΑΝΟΤΝ ΣΖΝ  ΑΝΑΜΔΗΞΖ  ΣΟΤ 

ΑΗΜΑΣΟ 

 
Η κεηάζεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ απνηειεί  ηελ θιαζζηθή θαηάζηαζε πνχ ππάξρεη 

ζεκαληηθά κεησκέλνο θνξεζκφο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο SatO2 ιφγσ αλεπαξθνχο 

κείμεο ηεο θιεβηθήο θαη πλεπκνληθή επηζηξνθήο. Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη άιιεο 

θαηαζηάζεηο φπνπ ε θησρή αλάκεημε ή ε αλεπαξθήο ξνή ησλ ζπζηεκαηηθψλ ή 

πλεπκνληθψλ θιεβψλ νδεγεί ζε ζνβαξή ππνμία  ζηελ ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. 

Η αξρηθή αληηκεηψπηζε ζπλίζηαηαη ζηελ ρνξήγεζε πξνζηαγιαλδίλεο Δ1 & Δ2 γηα 

δηαηήξεζε αλνηθηνχ ηνπ βνηαιείνπ πφξνπ (PDA) θαη αχμεζε ηεο πλεπκνληθήο ξνήο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζρεδηαδφκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη 

ην πφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

1. Blalock- Hanlon δηαθξαγκαηνζηνκία. Γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο. Η ρξήζε ηεο ζήκεξα έρεη πξαθηηθά κεδεληζζεί ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηαθξαγκαηνζηνκίαο θαηά Rashkind. 

2. Γηαθξαγκαηνζηνκία θαηά Rashkind: Γίλεηαη ζην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην 

θαηά ηελ δηάξθεηα θαξδηαθνχ θαζεηεξηαζκνχ κε επηηπρία 90%.(10) 

3. Αλνηθηή θνιπηθή δηαθξαγκαηνζηνκία: Αθνινπζεί ζε πεξηπηψζεηο  

δηφξζσζεο ζπλδξφκνπ αξηζηεξήο ππνπιαζηηθήο θνηιίαο.(11), (12) 

Γ.  ΔΠΔΜΒΑΔΗ  ΜΔΗΧΖ  ΔΡΓΟΤ ΜΟΝΖΡΟΤ ΚΟΗΛΗΑ 

1. ΚΛΑΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ  GLENN 
 Δίλαη ε ηειηθνηειηθή αλαζηφκσζε ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηελ δεμηά 

πλεπκνληθή αξηεξία. 

 Πξνθαιείηε δηαρσξηζκφο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο  δεδνκέλνπ φηη ν 

δεμηφο πλεχκνλαο ηξνθνδνηείηε κε αίκα απφ ηελ άλσ θνίιε θιέβα, ελψ ν  

άιινο απφ ηελ πλεπκνληθή αξηεξία. 

 Αλαπηχζζνληαη  θαζπζηεξεκέλα  ελδνπλεπκνληθέο αξηεξηνθιεβηθέο  

επηθνηλσλίεο. 

  Κιαζζηθή Glenn 

Δπεηδή θαηεπζχλεη φιε ηελ θιεβηθή επηζηξνθή ζηνλ κεγαιχηεξν δεμηφ         πλεχκνλα 

ε επαθνινπζνχζα επέκβαζε Fontan κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνλ    κηθξφηεξν αξηζηεξφ 

πλεχκνλα. 
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3. ΑΜΦΙΓΡΟΜΗ ΡΟΗ ΔΠΔΜΒΑΗ GLENN 

Δίλαη ε ηειηθνπιάγηα αλαζηφκσζε ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ην ζηέιερνο ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

 Η επέκβαζε απηή απνηειεί έλα πξσηαξρηθφ ζηάδην πξνο ηελ πιήξε επέκβαζε 

Fontan θαη είλαη θαιά αλεθηή ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ δηφξζσζε 

φισλ ησλ ζπλνδψλ βιαβψλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία απφ ηα πεξηζζφηεξα 

θέληξα πξνηείλεηαη ειηθία  > ησλ 3-6 κελψλ. ε κηθξφηεξε ειηθία έρεη 

παξαηεξεζεί απμεκέλε ζπρλφηεηα 

1. ππόωπηρ κςάνωζηρ, παξ`φιε ηελ θπζηνινγηθή ηεινδηαζηνιηθή θαη  

δηαπλεπκνληθή πίεζε, πξνθαιψληαο ηελ ππφλνηα  ηεο 

παξνπζίαο δεμηφ αξηζηεξψλ επηθνηλσληψλ ελδνπλεπκνληθά. 

θπόμβωζηρ ηηρ πνεςμονικήρ απηηπίαρ θαη απφθξαμεο ησλ θιεβψλ. 

 Δπέξρεηαη απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ φγθνπ θαη έξγνπ ηεο θνηιίαο. 

 Μεηψλεηαη ε ζλεζηκφηεηα ηεο επαθνινπζνχζαο επέκβαζεο Fontan. 

ε ειηθία > 6 κελψλ ν θίλδπλνο ζαλάηνπ είλαη 0% ζηα πεξηζζφηεξα θέληξα. 

Η επέκβαζε κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο,(15) αιιά 

ρξεζηκνπνηψληαο παξαθακπηήξην κφζρεπκα κεηαμχ άλσ θνίιεο θιέβαο θαη νξνθήο 

δεμηνχ θφιπνπ. 

Η ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο είλαη απαξαίηεηε ζε πεξηπηψζεηο: 

1. Αλαθαηαζθεπήο ησλ πλεπκνληθψλ αξηεξηψλ 

2. Aζζελψλ κε δηπιή θιεβηθή επηζηξνθή πνπ ρξήδνπλ δεκηνπξγίαο δχν 

αλαζηνκψζεσλ.                  3.   Δλδνθαξδηαθψλ αλσκαιηψλ πνχ πξέπεη 

λα δηνξζσζνχλ ηαπηφρξνλα 

 Λφγσ ηεο ακθίδξνκεο ξνήο θαη ζηνπο δχν πλεχκνλεο  ε επαθνινπζνχζα 

επέκβαζε Fontan ¨ρξεζηκνπνηεί¨ θαη ηνπο δχν πλεχκνλεο . 

 Δπηπινθή ηεο είλαη ε πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο θπάλσζεο ιφγσ αλάπηπμεο 

θιεβνθιεβηθψλ αλαζηνκψζεσλ  θαη αχμεζεο ησλ πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ 

αληηζηάζεσλ. 

 Η αλάπηπμε πλεπκνληθώλ αξηεξηνθιεβηθώλ επηθνηλσληώλ κεηά Bi-

directional cavo-pulmonary shunt είλαη γεγνλφο. Αξθεηέο ππνζέζεηο έρνπλ 

γίλεη γηα απηήλ ηελ παξνπζία αιιά νη επηθξαηέζηεξεο είλαη: 

 Υξφληα ππνμία 

 Με ζθπγκηθή ξνή 

 Γηαηαξαρέο νξκνλψλ 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο: 

 πξνθεηκέλνπ λα κελ θαθνπνηεζεί ν θιεβφθνκβνο 

 λα κελ απνθξαρζεί ε άλσ θνίιε θιέβα, 

 λα είλαη επαξθέο ην εχξνο ηεο αλαζηφκσζεο, 

 λα κελ ππάξρεη ηάζε ζηε θνηινπλεπκνληθή αλαζηφκσζε 

 θαη ηέινο λα γίλεηαη κέηξεζε πηέζεσλ ζηελ άνω κοίλη θλέβα και ζηην 

πνεςμονική απηηπία γηα λα βεβαησζνχκε φηη δελ ππάξρεη  gradient. 
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Βειηηψλνπλ ηελ ζπκπησκαηνινγία ησλ παζήζεσλ αιιά δελ αληηκεησπίδνπλ ξηδηθά ην 

πξφβιεκα 

Δπέκβαζε Fontan: Πξαγκαηνπνηείηε φηαλ ππάξρεη κφλν κία ιεηηνπξγηθή θνηιία γηα  

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

Η επέκβαζε απηή ζηφρν έρεη ηελ ξνή ηνπ θιεβηθνχ αίκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο 

παξαθάκπηνληαο ηελ δεμηά θνηιία. Έηζη ε κία θνηιία πξνσζεί ην αίκα ζην ινηπφ 

ζψκα. ρήκα 5 

Δπέκβαζε Fontan 

 

    ρήκα: 5 

 

 

 

ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

Απνηειεί ηελ εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ πγγελψλ Καξδηνπαζεηψλ. Δίλαη ζπλδπαζηηθή 

παξέκβαζε θαξδηνρεηξνπξγψλ θαη θαξδηνιφγσλ ζην ρεηξνπξγείν κε ρξήζε ζπζθεπψλ 

αηκνδπλακηθνχ εξγαζηεξίνπ κε ηελ θαξδηά πάιινπζα. ην ηκήκα καο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηέηνηεο επεκβάζεηο κε επηηπρία. 

Σα παηδηά κεηά ην ρεηξνπξγείν κεηαθέξνληαη ζηελ παξαθείκελε κνλάδα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο φπνπ εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ ( εληαηηθνιφγνη, θαξδηνιφγνη, 

θαξδηνρεηξνπξγνί θαη αλαηζζεζηνιφγνη) θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλαιακβάλεη ηελ 

αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή θξνληίδα ησλ λενγλψλ, βξεθψλ θαη παηδηψλ. 

1
ν
 ζηάδην: Έλσζε ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ηελ 

πλεπκνληθή αξηεξία. 

2
ν
 ζηάδην: πλέλσζε ηεο θάησ 

θνίιεο θιέβαο ζηελ πλεπκνληθή 

αξηεξία 
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Πνηα είλαη ε εμέιημε ησλ παηδηώλ κε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα? 

Δμαξηάηαη απφ: 

 Απφ ηελ θχζε θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζε θαη απφ ηελ ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε ηεο θαξδηάο. 

 Απφ ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ πξηλ ην ρεηξνπξγείν. 

 Απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πφξσλ θαη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή. 

Οη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο ήηαλ πξηλ κεξηθά ρξφληα παζήζεηο ρσξίο κεγάιε ειπίδα 

θαη πξννπηηθή γηα πνιιά λενγλά θαη παηδηά. ήκεξα κε ηελ επξεία ηαηξηθή πξφνδν θαη 

ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε παηδηά κε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο απνιακβάλνπλ ην 

πξνλφκην ηεο παξνρήο απνηειεζκαηηθήο βνήζεηαο πνχ ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ αξθεηά, 

πγηεηλά, ελεξγά θαη παξαγσγηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο. 

 

ΔΠΗΒΗΧΖ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ 

 Απνθξαθηηθέο αλσκαιίεο 

1. ηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο 

2. ηέλσζε ηζζκνχ ανξηήο 

3. ηέλσζε πλεπκνληθήο βαιβίδαο 

 Αθπαλσηηθέο αλσκαιίεο κε δηαθπγή 

1. Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία (Secondum) 

2. Αλνηθηφο αξηεξηαθφο πφξνο 

 Κπαλσηηθέο αλσκαιίεο κε δηαθπγή 

1. Σεηξαινγία Fallot 

2. χλδξνκν Eisenmerger's 

Α. ΜΔΟΚΟΛΠΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (10-15%) 

Αλαηνκηθνί  Σύπνη: 

 

1. Γεπηεξνγελήο επηθνηλσλία (secondum) 80%  
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2. Πξσηνγελήο  επηθνηλσλία (Ostium primum) & Γπζπιαζία ηεο κηηξνεηδνχο 

βαιβίδαο. 

 
3.  Φιεβψδεο (sinus venosus) 

4.  Αλνηθηφ σνεηδέο Σξήκα 25%. 

5.  Διιείκκαηα Δλδνθαξδηαθψλ 

πξνζθεθαιαίσλ. 

 

 

πλνδέο Παζήζεηο 

1. Πλεπκνληθή ζηέλσζε 

2. Μεξηθή αλψκαιε θιεβηθή επηζηξνθή 

3. Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία 

4. Αξηεξηαθφο πφξνο 

5. ηέλσζε ή αλεπάξθεηα κηηξνεηδνχο 

Γηάγλσζε 

 

1. Κιηληθή εμέηαζε (πζηνιηθφ θχζεκα  αληηιεπηφ ζηελ εζηία αθξνάζεσο 

ηεο πλεπκνληθήο ιφγσ απμεκέλεο ξνήο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία). 

2. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (εκεία ππεξηξνθίαο δεμηάο θνηιίαο, 

δεμηφο άμνλαο θαη απνθιεηζκφο  δεμηνχ ζθέινπο) 

3. Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα (παξάδνμε θηλεηηθφηεηα 

δηαθξάγκαηνο) 

4. Καζεηεξηαζκφο θαξδηάο ηδίσο ζε ηχπνπ 2 θαη 3. ηα λενγλά επηβάιιεηαη γηα 

αλάδεημε θαη  άιισλ  ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ. 

Απφ ηελ κέηξεζε ησλ πηέζεσλ έρνπκε  ήπηα αχμεζε  ζηελ δεμηά θνηιία 

θαζψο θαη πλεπκνληθή θαη ζπζηνιηθή θιίζε πίεζεο ζην χςνο ηεο 

πλεπκνληθήο βαιβίδαο ιφγσ απμεκέλεο ξνήο. 

 

Πξφγλσζε 

 ASD < 3 mm: Απηφκαηε ζχγθιεηζε 100% εληφο 18 κελψλ. 

 ASD 3-5 mm: ε πνζνζηφ 80% ζχγθιεηζε εληφο 12 κελψλ. 

 ASD 5-8 mm: ε πνζνζηφ 80% ζχγθιεηζε εληφο  15 κελψλ. 

 ASD > 8 mm: Πηζαλφηαηα δελ ζπγθιείεηε απηνκάησο 

 

Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο 

1. ρέζε ξνήο:  Πλεπκνληθή / πζηεκαηηθή θπθινθνξία >2/1 

2. Αμηνζεκείσηε θαξδηνκεγαιία (Γεμηέο θνηιφηεηεο) 

3. Δκθάληζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

4. Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. 

 

Υεηξνπξγηθή Σερληθή 
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1. Γεπηεξνγελέο Έιιεηκκα:  Απιή ζπξξαθή ησλ ρεηιέσλ θαη επί 

επκεγέζνπο  ειιείκκαηνο εκβάισκα απφ Dacron ή 

πεξηθάξδην  

2. Πξσηνγελήο Σχπνο:  Πιαζηηθή ηεο γισρίλαο ηεο κηηξνεηδνχο 

βαιβίδαο θαη αθνινχζσο ζχγθιεηζε ηνπ ειιείκκαηνο κε εκβάισκα. 

3. Sinus Venosus: Σνπνζέηεζε εκβαιψκαηνο γηα απνθαηάζηαζε ηεο ξνήο 

ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν. 

 

Πεξηεγρηεξεηηθή ζλεζηκόηεο =1
% 

 

     
Δπεκβαηηθή ζχγθιεηζε ηνπ 

ειιείκκαηνο κε εηδηθέο 

ζπζθεπέο ζην αηκνδπλακηθφ 

εξγαζηήξην( Amplatzer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο

1. Κνιπηθέο αξξπζκίεο 

2. νβαξέο βξάδπ-ηαρπαξξπζκίεο 

3. Απφθξαμε ηεο Άλσ θνίιεο θιέβαο ζε πεξηπηψζεηο Sinus Venosus. 

4. χλδξνκν κεηά πεξηθαξδηνηνκή (ζπάλην) 

6 Δβδνκάδεο κεηά ηελ εκθύηεπζε 
Δπηπινθέο  αλεγρείξεηνπ ASD 

 Αλάπηπμε απνθξαθηηθήο 

αγγεηαθήο λφζνπ ησλ 
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πλεπκνληθψλ αγγείσλ -ζνβαξνχ βαζκνχ πλεπκνληθή ππέξηαζε (ζπάληα 

πξηλ 20εηία)-  

 Κπάλσζε 10-15% 

 Γηάηαζε δεμηνχ θφιπνπ, ίλσζε, θνιπηθή καξκαξπγή, πηεξπγηζκφο 

 Παξάδνμε εκβνιή - Α.Δ.Δ. 

 

Β. ΜΔΟΚΟΗΛΗΑΚΖ  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 20
% 

 

Αλαηνκηθνί Σύπνη: 

 

 Σχπνο I. Τπναξηεξηαθφο  5% 

 

2.Σχπνο II. Πεξηκεκβξαλώδεο (πρλφηεξνο) 75
%

 

3. Σχπνο III. "Κνιπνθνηιηαθφο ηχπνο" Άκεζε  ζρέζε κε ηελ ηξηγιψρηλα 

4.Σχπνο IV.  Μπτθφο ηχπνο (Μνλήξεο ή Πνιιαπιφο) 25
%

 

ΓΗΑΓΝΧΖ 

1. Κιηληθή εμέηαζε (Οινζπζηνιηθφ θχζεκα αξηζηεξά παξαζηεξληθά 

3
ν
-5

ν
 κεζνπιεχξην δηάζηεκα ιφγσ ηεο δηαθνηιηαθήο δηαθπγήο θαη 

ιφγσ  απμεκέλεο ξνήο δηα ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο) 

2.  Ro Θψξαθνο:(Απμεκέλε πλεπκνληθή αηκάησζε - Μεγαινθαξδία) 
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3.  Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα( Μεγάιε ε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο λφζνπ θαη γηα ηελ κεηεγρεηξεηηθή 

πνξεία ηνπ παηδηνχ) 

4.  Καζεηεξηαζκφο θαξδηάο 

 
ηνηρεία  Παζνθπζηνινγίαο 

 

Ρνή αίκαηνο απφ ηελ αξηζηεξά θνηιία πξνο ηελ δεμηά θνηιία ζε άιινηε 

άιιν βαζκφ. Σνχην εμαξηάηαη απφ : 

α. Γηαθνξά κεηαμχ ησλ πηέζεσλ πλεπκνληθήο/ ζπζηεκαηηθήο 

θπθινθνξίαο 

β. Κιίζε πηέζεσλ ζηε πεξηνρή ηνπ ειιείκκαηνο 

γ. Μέγεζνο ειιείκκαηνο. 

Απνηέιεζκα δηάηαζε ηεο δεμηάο θνηιίαο κε απμεκέλε ξνή θαη 

πίεζε ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

  

Κιηληθή εμέιημε 

 

1. ε παηδηά κε κηθξφ VSD ζπλήζσο δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε. 

Άιισζηε ζε πνζνζηφ 30-40% ζην πξψην ρξφλν ηεο δσήο ππάξρεη 

απηφκαηε ζχγθιεηζε φισλ ησλ VSD’s. Ο πηζαλνινγνχκελνο 

κεραληζκφο είλαη ε δεκηνπξγία αλεπξχζκαηνο κε ελαπφζεζε 

ηζηνχ ζηελ δηαθξαγκαηηθή γισρίλα ηεο ηξηγιψρηλαο. 

2.  ε πεξηπηψζεηο φκσο κε ελδηάκεζν (Δχξνο ην κηζφ ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ ανξηηθνχ δαθηπιίνπ) ή κεγάιν VSD έρνπκε ζπλήζσο: 

 

α. Διαηησκέλε αληνρή ζηελ άζθεζε 

β. πρλέο αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο 

γ. Καζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη εμέιημε 

δ. εκεηνινγία ζπκθνξεηηθήο θαξδηνπάζεηαο. 

 

3.  ε πεξηπηψζεηο ζπλχπαξμεο ζηέλσζεο ηνπ ρψξνπ εμφδνπ 

ηεο δεμηάο θνηιίαο δπλαηφλ λα ζπλππάξρεη θαη Κπάλσζε. 

4.  Πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηθξνβηαθήο ελδνθαξδίηηδαο. 

5.  ε πεξηπηψζεηο Τπνανξηηθψλ ειιεηκκάησλ δπλαηφλ λα 

παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. Πνζνζηφ 6.3% 
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Δλδείμεηο Υεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο 

 

1. Έλδεημε φηαλ Qp/Qs  >2 

2. πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλζεθηηθή ζηελ 

Φαξκαθνζεξαπεία 

3. Αμηνζεκείσηε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 

4. Μεγάιν  VSD  κε ζεκεηνινγία απμεκέλεο πλεπκνληθήο 

ππέξηαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κεηαβίβαζε θαηά έλα κέξνο ή ζπλνιηθά 

ησλ πηέζεσλ ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ζηελ πλεπκνληθή κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξεί ε ππνζηξνθή ηνπ κέζνπ κπτθνχ ρηηψλα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ. 

Η κεγάιε ξνή αίκαηνο πνχ παξαηεξείηε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  κέζσ ησλ 

πλεπκνληθψλ αξηεξηνιίσλ  πξνθαιεί βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ. 

5. VSD  κε αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. ηελ νκάδα απηή ησλ αζζελψλ  ε 

ζπλππάξρνπζα ανξηηθή αλεπάξθεηα δπλαηφλ λα εμειηρζεί ζηελ θχξηα αηκνδπλακηθή 

δηαηαξαρή. Η παζνινγία απηή νθείιεηαη ζηελ πξφπησζε ηεο δεμηάο ζηεθαληαίαο 

ανξηηθήο γισρίλαο κέζα ζην ππνπλεπκνληθφ ππεξαθξνινθηαθφ έιιεηκκα ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο. ε αξθεηνχο αζζελείο εμ απηψλ ε ζχγθιεηζε θαη 

κφλν ηνπ ειιείκκαηνο είλαη αξθεηή. ε άιινπο επηβάιιεηαη θαη πιαζηηθή ηεο 

ανξηήο φηαλ ε αλεπάξθεηα είλαη κέηξηα έσο ζεκαληηθνχ βαζκνχ. 

Υεηξνπξγηθή ζλεζηκόηεο =2
%

 

6. VSD κε ππνανξηηθή ζηέλσζε ε ζηέλσζε ρψξνπ εμφδνπ δεμηάο 

θνηιίαο. Η θαηάζηαζε απηή (ηεο ζηέλσζεο ηνπ ρψξνπ εμφδνπ ηεο 

δεμηάο θνηιίαο) νκνηάδεη κε ηελ ηεηξαινγία Fallot δειαδή έρνπκε ηελ 

εκθάληζε ππνβαιβηδηθήο ζηέλσζεο ιφγσ πξννδεπηηθήο 

ππεξηξνθίαο ηεο ππεξθνηιηαθήο  αθξνινθίαο. 

7. VSD  κε κηθξνβηαθή ελδνθαξδίηηδα. 

      
Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο 

1. χγθιεηζε κε απιέο ξαθέο 

2. χγθιεηζε κε ρξήζε εκβαιψκαηνο 
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3. Πεξίδεζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

ζε πεξηπηψζεηο επκεγέζνπο VSD ζε λενγληθή ειηθία σο αλαθνπθηζηηθή επέκβαζε. 

 

Υεηξνπξγηθή  πξνζπέιαζε 

1. Γηα ηνπ δεμηνχ θφιπνπ (ζπλήζεο) 

2. Γηα ηεο δεμηάο θνηιίαο  (ρψξνο εμφδνπ) 

3. Γηα ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο (ζπάληα) 

 

ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 Αληηζηάζεηο πλεπκνληθψλ αγγείσλ > 8 u/wood 

 Αληηζηάζεηο πλεπκνληθψλ αγγείσλ δελ ανηιδπούν ζε αγγεηνδηαζηαιηηθά 

φπσο Ο2 θαη ΝΟ 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο αξηζηεξφ  δεμηά ζην κεζνθνηιηαθφ έιιεηκκα. 

 Δπηθνηλσλία δεμηά  αξηζηεξά ζην κεζνθνηιηαθφ έιιεηκκα. 

 Όηαλ νη πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο > 70% ησλ αληηζηνίρσλ 

ζπζηεκαηηθψλ 

Δπεκβαηηθέο Σερληθέο 

 

1. χγθιεηζε ειιεηκκάησλ  κε ρξήζε νκπξέιαο κε αξθεηά 

πςειά πνζνζηά επηηπρίαο. 
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Δπηπινθέο 

 

1. Τπνιεηπφκελε δηαθπγή δηα ηνπ ειιείκκαηνο 

2. Αλεπάξθεηα ηξηγιψρηλνο βαιβίδαο 

3. Μηθξνβηαθή  ελδνθαξδίηηο 

4. Γεμηφο ζθειηθφο απνθιεηζκφο κε αξηζηεξφ εκηαπνθιεηζκφ 

5. Πιήξεο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο< 1% 

6. Αλεπάξθεηα δεμηάο θνηιίαο 

7. Κξίζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο. 

 

3. ΣΔΣΡΑΛΟΓΗΑ  Fallot 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ 
 

1. Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία ππνανξηηθή. πλήζσο κεγάιε θαη ζπγθξίλεηαη ζε 

κέγεζνο κε ην ανξηηθφ ζηφκην. 

2. ηέλσζε ρψξνπ εμφδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο  ιφγσ παζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο. Η παζνινγία απηή θαζνξίδεη θπξίσο ηελ θιηληθή 

εηθφλα. 

ε κεγάιεο απνθξάμεηο ηνπ ρώξνπ  εμόδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο ή επί Αηξεζίαο 

ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο ε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηνπο πλεχκνλεο  

επηηπγράλεηαη κε: 

Α. Σνλ αλνηθηφ αξηεξηαθφ πφξν 
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Β. Αλάπηπμε παξάπιεπξεο θπθινθνξίαο 

1.Αοπηο-πνεςμονικέρ 

2.Παπαμεζοθωπακικέρ απφ 

α. ςποκλείδιερ  β. βπογσικέρ 

Γ. Σηο κεζνπιεχξηεο αξηεξίεο 

3.  Δθίππεπζε ανξηήο ζηελ πλεπκνληθή 

4. Τπεξηξνθία ηεο δεμηάο θνηιίαο 

5. Τπνπιαζία πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ζηέλσζε δεμηάο ε αξηζηεξάο 

πλεπκνληθήο 

ΤΝΟΓΔ  ΠΑΘΖΔΗ 

1. 25% παξνπζηάδνπλ δεμηφ ανξηηθφ ηφμν θαη δεμηά θαηηνχζα ανξηή. 

2. 40% παξνπζηάδνπλ PDA, ή πνιιαπιά κεζνθνηιηαθά ειιείκκαηα. 

3. 25-30% παξνπζηάδνπλ εμσθαξδηαθέο αλσκαιίεο. 

 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ

1.  Παξνπζία θπάλσζεο 

Γπλαηφλ λα παξαηεξεζεί θαη αθπαλσηηθή  κνξθή  αλ ν ρψξνο 

εμφδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο παξνπζηάδεη κηθξή   ζηέλσζε θαη ε 

δηαθπγή είλαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

2.  Τπνιεηπφκελε ζσκαηηθή αλάπηπμε 

3.  Πνιπεξπζξαηκία 

4.  Δκβνιηθά επεηζφδηα 

5.  Δγθεθαιηθά απνζηήκαηα 

6.  Θξνκβψζεηο ζε πεξηθεξηθά αγγεία ηνπ πλεχκνλα 

7.  Καξδηαθή αλεπάξθεηα

ΚΤΑΝΧΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 
   

     Τπεξεπαίζζεην infundibulum ζην 1

ν

 έηνο ηεο δσήο ζε ζπλδπαζκφ  

  κε απφηνκε κείσζε ησλ SVR.  

    ΓΓΔΔΝΝ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΝΝ  ΠΠΟΟΣΣΔΔ  ΣΣΟΟΝΝ  ΤΤΠΠΝΝΟΟ!!!!!! 
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Θεξαπεία 
 

 Ηξεκία  

 Θέζε εηθφλαο (Knee-chest positioning) 

 Morphine, 0.1-0.2 mg/kg IV or SC 

 Oxygen (perhaps limited value) 

 Intravenous volume expansion, 10 cc/kg isotonic 

 Sodium bicarbonate 1-2 mEq/kg/dose 

 Propanolol, 0.15-0.25 mg/kg IV over 2-5 minutes 

 Phenylephrine, 0.1 mg/kg IM or SC 

 Γεληθή αλαηζζεζία 

 
ΓΗΑΓΝΧΖ 

1. Παξνπζία πςεινχ Ht. 50-70% 

2. Γηαηαξαρή αηκνπεηαιίσλ θαη ινηπψλ παξαγφλησλ  πήμεο. 

3 Α/α Θώξαθνο:   α. Μείσζε πλεπκνληθήο αγγείσζεο 

β. Απνπζία ηφμνπ πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

γ. Τπεξηξνθία δεμηάο θνηιίαο 

δ.  Δηθφλα  ¨Ξπινπέδηινπ¨. 
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4.   ECHO    Καξδηάο. 

 

 
 

5.  ΗΚΓ     α. Τπεξηξνθία  δεμηάο θνηιίαο 

β.  Γεμηφο  άμνλαο. 

6. Καζεηεξηαζκόο 
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7. MRI 
 
 
 

Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία 

 
1. ΑΝΑΚΟΤΦΗΣΗΚΖ 

ε πνιχ κηθξήο ειηθίαο βξέθε 

κε ζνβαξή  θπάλσζε θαη κηθξνχ  

κεγέζνπο πλεπκνληθέο  αξηεξίεο 

ελδείθλπηαη ε δεκηνπξγία Shunt  κεηαμχ 

ππνθιεηδίνπ θαη 

ζχζηνηρεο  πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. 

Δπέκβαζε  Blalock – 

Taussing. Σνχην δίδεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα "αύμεζε" ηνπ 

κεγέζνπο ησλ πλεπκνληθψλ 

αξηεξηψλ θαη   απνθπγή 

ππνμίαο θαη πνιπεξπζξαηκίαο. 

Βεβαίσο ηα ρξνληθά φξηα ππέξ 

απηήο ηεο ρεηξνπξγηθήο ιχζεο 

έρνπλ αξρίζεη λα πεξηνξίδνληαη 

θαη αθνινπζείηαη ε νξηζηηθή 

ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.  ΟΛΗΚΖ ΓΗΟΡΘΧΖ 

πεξηιακβάλεη: 

α. χγθιεηζε ηνπ ππνανξηηθνχ 

κεζνθνηιηαθνχ ειιείκκαηνο 

κε εκβάισκα. 

β. Αθαίξεζε κπτθψλ καδψλ 

απφ ηνλ ρψξν εμφδνπ ηεο 

δεμηάο θνηιίαο ψζηε λα 

δηαλνηγεί ν ππνβαιβηδηθφο 

ρψξνο. 

 

   

γ.  Βαιβηδνηνκή ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο.

 

δ. Σνπνζέηεζε εκβαιψκαηνο ζηνλ ρψξν εμφδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο.  
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Η ηνπνζέηεζε ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε πηέζεσλ κεηαμχ δεμηάο θαη 

αξηζηεξάο θνηιίαο PRV/PLV<0.7 

Η πξνζπέιαζε γίλεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ απφ 

ηνλ δεμηφ θφιπν θαη ζπαληφηεξα απφ ηελ δεμηά θνηιία. 

 
 

Ννζνθνκεηαθή ζλεηόηεο  < 5%. 

ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΔ  ΔΠΗΠΛΟΚΔ

1. Τπνιεηπφκελε δηαθπγή απφ ην κεζνθνηιηαθφ έιιεηκκα 

Σνχην πξνθχπηεη φηαλ ζην ρεηξνπξγείν ε ζρέζε πλεπκ/ ζπζηεκ= 1.5 

2. χλδξνκν ρακειήο θαξδηαθήο παξνρήο ιφγσ ήπηαο ή κέηξηαο θφξηηζεο ηεο 

αξηζηεξάο θνηιίαο απφ απμεκέλε θιεβηθή επηζηξνθή. 

3. Πιήξεο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο. 

4. Αμηνζεκείσηε αηκνξξαγία. 

5. Υπινζψξαθαο. 

6. Δλδνθαξδίηηο. 

7. Τπνιεηπφκελε απφθξαμε ρψξνπ εμφδνπ δεμηάο θνηιίαο. 

 

Δπαλεπέκβαζε όηαλ πίεζε δεμηάο θνηιίαο =60 mmHg 

 

Νοζοκομειακή Θνηηόηης 1-5% 
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ΜΔΣΑΘΔΖ  ΜΔΓΑΛΧΝ  ΑΓΓΔΗΧΝ 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ - ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

 

Η Ανξηή αλαδχεηαη απν ηελ 

δεμηά θνηιία θαη ε Πλεπκνληθή 

αξηεξία  αλαδχεηαη απφ ηελ 

αξηζηεξά  θνηιία. Η κεηαμχ ησλ 

κεγάισλ  αγγείσλ ζρέζε είλαη 

παξάιιειε. 

 
 

 

 

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Η πζηεκαηηθή θπθινθνξία είλαη ζε παξάιιειε ζρέζε κε ηελ πλεπκνληθή. 

Απνηέιεζκα απν ηελ δεμηά  θνηιία κε νμπγνλσκέλν αίκα κέζσ ηεο ανξηήο 

δηνρεηεχεηαη ζε φιν ην ζψκα θαη νμπγνλσκέλν αίκα πνπ επηζηξέθεη κέζσ ησλ 

πλεπκνληθψλ θιεβψλ ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν - θνηιία -πλεπκνληθή αξηεξία - 

δηνρεηεχεηαη ζηνπο  πλεχκνλεο.  

Η επηβίσζε είλαη αδχλαηε εθηφο  εάλ γίλεη κείμε  ησλ δπν θπθινθνξηψλ ζε 

θάπνην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο 

1. ε επίπεδν θφιπσλ κέζσ ηνπ σνεηδνχο ηξήκαηνο ή κέζσ 

κεζνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο. 

2. ε επίπεδν θνηιηψλ κέζσ κεζνθνηιηαθήο επηθνηλσλίαο. 

3. ε επίπεδν κεγάισλ αξηεξηψλ κέζσ αλνηθηνχ Βνηηαιείνπ πφξνπ. 

 

Γηνξζσκέλε Μεηάζεζε Μεγάισλ Αγγείσλ

 

ε απηή ηελ  πεξίπησζε ππάξρεη 

αιιαγή ηεο θπζηνινγηθήο ζρέζεο 

θαη ζε επίπεδν θφιπσλ. 

Έηζη κεηαμχ δεμηνχ θφιπνπ θαη 

δεμηάο θνηιίαο παξεκβάιιεηαη ε 

κηηξνεηδήο  ελψ κεηαμχ 

αξηζηεξνχ θφιπνπ θαη αξηζηεξάο 

θνηιίαο παξεκβάιιεηαη ε ηξηγιψρηλα 

βαιβίδα. 
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ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΖ  ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

1. Γηφξζσζε κεηαβνιηθήο νμέσζεο 

2. Αληηκεηψπηζε νμείαο ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

3. Θεξαπεία  ππνγιπθαηκίαο 

4. Αληηκεηψπηζε αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο 

5. Υνξήγεζε πξνζηαγιαλδίλεο Δ1 γηα δηαηήξεζε αλνηθηνχ αξηεξηαθνχ 

πφξνπ 

6.  Δπείγνπζα δηαδεξκηθή ή ρεηξνπξγηθή δηαθξαγκαηνζηνκία. 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

1.ε επίπεδν θφιπσλ 

(Mustard, Senning) 

 

2.  ε επίπεδν θνηιηψλ (Rastelli- 

χγθιεηζε VSD θαη 

ηνπνζέηεζε  βαιβηδνθφξνπ 

κνζρεχκαηνο κεηαμχ δεμηάο 

θνηιίαο θαη πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο 

 

3. ε επίπεδν κεγάισλ αγγείσλ 

(Jatene- Δπέκβαζε 

Αληηκεηάζεζεο 

ησλ  κεγάισλ αγγείσλ). 

ΥΥσσξξίίοο  ππααξξέέκκββααζζεε 

     5500%%  ηησσλλ  ααζζζζεελλψψλλ  

θθααηηααιιήήγγννππλλ  ζζηηνν  ππξξψψηηνν  κκήήλλαα..   

 7700%%  δδεελλ  εεππηηδδεείί  ππέέξξααλλ  ηησσλλ  66  

κκεελλψψλλ,,   

 ΚΚααηη  κκφφλλνν  1100%%  ηησσλλ  λλεεννγγλλψψλλ  

ηηεεοο  δδσσήήοο  ππααξξαακκέέλλννππλλ  εελλ  δδσσήή   

 ζζηηνν  ππξξψψηηνν  έέηηννοο  κκεε  κκεεηηάάζζεεζζεε  

ηησσλλ  κκεεγγάάιισσλλ  ααγγγγεείίσσλλ..   

 

 

  
 

 
 

 ΑΣΡΖΗΑ  ΣΡΗΓΛΧΥΗΝΟ 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

1.Απνπζία νπνηαζδήπνηε ζχλδεζεο κεηαμχ δεμηνχ θφιπνπ θαη δεμηάο θνηιίαο. 

Σν αίκα δηνρεηεχεηαη απφ ηνλ δεμηφ θφιπν ζηνλ αξηζηεξφ αληίζηνηρν. 

 

2.Η δεμηά θνηιία είλαη ζπλήζσο κηθξή (Τπνπιαζηηθή). Η επηβίσζε εμαξηάηαη  

απφ ηελ παξνπζία κηθξνχ ζπλήζσο κεζνθνηιηαθνχ ειιείκκαηνο (vsd) ή ηελ 
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παξνπζία αλνηθηνχ αξηεξηαθνχ πφξνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

πξνζθνκηδή ηνπ αίκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο. 

 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

1.Η πιεηνλφηεο ησλ λενγλψλ ζα ρξεηαζζνχλ  επέκβαζε παξάθακςεο (Shunt 

operation) πξνθεηκέλνπ λα αηκαησζνχλ νη πλεχκνλεο. 

Με ηελ ρξήζε ζπλζεηηθνχ πιηθνχ (Gortex) κεηαμχ ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο 

ζπλήζσο θαη θιάδνπ ηεο  πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο.  

 

ε δεχηεξε ρεηξνπξγηθή  θάζε ημήμα θλεβικού αίμαηος από ηο 

άλσ ήκηζπ ηνπ ζψκαηνο ζα δηνρεηεπζεί απεπζείαο  ζηηο πλεπκνληθέο αξηεξίεο. 

Δπέκβαζε ηύπνπ Glenn 

(Bi-directional Cavo- Pulmonary 

Connection- BCPC) 
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Σν αίκα απφ ην θάησ ήκηζπ ηνπ ζψκαηνο  δηνρεηεχεηαη ζηνλ δεμηφ θφιπν. Απηή ε 

επέκβαζε ζπρλά ζα νδεγήζεη ζε θπαλσηηθά  παηδηά. 

Πνιιά  παηδηά ζα νδεγεζνχλ ζηελ επέκβαζε Fontan νπφηε ε 

θπάλσζε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ζα εμαθαληζζεί. 

 
Δπέμβαζη  Glenn

. 

Αλαζηόκσζε κεηαμύ ηεο Άλσ θνίιεο θαη δεμηάο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο 

 
Έλδεημε 

α. Μνλήξεο ιεηηνπξγηθή θνηιία. 

β. Αηξεζία Σξηγιψρηλνο βαιβίδνο 

γ. Αηξεζία Πλεπκνληθήο κε αθέξαην κεζνθνηιηαθφ  δηάθξαγκα 

 

ΗΓΑΝΗΚΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ  ΓΗΑ GLENN 

 

α. Πλεπκνληθέο αληηζηάζεηο <  2 iu Wood 

β. Όρη αλαπλεπζηηθή ινίκσμε  ηνπιάρηζηνλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

γ. Ιθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο πλεπκνληθψλ αξηεξηψλ 

δ. Ιθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θνηιηψλ 

ε. Ηιηθία πεξίπνπ 3-9 κελψλ. 
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ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Α. Γεμηά Θσξαθνηνκή 

Πξνζπέιαζε ζην 4ν κεζνπιεχξην δηάζηεκα  δεμηά . 

Αλεχξεζε θαη απνιίλσζε Αδχγνπ θιέβαο. Σνπνζέηεζε Shunt κεηαμχ άλσ θνίιεο 

θαη δεμηνχ θφιπνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε αλαζηφκσζεο κε ξάκκαηα Prolene 7.0. 

 

Β. Μέζε ηεξλνηνκή 

Υξήζε Δμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο  φηαλ  επίθεηηαη δηφξζσζε άιισλ 

αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ φπσο επηδηνξζψζεηο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

 

Μεηεγρεηξεηηθά  ν θνξεζκφο θηάλεη ζε επίπεδα 76- 84% 

Ο Τπνινγηζκφο  πξνθχπηεη  εάλ  πξνζζέζνπκε ηνλ θνξεζκφ ηνπ κεηθηνχ 

θιεβηθνχ αίκαηνο * 60 θαη ηνλ θνξεζκφ ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ *100. 

60*0.5+ 100*0.5=80% 

Η πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ αλαζηφκσζε άλσ θνίιεο κε δεμηά πλεπκνληθή 

αξηεξία είλαη ην άζξνηζκα ηεο ηεινδηαζηνιηθήο & δηαπλεπκνληθνχ gradient θαη 

είλαη ζπλήζσο 12-14 mmHg. 

 

Μέζε πίεζε ηεο Πλεπκνληθήο αξηεξίαο < 14 mmHg. 

 

πρλέο  επηπινθέο επέκβαζεο  Glenn. 

α. Υπινζψξαθαο 

β. Πεξηθαξδίηηο 

γ. Υακειή θαξδηαθή παξνρή 

δ. Νεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ππνμίαο 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πψο απν ηα πιένλ ζπρλά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε  

θνηινπλεπκνληθέο  αλαζηνκψζεηο  είλαη ε αλάπηπμε πλεπκνληθψλ  

αξηεξηνθιεβηθψλ  επηθνηλσληψλ. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Α. Η πιένλ θαηάιιειε  πεξίνδνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο  επέκβαζεο 

είλαη κεηαμχ 3-9 κελψλ αλ θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

αλαθνξέο  γηα ειηθία κεηαμχ 4-6 εβδνκάδσλ. 

Β. Μνλαδηθή αλεπηζχκεηε παξελέξγεηα είλαη ε παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο  ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

Γ. Με ηελ επέκβαζε παξαηεξείηε κείσζε ηεο πίεζεο ζηελ πλεπκνληθή 

αξηεξία  σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ππεξθφξησζεο φγθνπ ηεο δεμηάο 

θνηιίαο  κε ζπλέπεηα βειηησκέλε απφδνζε ηεο πλεπκνληθήο 

θπθινθνξίαο  θαη ηεο νμπγφλσζεο  ηνπ αίκαηνο. 

3.Η νξηζηηθή  ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζπλήζσο θαζπζηεξεί έσο  ηελ ειηθία 

ησλ δχν εηψλ. Η ρεηξνπξγηθή απηή παξέκβαζε απνηειεί ηελ 
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επέκβαζε Fontan, πνχ νδεγεί ην θιεβηθφ αίκα απφ ηηο άλσ θαη θάησ θνίιε 

απεπζείαο ζηνπο πλεχκνλεο. Έηζη ην θιεβηθφ αίκα νδεχεη επθνιφηεξα ζηνπο 

πλεχκνλεο παξά ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν. Δκβάισκα ηνπνζεηείηε ζην κεζνθνιπηθφ 

δηάθξαγκα γηα λα παξεκπνδίδεη ηελ δίνδν ηνπ αίκαηνο ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν αλ 

θαη πνιιάθηο παξακέλεη κία πνιχ κηθξή" ηξχπα".  

Αθνινπζεί 12-24 κήλεο κεηά ηελ Glenn. 

 

 

Δπέκβαζε  Fontan

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΠΔΜΒΑΖ  FONTAN 

1. Ηιηθία > 4 εηψλ 

2. Φιεβνθνκβηθφο ξπζκφο 

3. Φπζηνινγηθή  απνξξνή ησλ θνίισλ θιεβψλ 

4. Φπζηνινγηθφ κέγεζνο δεμηνχ θφιπνπ 

5. Μέζε πίεζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο κέρξη 15 mmHg 

6. Πλεπκνληθέο αληηζηάζεηο < 4 units /m2 

7. Γηάκεηξνο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 75% ηεο δηακέηξνπ ηεο Ανξηήο. 

8. Κιάζκα εμψζεζεο ηεο θνηιίαο 60% 

9. Απνπζία αλεπάξθεηαο ηεο κηηξνεηδηθήο βαιβίδαο 

10. Φπζηνινγηθή ιεηηνπξγηα ησλ πξνεγεζέλησλ παξαθάκςεσλ. 

 

 

 

ΣΔΝΧΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ  ΑΡΣΖΡΗΑ 

Α.  ΜΔ ΜΔΟΚΟΗΛΗΑΚΟ 

ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ 

Παζνινγναλαηνκία 

1.  ηελσκέλε ή άηξεηε 

Πλεπκνληθή βαιβίδα 

2.  Παξνπζία κεζνθνηιηαθνχ 

δηαθξάγκαηνο 

3.  Παξνπζία βαηνχ αξηεξηαθνχ 

πφξνπ. 

4.  Γεμηά θνηιία 

α. Μηθξνχ κεγέζνπο 

Τπνπιαζηηθή 75% 

β.Φπζηνινγηθνχ κεγέζνπο ή 

ειαθξψο δηαηεηακέλε. 

5.  Δπκεγέζεο δεμηφο θφιπνο 

6.  Παξνπζία κεζνθνιπηθήο 

επηθνηλσλίαο  20% 

7.  Δπηθνηλσλία κεηαμχ 

ζηεθαληαίαο 

θπθινθνξίαο(ζπλήζσο 

πξφζζηνο θαηηψλ LAD) θαη 

θιεβηδίσλ δεμηάο θνηιίαο. 

10- 55% 

8.  Πλεπκνληθέο αξηεξίεο 

α. πάληα ε απνπζία ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

β. Τπνπιαζία πλεπκνληθψλ 

αξηεξηψλ 

9. Παξνπζία 

ανξηνπλεπκνληθψλ 

αλαζηνκψζεσλ πνηθίινπ 

βαζκνχ. 
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ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

1. Αδπλακία ξνήο αίκαηνο δηα ηεο άηξεηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο 

πξνο ηνπο πλεχκνλεο. 

2. Φιεβηθφ αίκα απν ηνλ δεμηφ θφιπν        αξηζηεξφ  θφιπν 

3. Αίκα απν ηελ δεμηά θνηιία παιηλδξνκεί απν ηελ αλεπαξθνχζα 

ηξηγιψρηλα ζηνλ δεμηφ θφιπν ή ζηηο θνηινζηεθαληαίεο αλαζηνκψζεηο. 

4. Η επηβίσζε εμαξηάηαη απφιπηα απν ηελ παξνπζία ηνπ αξηεξηαθνχ 

πφξνπ θαη ηνπ κεζνθνιπηθνχ ειιείκκαηνο 

 

Κιηληθή Δηθόλα 

1.  νβαξή θπάλσζε 

2.  Σαρχπλνηα 

3.  Γεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

α. Ηπαηνκεγαιία 

β. Αζθίηεο 

γ. Πεξηθεξηθά νηδήκαηα 

 

Γηάγλσζε 

 

1. Ro Θψξαθνο (νιηγαηκία πλεπκφλσλ, επκεγέζεο δεμηφο θφιπνο) 

2. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα: (δεμηφο άμνλαο, παξνπζία πλεπκνληθψλ P) 

3. Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα 

4. Καζεηεξηαζκφο θαη Κνηιηνγξαθία 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Βαζηθόο ζθνπόο είλαη: 

α. Η  απνζπκπηεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο κε πξννπηηθή κεγέλζπζεο 

θαη αχμεζεο ηνπ ηεινδηαζηνιηθνχ φγθνπ. 
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β. Αχμεζε ηεο ξνήο αίκαηνο πξνο ηνπο πλεχκνλεο. 

Σερληθέο: 

1. Βαιβηδνπιαζηηθή κε 

κπαιφλη. ε πεξηπηψζεηο 

κηθξνχ ASD θαη κηθξήο δεμηάο 

θνηιίαο 

 

 

 
 

 

 

 

2. Shunt κεηαμχ ηεο ππνθιεηδίνπ 

θαη ηεο ζχζηνηρεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. (Blalock-Taussing). 

 

 

 

 

 
 

3. Δπί αηξεζίαο ηεο Πλεπκνληθήο 

βαιβίδαο, ζχγθιεηζε VSD & 

ηνπνζέηεζε βαιβηδνθόξνπ 

κνζρεύκαηνο κεηαμχ  δεμηάο θνηιίαο 

θαη πλεπκνληθήο  αξηεξίαο. 

 

 
 

4. Δπέκβαζε  Glenn : 
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ΤΓΓΔΝΖ ΑΟΡΣΗΚΖ ΣΔΝΧΖ 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. πρλφηεο 2-7% ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ 

2. ρέζε άξξελ /ζήιπ =4/1 

3. πλήζσο δίπηπρε βαιβίδα κε έθθεληξν ζηφκην 

4. ε βξέθε θαη κηθξά παηδηά πηζαλφλ αηειήο αλάπηπμε ηνπ 

δαθηπιίνπ 

5. ε κεγαιχηεξα παηδηά αζβέζησζε θαη πάρπλζε πηπρψλ βαιβίδα

 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 

 

1. Βαιβηδηθή Ανξηηθή  ζηέλσζε 80-85%  δίπηπρε βαιβίδα 

 

2. Τπνβαιβηδηθή ανξηηθή ζηέλσζε   8-10% (κεκβξάλε ή  κπτθή  ππεξηξνθία) 

 

3. Ηδηνπαζήο ππεξηξνθηθή ππνανξηηθή ζηέλσζε δηάρπηε 

 

4.  Τπεξβαιβηδηθή ανξηηθή ζηέλσζε , ζπρλά ζην ζχλδξνκν Williams. 

 

 

  

 

Κξηηηθή απόθξαμε  φηαλ:

 

α.  Κιίζε πίεζεο κεηαμχ αξηζηεξάο θνηιίαο θαη ανξηήο >75 mmHg 

β.  Δκβαδφλ επηθαλείαο ανξηηθνχ ζηνκίνπ S< 0.5 cm
2
/m

2
 

 



Α. Κουρτέσης MD, PhD, FECTS Σελίδα 95 
 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

1. Γχζπλνηα, Σαρχπλνηα 

2. Δχθνιε θφπσζε 

3. ηεζάγρε 

4. Αίζζεκα παικψλ 

5. πγθνπηηθέο θξίζεηο 

6. Γεπηεξνπαζήο θπάλσζε 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ 

 

1.  Κιηληθή εμέηαζε 

2.  Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα ( ππεξηξνθία αξηζη. θνηιίαο κεηαβνιέο ST &T) 

3.  Αθηηλνινγηθφο έιεγρνο ( Απνζηξνγγχισζε   θνξπθήο 

αξηζηεξήο θνηιίαο, κεηαζηελσηηθή δηάηαζε ανξηήο) 

4.  Ηρνθαξδηνγξαθία 

5.  Καζεηεξηαζκφο θαξδηάο 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

πληεξεηηθή αγσγή 

1. Υεκεηνπξνθχιαμε 

2. Απνθπγή έληνλεο  θφπσζεο 

3. Απνθπγή έληνλσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

4. Υνξήγεζε δαθηπιίηηδαο ζε ζπκπησκαηηθνχο αζζελείο 

5. Υνξήγεζε δαθηπιίηηδαο ζε αζζελείο  επί παξνπζίαο θαη κφλν 

ππεξηξνθίαο αξηζηεξάο  θνηιίαο!!! 

Β. Υεηξνπξγηθή 

1.Γηαδεξκηθή βαιβηδνπιαζηηθή  

 

2. Υεηξνπξγηθή δηάλνημε πηπρώλ βαιβίδαο 

Γηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεο < 2% 

 

3. Αθαίξεζε ηλώδνπο δαθηπιίνπ 
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Τπνβαιβηδηθά κε εληππσζηαθά κεηεγρεηξεηηθά απνηειέζκαηα. Δπηβάιιεηαη ε 

άκεζε ρεηξνπξγηθή δηφξζσζε κεηά ηελ δηάγλσζε ηεο δηαβαιβηδηθήο 

θιίζεο πίεζεο>25mmHg,δηνηη ν θίλδπλνο ελδνθαξδίηηδαο απμάλεη αλά έηνο θαη 

ειηθία 

 
 

4. Μπεθηνκή- ζε αζζελείο κε ζηέλσζε ηχπνπ κπτθήο ζήξαγγαο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη θησρφηεξα κε πςειφηεξε ππνιεηκκαηηθή 

θιίζε πηέζεσο θαη ρακειή ζπρλφηεηα αζθαινχο επηβίσζεο 

(40% γηα 20 έηε) κε δηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα 20%. 

Αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο επηπινθέο κεηεγρεηξεηηθέο 

φπσο επαλεπέκβαζε, αλεπάξθεηα ανξηήο, ππνιεηπφκελε θιίζε 

πηέζεσο θαη πιήξεο θαξδηαθφο απνθιεηζκφο. 

 

5. Δγρείξεζε Konno-Rastan (Ανξηνθνηιηνπιαζηηθή). ε πεξηπηψζεηο

    ππνανξηηθήο ζηέλσζεο ηχπνπ ζήξαγγαο.(Tunnel). 

Όζνλ αθνξά ηελ ρεηξνπξγηθή δηάλνημε επεηδή νη γισρίλεο 

παξακέλνπλ βεβαίσο δπζπιαζηηθέο θξίλεηαη ζθφπηκν ε ζπλέρηζε 

ηεο ρεκεηνπξνθχιαμεο θαη κεηεγρεηξεηηθά. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ ζα ππνζηνχλ ρεηξνπξγηθή 

δηάλνημε πνζνζηφ 35% πεξίπνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη δεχηεξε 

επέκβαζε κεηά απφ δηάζηεκα 15-20 έηε θαη 44% κεηά απν 22 έηε. 

Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά επηβίσζεο κεηά ρεηξνπξγηθή βαιβηδνηνκή 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε : 

α. 94% γηα 5 ρξφληα 

β. 79% γηα δέθα ρξφληα 

γ. 70% γηα 15 ρξφληα   θαη 

δ. 48% γηα 20 ρξφληα. 

 

Οη δπλαηφηεηεο ζε απηήλ ηελ θάζε ηεο δεχηεξεο επέκβαζεο είλαη: 

1. Μεραληθή πξνζζεηηθή βαιβίδα δίθπιιε θαηά πξνηίκεζε 
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2. Ανξηηθφ  νκνηνκφζρεπκα 

3. Πλεπκνληθφ νκνηνκφζρεπκα  (Δπέκβαζε Ross) 

Πνιπθεληξηθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο 

κεζφδνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. 
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ΟΛΗΚΖ  ΑΝΧΜΑΛΖ ΔΚΒΟΛΖ  ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΧΝ ΦΛΔΒΧΝ (TAPVD) 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Οη πλεπκνληθέο θιέβεο πνπ κεηαθέξνπλ θπζηνινγηθά ην νμπγνλσκέλν αίκα απφ 

ηνπο πλεχκνλεο ζηελ θαξδηά δελ ζπλδένληαη κε ηνλ αξηζηεξφ θφιπν. Έηζη ε 

απνρέηεπζε ηνπ   

νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο  γίλεηαη ζε  θάπνηα θιέβα ηεο ζπζηεκαηηθήο 

θπθινθνξίαο, απεπζείαο ζηνλ δεμηφ θφιπν. Σα λενγλά δπλαηφλ λα είλαη  

θπαλσηηθά ή λα παξνπζηάδνπλ ζεκεία θαξδηαθήο  ή αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο 

πρλφηεο: 1-3% ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ. 

 

Σαμηλόκεζε TAPVD  θαηά Darling. 

1. Αλψκαιε ζχλδεζε ζε 

Τπεξθαξδηαθό επίπεδν (ζπρλφηεξε κνξθή) 

2. Αλψκαιε ζχλδεζε ζε Καξδηαθό επίπεδν 

3. Αλψκαιε ζχλδεζε ζε Τπνθαξδηαθό επίπεδν 

4. Αλψκαιε ζχλδεζε  ζε δπν ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ επίπεδα 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πψο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο  ηεο αλψκαιεο ζχλδεζεο ησλ 

πλεπκνληθψλ θιεβψλ  ην αίκα  ηφζν απφ ηελ ζπζηεκαηηθή φζν θαη απφ ηελ 

πλεπκνληθή θπθινθνξία θαηαιήγεη ζηνλ δεμηφ θφιπν. Χο εθ ηνχηνπ ε 

επηβίσζε εμαξηάηαη απφ  ηελ παξνπζία ελδνθαξδηαθήο επηθνηλσλίαο απφ δεμηά 

πξνο αξηζηεξά. πλεζέζηεξα ηνχην επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

αλνηθηνχ Χνεηδνχο ηξήκαηνο. 

Κιηληθά Δπξήκαηα: 
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 1. νβαξή ππνμαηκία (PO2=30 mmHg) 

2. Μεηαβνιηθή νμέσζε, 3. Σαρχπλνηα, 4. Σαρπθαξδία, 5. Ηπαηνκεγαιία. 

6. Πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε. 

 

ΖΜΔΗΟ ΔΚΒΟΛΖ  ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΧΝ  ΦΛΔΒΧΝ 

 

1.  Δθβνιή ζην δεμηφ θφιπν 

2.  Δθβνιή  ζην θνηλφ θχξην ζχζηεκα 

α. Γεμηά άλσ θνίιε θιέβα 

β. Άδπγνο θιέβα 

3. Δθβνιή  ζην αξηζηεξφ θνηλφ 

ζχζηεκα 

α. Αξηζηεξή αλψλπκε θιέβα 

   

15% 

 

11% 

1% 

 

36% 

β. ηεθαληαίνο  θφιπνο 

4. Δθβνιή ζην νκθαινιεθηζηθφ 

ζχζηεκα 

  16% 

α. Ππιαία  θιέβα 

β. Φιεβηθφο πφξνο 

γ. Κάησ θνίιε θιέβα 

δ. Ηπαηηθή θιέβα 

5. Πνιιαπιά  ζεκεία  εθβνιήο 

6. Άγλσζην 

  6% 

4% 

2% 

1% 

7% 

1% 

Ννζνθνκεηαθή  Θλεζηκόηεο 2- 

20%. 

   

    

ΣΔΝΧΖ  ΣΟΤ ΗΘΜΟΤ ΣΖ ΑΟΡΣΖ 

 

πρλόηεο:7-9% ζε αζζελείο κε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο. 

 

 

 ΘΔΖ: ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
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πεξηπηψζεσλ παξνπζηάδεηαη θνληά 

ζηνλ  Αξηεξηαθό πόξν: 

α. Πξν ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ 

β. Μεηά ηνλ αξηεξηαθφ πφξν, 

γ. Οη ζπαληφηεξεο εληνπίζεηο είλαη 

ζηελ θαηψηεξε ζσξαθηθή ανξηή θαη 

ζηε Κνηιηαθή ανξηή.  

 

 

MRI  

 
 

 

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

1. Λφγσ ηεο ζηέλσζεο αλαπηχζζεηαη έλζελ  θαη εθείζελ δηαθνξά 

πίεζεο 30-40 mmHg (ζηα λενγλά) πνπ νδεγεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

παξάπιεπξεο θπθινθνξίαο κέζσ, ησλ κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ, 

ησλ έζσ καζηηθψλ αξηεξηψλ, σλ σκνπιαηηαίσλ θαη κέζσ ηεο έζσ 

ζσξαθηθήο αξηεξίαο. 

2. Βεβαίσο ζε λενγλά ε παξάπιεπξε θπθινθνξία είλαη κηθξή έσο 

αλχπαξθηε θαη ζε πεξίπησζε  ζχγθιεηζεο ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ 

εθδεινχηαη ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νιηγνπξία, θαηαπιεμία. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

1. Σαρχπλνηα, δχζπλνηα, απψιεηα βάξνπο 

2. Δηθφλα ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

πρλφηεξε κνξθή γηα λενγλά ειηθίαο 1-3 εβδνκάδεο. 
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3. ε πνζνζηφ πεξίπνπ 40% ζπλππάξρεη κε άιιεο κνξθέο ζπγγελψλ 

θαξδηνπαζεηψλ. 

4. Γηαθνξά ζθπγκηθνχ θχκαηνο κεηαμχ άλσ θαη θάησ αθξψλ 

 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

1. ε λενγλά κε ζεκεηνινγία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

δηνχξεζε, δαθηπιίηηδα, Ιλφηξνπα θαη ρνξήγεζε νμπγφλνπ 

Πξνζηαγιαλδίλε Δ1 γηα δηαηήξεζε βαηνχ ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ 

θαη ηειηθψο ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. 

2. ε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο  αλαπηχζζεηαη ππέξηαζε πνπ 

απνθαιχπηεηαη ζε ηπραίν έιεγρν. 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ

1. Σερληθή ηεο Πιαζηηθήο ηεο Τπνθιεηδίνπ αξηεξίαο 

 

 

 

2. Σερληθή ηεο εθηνκήο θαη ηειηθνηειηθή αλαζηφκσζε 
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3. Σερληθή ηεο εθηνκήο θαη ηεο ρξήζεο ζπλζεηηθνχ κνζρεχκαηνο. 

 
4. Σερληθή ηεο δηάλνημεο θαη ηεο ρξήζεο ηερληθνχ εκβαιψκαηνο. 

ε ελήιηθεο θαη αζπκπησκαηηθά παηδηά πνζνζηφ 

δηεγρεηξεηηθήο ζλεηόηεηαο = 1% 

ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

Υξήζε κπαινληνχ γηα δηάλνημε ηεο ζηέλσζεο. 

 

 

 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ

 

1. Παξαπιεγία κεηά ηελ ζχγθιεηζε ηεο ανξηήο  ιφγσ θάθσζεο ή 

ηξαπκαηηζκνχ ηεο αξηεξίαο ηνπ Adamkiewitz πνχ ηξνθνδνηεί 

ηα πξφζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Πνζνζηφ 0,14-1,25% 

Αζθαιήο ρξόλνο θιεηζηήο Ανξηήο 20 - 30 min

 

2. ε εθζεζεκαζκέλεο ζηελψζεηο θαη ζε λενγληθή ειηθία 

πςειφηεξν πνζνζηφ επαλαζηελώζεσλ (11-41%) θαη 

μεηεγσειπηηική νεθπική ανεπάπκεια  ζςσνό αίηιο θανάηος. 

 

3. Τπέξηαζε. πλήζεο επηπινθή πνπ εκθαλίδεηαη εληφο ησλ 

πξψησλ 24 σξψλ ζε επίπεδα πξνεγρεηξεηηθά. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηφζν δπζθνιφηεξα ξπζκίδεηαη θαη ππνζηξέθεη 

ε κεηεγρεηξεηηθή ππέξηαζε φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν πθίζηαηαη. 
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4. Δηιεόο σο απνηέιεζκα αξηεξίηηδαο ηνπ κεζεληεξίνπ 

ζπλνδεπφκελνο αθφκε θαη κε κέιαηλα θέλσζε. 

 

5. Υπινζώξαθαο. 

 

6. Ηζραηκία ηνπ αξηζηεξνύ άλσ άθξνπ. Δπί ρξήζεσο ηεο ζχζηνηρεο 

ππνθιείδηαο  αξηεξίαο. 

ΔΠΗΒΗΧΖ 

 

Δμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απν ηελ ειηθία πνπ έγηλε ε 

ρεηξνπξγηθή δηφξζσζε. Έηζη  ε κεκνλσκέλε δηφξζσζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζπλνδεχεηαη απφ 89% επηβίσζε γηα 15 ρξφληα

  θαη 83% γηα επηβίσζε 25 ρξφληα.

 
 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΒΟΣΣΑΛΔΗΟ  ΠΟΡΟ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

 

 

Αγγείν πνπ ζπλδέεη ηελ Ανξηή κε 

ηελ Πλεπκνληθή αξηεξία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εκβξπτθήο δσήο. 

Έρεη κήθνο απφ 2-15 mm θαη 

δηάκεηξν απφ 5-15 mm. 

Αλαδχεηαη απφ ηελ έθθπζε ηεο 

αξηζηεξήο  πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

θαη θαηαδχεηαη έλαληη ηεο έθθπζεο 

ηεο αξηζηεξήο ππνθιείδηαο αξηεξίαο. 

Έξρεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην 

αξηζηεξφ παιίλδξνκν ιαξπγγηθφ 

λεχξν θαη ρξήδεη πξνζνρήο θαηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

 

1. Με ηελ γέλλεζε θαη ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο ηφζν ζηελ 

ζπζηεκαηηθή φζν θαη ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία αξρίδεη ε 

ιεηηνπξγηθή ζχγθιεηζε ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ. 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ εληφο ησλ πξψησλ 2 εκεξψλ 
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νινθιεξνχηαη  ε ζχγθιεηζε ηνπ πφξνπ. 

2. ε πεξίπησζε κε ζχγθιεηζεο ηνπ πφξνπ ηφηε αλαπηχζζεηαη επξεία επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηεο ανξηήο θαη θπξίσο ηεο αξηζηεξήο πλεπκνληθήο αξηεξίαο πνπ νδεγεί 

ηειηθά ζε αλάπηπμε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο  θαη θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

1. ε πεξίπησζε εκθάληζεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ε ρνξήγεζε 

δηγνμίλεο, δηνπξεηηθψλ θαη πνιιάθηο Ιλνηξφπσλ (Νηνπακίλεο) 

απνηειεί ζπλήζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 

2. Υξήζε Ιλδνκεζαθίλεο. 

Γξάζε : Αλαζηέιιεη ηελ ζχλζεζε πξνζηαγιαλδηλψλ  θαη ζε 

πνζνζηφ 80% αλαθέξεηαη επηηπρήο αληηκεηψπηζε. 

Β. ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ 

 

1. Σνπνζέηεζε πεηξάκαηνο 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαζηζηά ηελ 

ζχγθιεηζε ηνπ πφξνπ 

απνηειεζκαηηθή. 

 

Πνζνζηό Δπηηπρίαο 90% 

 

 

 

 

2.Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο 

παξφκνηα απηήο ζχγθιεηζεο 

κεζνθνιπηθνχ ειιείκκαηνο 

(Amplatzer)
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Γ. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

       1. Γηπιή απνιίλσζε 

2. Γηαηνκή θαη ζπξξαθή ησλ άθξσλ ηνπ πφξνπ. 

 
 

ΠΔΡΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΔ   ΔΠΗΠΛΟΚΔ

 

1. Αηκνξξαγία 

2. Υπινζψξαθαο 

3. Μεηεγρεηξεηηθφ αλεχξπζκα 

4. Βαθηεξηαθε ελδνθαξδίηηο 

5. Κάθσζε θξεληθνχ λεχξνπ 

6. πζηεκαηηθέο εκβνιέο ζε αζβεζηνπνηεκέλεο ανξηέο.(Δλήιηθεο) 

7. Κάθσζε α. Παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ. ( Βξάγρνο θσλήο) 

 

 

ΑΟΡΣΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΟ   ΠΑΡΑΘΤΡΟ 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

1. Δπηθνηλσλία  κεηαμχ ανξηήο θαη πλεπκνληθήο αξηεξίαο πνχ αξρίδεη 

ιίγα ρηιηνζηά επάλσ απφ ηελ ανξηηθή  βαιβίδα ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο. 

2. Σν κέγεζνο θπκαίλεηαη απφ ιίγα ρηιηνζηά κέρξηο αξθεηά εθαηνζηά. 

ε κεγάιε  επηθνηλσλία δπλαηφλ λα  παξνπζηαζζεί αλεπξπζκαηηθή 

δηάηαζε ηεο ανξηήο. 

 

ΤΝΟΓΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 

ε πνζνζηφ 30-50% ζπλδπάδεηαη κε άιιεο παζήζεηο φπσο: 

Α. Παξακνλή αλνηθηνχ αξηεξηαθνχ πφξνπ. 

Β. Γηαθεθνκκέλν ανξηηθφ ηφμν. 

Γ.  Μεζνθνηιηαθή επηθνηλσλία 
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Γ. Σεηξαινγία  Fallot. 

Δ. Γεμηφ ανξηηθφ ηφμν. 

η. Έθθπζε ζηεθαληαίαο αξηεξίαο απφ πλεπκνληθή αξηεξία. 

 

ΚΛΗΝΗΚΖ  ΔΗΚΟΝΑ 

 

Δίλαη παξφκνηα κε παξνπζία αξηεξηαθνχ πφξνπ ε κεζνθνηιηαθήο 

επηθνηλσλίαο. Η επηθνηλσλία εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην 

χςνο ησλ αληηζηάζεσλ ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

Δπί παξνπζίαο επκεγέζνπο ανξηνπλεπκνληθνχ παξάζπξνπ έρνπκε: 

1. πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

2. Πλεπκνληθή ππέξηαζε 

 3. Απνθξαθηηθή αγγεηαθή πλεπκνληθή λφζν. 

4. Καρεμία 

 5. Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. 

 6. Πλεπκνληθέο ινηκψμεηο 

  

 ΚΛΗΝΗΚΖ   ΔΞΔΣΑΖ 

1. πζηνιηθφ θχζεκα ζην 3
ν
-4

ν
 κεζνπιεχξην δηάζηεκα αξηζηεξά 

παξαζηεξληθά. 

2. Μεγαινθαξδία. 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ 

1. Α/θία Θψξαθνο: α. Καξδηνκεγαιία 

β. Αχμεζε πλεπκνληθήο αηκάησζεο 

2. ΗΚΓ/κα: εκεία ππεξηξνθίαο αξηζηεξάο θνηιίαο ή θαη ησλ δχν θνηιηψλ 

3. Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα: Καζνξίδεη ηελ πεξηνρή, ην κέγεζνο θαη ηελ 

παξνπζία ή κε ζπλνδψλ αλσκαιηψλ. 

Δπί παξνπζίαο ζπλνδψλ αλσκαιηψλ ε 

επαηζζεζία ηνπ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά. 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Άκεζε  κφιηο ηεζεί ε δηάγλσζε. Γίλεηαη κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο. Η ηνπνζέηεζε ηεο ανξηηθήο θάλνπιαο γίλεηαη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηθεξηθφηεξα  φπσο επίζεο θαη ε παξαζθεπή 

θαη πεξηβξνγρηζκφο ησλ πλεπκνληθψλ αξηεξηψλ. 

Αθνινπζεί ανξηνηνκή θαη ζχγθιεηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε 

εκβαιψκαηνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη  ζηελ 

πξνθχιαμε ησλ  ζηεθαληαίσλ  ζηνκίσλ φπσο επίζεο θαη 

ζηελ απνθπγή ζηέλσζεο ηεο δεμηάο πλεπκνληθήο αξηεξίαο . 

Γηεγρεηξεηηθή Θλεζηκόηεο: 0% 

 

------------------------------------------------------------------------------------
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ΑΓΓΔΗΑΚΟΗ  ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ. 

 

Πξφθεηηαη γηα δπζπιαζίεο ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ ή ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη 

έρνπλ παζνινγηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ νηζνθάγν ή 

ηελ ηξαρεία. 

Καηά ζπλέπεηα πξνθαινχλ θιηληθά ζπκπηψκαηα 

εθ ηεο ζπκπίεζεο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ φπσο 

δπζθαγία θαη ζπξηγκφ ή αθφκε θαη θπάλσζε  

πνχ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο. 

Απφ πιεπξάο ζπρλφηεηαο  θαη ζνβαξφηεηαο  ην 

δηπιό ανξηηθό ηόμν θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. 

ην ηχπν απηφ ππάξρεη αξηζηεξφο  αξηεξηαθφο 

ζχλδεζκνο ή αξηεξηαθφο πφξνο  θαη ηα δχν ηφμα 

είλαη βαηά, ελψ ην δεμηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

αξηζηεξφ. 

Άιιεο κνξθέο αγγεηαθνχ δαθηπιίνπ είλαη δεμηό 

ανξηηθό ηόμν κε αξηζηεξφ αξηεξηαθφ πφξν ή ζχλδεζκν πνπ ελψλεη ηελ 

αξηζηεξή πλεπκνληθή αξηεξία  κε ην άλσ ηκήκα  ηεο θαηηνχζαο  ανξηήο θαη κε 

αλψκαιε δεμηά ππνθιείδηα αξηεξία πνπ εθθχεηαη απφ ηελ αξηζηεξή θαηηνχζα 

ανξηή. 

 

ΚΛΗΝΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

1. Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα 

2. Κπάλσζε 

3. πξηγκφο 

4. Γπζθαγία 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ 

 

1. Οηζνθαγνγξάθεκα 

2. Βξνγρνζθφπεζε 

3. Δθιεθηηθή αγγεηνγξαθία 

4. Αμνληθή ηνκνγξαθία 

5. Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία 
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ΔΝΓΔΗΞΔΗ  ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ Δ ΒΡΔΦΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ 

 

Α. Καξδηνκπνπάζεηεο 

1. Ιδηνπαζήο 

2. Γηαηαηηθή 

3. Τπεξηξνθηθή 

4. Απνθξαθηηθή 

Β. πγγελείο Γπζπιαζίεο 

 

1. χλδξνκν αξηζηεξήο ππνπιαζηηθήο θνηιίαο.(HLHS) 

2. D-Μεηαζεζε κεγάισλ αγγείσλ κε ε ρσξίο αλαζηξνθή 

θφιπσλ. 

3. Αηξεζία πλεπκνληθήο κε ππνπιαζηηθή δεμηά θνηιία 

θαη αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία ζηεθαληαίσλ

.                4. νβαξή αλεπάξθεηα Σξηγιψρηλνο ιφγσ παξνπζίαο 

Αλσκαιίαο Ebstein. 

5. Μνλφρσξε θνηιία κε αλεπάξθεηα θνιπνθνηιηαθψλ βαιβίδσλ 

ε Τπνανξηηθή ζηέλσζε. 

6. Κνηλφο αξηεξηαθφο θνξκφο κε δηαθεθνκκέλν ανξηηθφ ηφμν. 

7. πγγελείο αλσκαιίεο ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. 

ΑΑλληηεελλδδεείίμμεεηηοο    ζζηηεελλ  ππααηηδδηηααηηξξηηθθήή  εειιηηθθίίαα 

• FFiixxeedd  PPVVRRII  >>  ααππφφ  66  uunniitt//BBSSAA 

• FFiixxeedd  TTPPGG  >>  ααππφφ    1155mmmmHHgg 

• ΔΔλλεεξξγγφφοο  ιιννίίκκσσμμεε   

• ννββααξξφφ  κκεεηηααββννιιηηθθφφ  λλφφζζεεκκαα 

• ΠΠννιιιιααππιιέέοο  ζζννββααξξέέοο  ζζππγγγγεελλεείίοο  ααλλσσκκααιιίίεεοο 

• ννββααξξννχχ  ββααζζκκννχχ  ππννιιππννξξγγααλληηθθήή  ααλλεεππάάξξθθεεηηαα 

• ΔΔλλεεξξγγφφοο  θθααθθννήήζζεεηηαα 
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ΤΓΓΔΝΔΗ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

 

Δίλαη κηα κεγάιε νκάδα ελειίθσλ κε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο πνπ δελ 

ρξεηάζηεθε λα ππνζηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε ζα ρεηξνπξγεζνχλ ζηελ 

ελειηθίσζε ε δελ κπνξεί λα ρεηξνπξγεζνχλ ζηελ ελειηθίσζε ιφγσ αλάπηπμεο 

θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο  ε ιφγσ παξνπζίαο πλεπκνληθήο αγγεηαθήο λφζνπ. 

 

1. Ομάδα ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΩΝ ανωμαλιών 

 

α. Ανξηηθή βαιβηδηθή λόζνο 

Γίπηπρε πεπαρπζκέλε ανξηηθή βαιβίδα ζηελσκέλε ε αλεπαξθνχζα 

κε άιινηε  άιιε εμέιημε. 

β. ηέλσζε Ηζζκνύ ανξηήο 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο απηψλ πνπ δελ ρεηξνπξγήζεθαλ 

είλαη γηα ην 50% ησλ επηδεζάλησλ κέρξη ηελ 3ε δεθαεηία 

ελψ ην 75% πεζαίλνπλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. 

πλήζεηο αηηίεο ζαλάηνπ είλαη: 

1.Αλεπξχζκαηα εγθεθαιηθψλ αγγείσλ κε επαθνινπζνχζεο ξήμεηο 

2.Γηαρσξηζηηθά αλεπξχζκαηα ηεο αληνχζεο ανξηήο . 

γ. ηέλσζε Πλεπκνληθήο βαιβίδαο. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ ηελ δηάξθεηα επηβίσζεο είλαη: 

1. Αξρηθή βαξχηεηα απφθξαμεο 

2. Λεηηνπξγηθφηεηα δεμηάο θνηιίαο. 

Πξννδεπηηθή αλεπάξθεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο κέρξηο ηεο ειηθίαο ησλ 40 

εηψλ είλαη ε ζπλήζεο θαηάιεμε. 

 

2. Ομάδα ηων ΑΚΤΑΝΩΣΙΚΩΝ  ανωμαλιών 

 

α. Μεζνθνιπηθή επηθνηλσλία δεπηεξνγελνύο ηύπνπ 

 

Η επηβίσζε κέρξη ηελ ελειηθίσζε είλαη ν θαλφλαο αιιά ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο δελ είλαη θπζηνινγηθφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αζζελείο ειηθίαο κεγαιχηεξεο 

ησλ 50 εηψλ είλαη ζπκπησκαηηθνί θαη ηνχην νθείιεηαη 

 

1. ε ειάηησζε  ηεο  δηαηαζηκφηεηαο ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο(LV) κε 

απνηέιεζκα  αχμεζε  δηαθπγήο απφ αξηζηεξά-δεμηά θνηιία θαη 

θφξηηζε φγθνπ ηεο  δεμηάο θνηιίαο. 

2.  Παξνπζία ππεξθνηιηαθψλ αξξπζκηψλ (θνιπηθή καξκαξπγή 

& πηεξπγηζκφο). 

3.  Μέηξηα πλεπκνληθή ππέξηαζε. 
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4.  Μηηξνεηδηθή αλεπάξθεηα.(Ostium Primum) 

 

β. Αλνηθηόο Αξηεξηαθόο πόξνο. 

 

Μεηά ην 1
ν
 έηνο δσήο ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ είλαη 

αζπκπησκαηηθνί, θαηά ηελ δηάξθεηα φκσο ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο πξνβάιιεη ν θίλδπλνο ηεο ινηκψδνπο  ελδνθαξδίηηδαο θαη 

ζηελ πεξίνδν ηεο 3
εο

 δεθαεηίαο είλαη πξνθαλήο ν θίλδπλνο ησλ 

εκβνιηθψλ επεηζνδίσλ θαη ηεο δηεγρεηξεηηθήο ξήμεο φπσο επίζεο θαη 

ε παξνπζία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

 

3.Ομάδα ηων ΚΤΑΝΩΣΙΚΩΝ ανωμαλιών 

 

α. Σεηξαινγία Fallot 

 

Σα απνηειέζκαηα πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη : 

α1.ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ κφλν πνζνζηφ 11% παξακέλνπλ 

δσληαλνί. 

α2. ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ κφλν 6% 

α3. ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ κφλν 3% 

Έρνπλ πεξηγξάθεη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξεο 

επηβίσζεο  θαη ηνχην πξνθαλψο νθείιεηαη ζε κεγαιχηεξε 

ξνή αίκαηνο πξνο ηνπο πλεχκνλεο κέζσ παξάπιεπξεο 

ανξηνπλεπκνληθήο θπθινθνξίαο. Η παξνπζία απμεκέλνπ 

κεηαθνξηίνπ ζηελ δεμηά θνηιία νδεγεί πξννδεπηηθά ζε 

αλεπάξθεηα απηήο πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνθαλή αηηία 

ζαλάηνπ. 

 

β. ύλδξνκν Eisenmenger. 

 

εκαληηθή αχμεζε ησλ πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ 

πνπ έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αλάζηξνθε ηεο ξνήο 

απν δεμηά πξνο αξηζηεξά θαη ηελ θιηληθή εκθάληζε 

θπάλσζεο. 
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ΚΤΑΝΧΖ 

 

Οξηζκόο: Παξνπζηάδεηαη θιηληθά φηαλ ην πνζφλ ηεο αλαρζείζεο 

Hb> 3gm/dl 

Σχπνη  θπάλσζεο 

 

Α. Πεξηθεξηθή: ε πεξηπηψζεηο ζηάζεο αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα. 

πλήζεηο αηηίεο: 

1. Xακειή θαξδηαθή παξνρή 

2. εςαηκία 

3. Υακειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

4. Τςειή ηηκή αηκνζθαηξίλεο 

 

Β. Κεληξηθή:   ε πεξηπηψζεηο ρακεινχ θνξεζκνχ ηεο Hb. 

πλήζεηο αηηίεο: 

1.Αλεπαξθήο νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ. Η θαηάζηαζε 

απηή βειηηψλεηαη κε απιή ρνξήγεζε Ο2. 

2.Παξνπζία αξηεξηνθιεβηθψλ αλαζηνκψζεσλ Shunts ελδνθαξδηαθψλ ε 

εμσθαξδηαθψλ. ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε απιή ρνξήγεζε Ο2 

δελ βειηηώλεη ηελ θπάλσζε. 

Βεβαίσο ην πνζνζηφ θπάλσζεο εμαξηάηαη επζέσο απφ ην πνζνζηφ ησλ 

ππαξρφλησλ Shunts. 

3.Παξνπζία παζνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο πνπ έρεη κηθξφηεξε ρεκηθή ζπγγέλεηα κε 

ην Ο2. 

4.Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

5.Πνζνζηφ ηεο 2.3 DPG. 

 

Γ. Γηαθνξηθή: Τπνδειψλεη ζρεδφλ πάληα ηελ παξνπζία ζπγγελνχο 

θαξδηνπάζεηαο πνπ ζπρλέο θιηληθέο νληφηεηεο 

είλαη ε παξακνλή ηνπ αξηεξηαθνχ πφξνπ θαη 

ε ζηέλσζε ηνπ ηζζκνχ ηεο ανξηήο. 

Έηζη δπλαηφλ λα έρνπκε: 

α. Ρνδφρξνπλ ην άλσ ηκήκα θαη θπαλσηηθφ ην θάησ (Ηζζκόο ανξηήο). 

Αηκαηνχηαη ην άλσ ήκηζπ θαλνληθά θαη ην θάησ απφ κε θνξεζκέλν 

αίκα απφ ηνλ αξηεξηαθφ πφξν 

β. Κπαλσηηθφ ην άλσ Ήκηζπ θαη ξνδφρξνπλ ην θάησ ήκηζπ 

(Μεηάζεζε αξηεξηώλ)  θαη ε πξναλαθεξφκελε παζνινγία. 
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ΤΝΖΘΖ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΠΑΗΓΧΝ 

 

 
    
Α. Ινόηροπα                 Ρσθμός Έγτσζης       Γράζη Τποδοτέων 
 
                                                                            DA     β1     β2    α 
 

 
Dopamine                    1-5 μg/Kg/min                ++       +        -      -  
 
                                      5-1 μg/Kg/min               ++      ++       -     + 
 
                                    10-20 μg/Kg/min             ++      ++       -     ++ 
 
Dobutamine                1-20 μg/Kg/min               -        ++      +       - 
 
Dopexamine               1-6μg/Kg/min                  ++       -       ++     - 
 
Isoprenaline                0.05-2 μg/Kg/min            -       +++    +++   - 
 
Salbutamol                  0.5-4 μg/Kg/min              -        +      +++    - 
 
Adrenaline                   0.05-0.02 μg/Kg/min       -       ++      ++     + 
                     
Noradrenaline             0.05-1.0 μg/Kg/min          -        ++      +   ++++ 
 

            
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Η δξάζε ησλ αδξελεξγηθψλ  δηεγεξηψλ εμαξηάηαη απφιπηα απφ  ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππνδνρέσλ.  Η δηέγεξζε ησλ β1 ππνδνρέσλ πξνθαιεί  αχμεζε ηνπ  φγθνπ 

παικνχ, αχμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο Ο2  

ζην κπνθάξδην. 

2. Η δηέγεξζε ησλ β2 ππνδνρέσλ  πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή  εθεί φπνπ ε     

     δηέγεξζε ησλ α ππνδνρέσλ πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε ζηε ζπζηεκαηηθή    

     θαη ζηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία θαη έρεη κέηξηα ηλφηξνπε δξάζε ζην   

     κπνθάξδην. 

3. Η δηέγεξζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ πξνθαιεί:  Αγγεηνδηαζηνιή ζηηο 

λεθξηθέο, κεζεληέξηεο, ζηεθαληαίεο θαη εγθεθαιηθέο αξηεξίεο. 

     Η ρξήζε β αληαγσληζηψλ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ β ππνδνρέσλ  

     ζην κπνθάξδην. Σνχην παξαηεξείηε  εληφο 36-48 ψξεο απφ ηε  

     δηαθνπή ηεο πξνπαλνινιεο (Inderal). 

     Απφ ην ζχλνιν ησλ ηλνηξφπσλ θαξκάθσλ  ε  Dobutamine,    

      Isoprenaline, milrinone & enoximone  κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ απφ     

      πεξηθεξηθή θιέβα. 

4. Πξέπεη λα  απνθεχγεηαη ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε απφ ηελ ίδηα αγγεηαθή   

      νδφ  θαηερνιακηλψλ θαη αγγεηνδηαζηαιηηθψλ. 
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Β. ΑΝΑΣΟΛΔΗ    ΦΧΦΟΓΗΔΣΔΡΑΖ 

 

1. ΑΜΡΙΝΟΝΗ 

 

Οκάδεο  πιεζπζκνχ        Γφζε θφξηηζεο      Ρπζκφο έγρπζεο 

 

α. Νενγλά                         3-4.5 mg/Kg            3-5 κg/Kg/min 

 

β. Βξέθε                          3-4.5 mg/Kg              10 κg/Kg/min 

 

γ. Παηδηά -Δλήιηθεο         0.75-1.0 mg/Kg          5-10 κg/Kg/min 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

α) Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο  ηεο Ακξηλφλεο   ειαηηνχηαη κε ηελ  αχμεζε 

ηεο ειηθίαο θαη έηζη απφ 12-15 ψξεο πνπ είλαη ζε ειηθία  κηαο εβδνκάδνο 

θηάλεη ηηο 4-6 ψξεο  ζε 28 εβδνκάδσλ ειηθίαο λενγλφ. 

β) Οη πην ζπλήζεηο  αλεπηζύκεηεο δξάζεηο ηεο Ακξηλόλεο είλαη : 

1. Θξνκβνθπηηνπελία 

2.Τπφηαζε  θπξίσο επί ρακεινχ πξνθνξηίνπ. 

 

 

Γ.  Α Γ Γ Δ Η Ο Γ Η Α  Σ Α Λ Σ Η Κ Α 

 

1.Nitroglycerin (Nitrolingual) 

Γφζε:1-5 κg/Kg/Min 

πγθέληξσζε :1ml-1κg/Kg/Min ζε D10.2NS 

 

2.Nipride (Nηηξνπξσζζηθφ Να) 

Γφζε:1-5 κg/Kg/min 

πγθέληξσζε:100 mg/L ζε D10W 

 

 

Γ.  Α Λ Λ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Α 

 

1.Morphine 

Γφζε:100 κg/Kg/Hour ζε D10W.2NS πλερήο έγρπζε 

 

2.Fentanyl 

Γφζε: 2-20 κg/Kg/Hr  ζε D10.2NS πλερήο έγρπζε 
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ΠΙΝΑΚΔ 

 

Ηλικία      Καρδιακός  Ρσθμός - ΚΛΟΑ(Lit/min) -Kαρδ. Δείκηης (l/min/m2)      
 
0-1 μην.              120-190             0,3-0,5                 1,9-3,1 
 
1-6 μην.              110-180    
 
6-12 μην.            100-170             0,8-1,4                 1,9-3,1 
 
1-3 έηη                 90-160 
 
3-6 έηη                 80-150 
 
6-15 έηη               80-140              3,2-4,5                  3,2- 4,5 
 
 >15 έηη               70-130              5.0-6,0                  3,5- 4,5 
 
 
 
 
 

 
           Πίνακας  1 
 
 
 

Πίλαθαο  2 

 

Ηιηθία(Έηε)       πζη/Γηαζη πίεζε (mm Hg)      Μέζε (mm Hg) 

 

Μέρξηο 0.5         80/46                                        57 

0.5-1.0               89/60                                        70 

1.0-2.0               99/64                                        76 

2.0-4.0               100/65                                      77 

4.0-12.0             105/65                                      78 

12.0-15.0           118/68                                      85 

>15.0                 120/70                                       87 
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ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Λέγνληαο εμσζσκαηηθή θπθινθνξία ελλννχκε ηελ παξάθακςε ηεο θαξδηαθήο 

θαη αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ ρξήζε ηεο εηδηθήο κεραλήο πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

 

 

1.Αληιία παξνρήο ηνπ νμπγνλσκέλνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο. 

Η  δπλαηφηεηα παξνρήο απηήο ηεο αληιίαο θπκαίλεηαη 

απφ 0,9 L/min -   9,9 L/min. 
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2.Αληιίεο γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη παιηλδξφκεζε ηνπ αίκαηνο απφ ην 

ρεηξνπξγηθφ πεδίν ζηνλ νμπγνλσηή. ε θαηαζηάζεηο επείγνπζαο 

αλάγθεο δπλαηφλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο θαζεηήξεο θιεβηθήο 

επηζηξνθήο. 

3.Αληιία γηα ηελ απνζπκπίεζε ησλ θνηιηψλ αξηζηεξά ή δεμηάο.(Vent) 

 

4.Αληιία γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο θαξδηνπιεγίαο. 

5.Σνλ νμπγνλσηή. Τπάξρνπλ ζήκεξα δχν ηχπνη 

Α. Ομπγνλσηήο κεκβξάλεο, φπνπ ε αξηεξηνπνίεζε ηνπ αίκαηνο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή κεκβξάλεο κεηαμχ ηνπ αίκαηνο 

θαη ηνπ  πεξηερνκέλνπ Ο2 

Β. Ομπγνλσηήο θπζαιίδσλ, φπνπ ε αξηεξηνπνίεζε επηηπγράλεηαη 

κε  απεπζείαο επαθή ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ ρνξεγνχκελνπ Ο2 

Η  δηαθηλνχζα δχλακε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Ο2 ζην θιεβηθφ αίκα είλαη 

ε δηαθνξά ηεο κεξηθήο πίεζεο απηνχ (ΡΟ2) κεηαμχ ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ 

αίκαηνο. Η ίδηα αξρή ηζρχεη θαη γηα ην CΟ2. 

ήκεξα ζε ρξήζε θαηά πιεηνςεθία είλαη νη νμπγνλσηέο κεκβξάλεο 

δεδνκέλνπ φηη πιενλεθηνχλ ησλ αληηζηνίρσλ κε θπζαιίδεο ζηα 

παξαθάησ: 

α. Πξνθαινχλ κηθξφηεξε θαηαζηξνθή ησλ έκκνξθσλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο. 

β. Ο θίλδπλνο εκβνιήο είλαη ζαθψο ρακειφηεξνο. 

γ. Η δηάξθεηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε. 

δ. Η δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο είλαη 

επθνιφηεξε. 

ε. Ο έιεγρνο ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο είλαη επθνιφηεξνο 

 

6.Φίιηξα: ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα νπσζδήπνηε 

α) ζηελ αξηεξηαθή γξακκή κεγέζνπο 40 κm 

β) ζηελ αηκνηνδεμακελή 

γ) ζηε παξνρή ηνπ Ο2 
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ΑΡΥΗΚΟ ΟΓΚΟ ΠΛΖΡΧΔΧ ΣΟΤ ΟΞΤΓΟΝΧΣH 

 

Η πιήξσζε ηνπ νμπγνλσηή κε θξπζηαιινεηδή δηαιχκαηα αξρηθά θαη ε 

πξνθαινχκελε αηκναξαίσζε είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ αζζελή, 

δηφηη: 

1.Δπεηεχρζε  κείσζε ηεο κεραληθήο θαηαζηξνθήο ησλ 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

2.Πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή ρνξήγεζε ηνπ αίκαηνο 

3.Πεξηφξηζε ηε κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία 

4.Διάηησζε ηε κεηαβνιηθή νμέσζε θαη ηελ πξνθαινχκελε 

πεξηθεξηθή  αγγεηνζχζπαζε. 

5.Πεξηφξηζε ηα λεθξνινγηθά πξνβιήκαηα. 

6.Διάηησζε ηηο αλαπλεπζηηθέο επηπινθέο. 

Έηζη, κε ηελ πξνζζήθε ησλ αξρηθψλ δηαιπκάησλ ,πνπ είλαη: 

α) R. Lactate 1000 ml 

β) Μαλληηφιε 10% 150 - 200 ml 

γ) ΝαHCO3 100ml 

επηηπγράλνπκε Ht: 25 - 30%. 

 

Βεβαίσο ζηελ  Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθή ν αξρηθφο φγθνο πιήξσζεο ηνπ 

νμπγνλσηή δηαθέξεη απηνχ ησλ ελειίθσλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ην αξρηθφ 

δηάιπκα είλαη : 

Τπνλαηξηαηκηθφ,ππνθαιηαηκηθφ,ππαζβεζηηαηκηθφ,ππνκαγλεζηκηαηκηθφ,ππνσζκ

σηηθφ,αλαηκηθφ θαη ππνζεξκηθφ. 

Αμίδεη βεβαίσο λα ηνληζζεί φηη ζηα λενγλά ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ φγθνπ 

πιήξσζεο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ θπθινθνξνχληνο ζηα λενγλά αίκαηνο είλαη 

πεξίπνπ  3:1. 

Έηζη ζε λενγλφ βάξνπο 3 Kg(80 ml*30=240 ml) ην αξρηθφ δηάιπκα πιήξσζεο ηνπ 

νμπγνλσηή ζα είλαη ηήο ηάμεο ηψλ 750 ml. 

Δπίζεο επηβάιιεηαη ε ρξήζε Human Albumin ζην prime. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αηκναξαίσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ππνζεξκίαο απνηειεί 

έλα επηηπρή κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ ηζηψλ δεδνκέλνπ φηη επηηπγράλεηαη : 

α. Αχμεζε ηεο δηαιπηφηεηαο ηνπ Ο2 ζην πιάζκα 

β. εκαληηθή κείσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηζηνχ ζε Ο2.Έρεη ππνινγηζηεί φηη 

ζηνπο 30
0
C νη απαηηήζεηο πέθηνπλ θαηά 50%,ελψ ζηνπο 20

0
C θαηά 

80%. 
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Γεληθψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θαηαλάισζε Ο2  κεηψλεηαη θαηά 50% πεξίπνπ 

γηα θάζε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαηά 10
o
C. 

Βεβαίσο νη κεγάιεο πνζφηεηεο ησλ δηαιπκάησλ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηεο θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο ηνπ πιάζκαηνο κε 

απνηέιεζκα ηελ δηαηαξαρή ηεο πνζφζησζεο ησλ πγξψλ κεηαμχ ησλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηέιεζκα ηνχηνπ είλαη ε 

κεηαθίλεζε πγξψλ ζην δηάκεζν ρψξν θαη ε εθ ηνχηνπ πξφθιεζε 

νηδήκαηνο ζε δσηηθά φξγαλα, φπσο πλεχκνλεο, θαξδηά,  έληεξν. 

Η  δηαδηθαζία ηεο επαλαθνξάο ησλ πγξψλ ζηνλ ελδναγγεηαθφ ρψξν 

ζπλήζσο απαηηεί δηάζηεκα, κέρξη θαη 72 ψξεο. 

ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Α. Αξηεξηαθόο θαζεηήξαο: ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

εηζάγεηαη  ζηελ αληνχζα  ανξηή φπσο απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

ρεηξνπξγηθή ησλ ζηεθαληαίσλ, ζηελ ρεηξνπξγηθή ησλ βαιβηδνπαζεηψλ 

θαη ζηελ πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο. 

1. Η Σνπνζέηεζε ηνπ ζηελ Μεξηαία αξηεξία  επηιέγεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

επαλεπεκβάζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο αλεπξπζκάησλ ηεο αληνχζεο 

ανξηήο ή ηνπ Ανξηηθνχ ηφμνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πψο ζηελ ρεηξνπξγηθή ησλ ζπγγελψλ 

θαξδηνπαζεηψλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ αξηεξηαθνχ θαζεηήξα γίλεηαη 

πιεζίνλ ηεο αλσλχκνπ αξηεξίαο ελψ ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ 

ανξηηθνχ ηφμνπ ε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ είλαη ε Πλεπκνληθή αξηεξία. 

Η Γπλαηφηεηα παξνρήο δηα ηνπ αξηεξηαθνχ θαζεηήξα θπκαίλεηαη απφ 

lit/min/m
2
 ζε ππνζεξκία 28

o
C- έσο 2.4 litr/min/m

2
 ζε 

λνξκνζεξκία. 

Β. Φιεβηθή  Δπηζηξνθή: Δπηηπγράλεηαη κε ηελ βαξύηεηα θαη γίλεηαη 

σο  αθνινχζσο: 

1. Με θαζεηήξεο διπλού επιπέδος πνχ εηζάγνληαη δηα ηνπ δεμηνχ 

θφιπνπ θαη θαηεπζχλνληαη ζηελ θάησ θνίιε θιέβα. πλήζεο 

πξαθηηθή ζηελ ρεηξνπξγηθή ησλ ζηεθαληαίσλ, ηεο ανξηνπάζεηαο ησλ 
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αλεπξπζκάησλ ηεο αληνχζεο ανξηήο θαη ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ. 

2. Γηά ηνπ δεμηνχ θφιπνπ ζηηο δςο κοίλερ θλέβερ κέζνδνο πνχ 

αθνινπζείηε ζηελ ρεηξνπξγηθή ησλ ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ & ζηελ 

ρεηξνπξγηθή ηεο Μηηξνεηδνχο βαιβίδαο. 

3.  Γηά ηεο Μηπιαίαρ θλέβαρ ζε πεξηπηψζεηο αλεπξπζκάησλ . 

 

Γ. Απνζπκπίεζε ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο: Δπηηπγράλεηαη κε ηνπο 

παξαθάησ   ηξφπνπο: 

1. Δηδηθφο θεθακέλνο θαζεηήξαο πνχ εηζάγεηαη δηα κέζνπ ηεο 

δεξιάρ άνω πνεςμονικήρ  θιέβαο θαη δηα ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ ζηελ 

αξηζηεξά θνηιία. Απνζπκπίεζε απνηειεζκαηηθή θαη επθνιία 

ηνπνζέηεζεο  απνθηψκελε κε ηελ εκπεηξία 

Δπηπινθέο  πεξηιακβάλνπλ, ηην αιμοππαγία ζηο ζημείο ειζόδος, 

ηην ζηένωζη ηηρ πνεςμονικήρ θλέβαρ, ηην κάκωζη ηηρ μιηποειδικήρ 

βαλβίδαρ και ηην δπαμαηικόηεπη όλων ηων επιπλοκών ηην διάζσιζη 

ηηρ απιζηεπήρ  κοιλίαρ. 

2. Γηά ηεο κοπςθήρ ηηρ απ. κοιλίαρ. Απνζπκθφξεζε ηθαλνπνηεηηθή. 

Δπηπινθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θάθσζε ηνπ κπνθαξδίνπ, αηκνξξαγία 

απφ ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

3. Γηά ηεο ανιούζηρ αοπηήρ απφ ηνλ θνηλφ θαζεηήξα ρνξήγεζεο ηεο 

θαξδηνπιεγίαο. 

4. Γηα ηεο οποθήρ ηος απιζηεπού κόλπος. 

 

Γ. Απνζπκπίεζε ηεο δεμηάο  θνηιίαο: Σνπνζέηεζε θαζεηήξα δηα 

ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ   ΚΑΣΑ  ΣΖΝ  ΤΝΓΔΖ  ΜΔ  ΣΖΝ ΜΖΥΑΝΖ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Καηά ηελ ζχλδεζε ηνπ αζζελνχο κε ηελ κεραλή εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ ηα παξαθάησ : 

Α. Να παξνπζηαζζεί πςειή πίεζε  ζηελ αξηεξηαθή γξακκή. 

Σνχην δπλαηφλ λα νθείιεηαη : 
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1. ε θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ αξηεξηαθνύ θαζεηήξα. Η ελδεηθηηθή 

γξακκή ζηνλ αξηεξηαθφ θαζεηήξα πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλε πξνο 

ην ανξηηθφ ηφμν. Διέγρνπκε πάληα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ςειαθψληαο ην άθξν ηνπ θαζεηήξα ηελ ζσζηή πνξεία ηνπ θαζεηήξα 

κέζα ζηελ αληνχζα ανξηή. 

2. ε δηαρσξηζκό ηνπ ηνηρώκαηνο ηήο ανξηήο. Σνχην δπλαηφλ λα 

ζπκβεί επί κε επαξθνχο  δηαηνκήο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο ανξηήο θαη 

βηαίαο εηζφδνπ ηνπ θαζεηήξα εληφο ηνπ απινχ απηήο .Ιδηαίηεξα ν 

ρεηξηζκφο απηφο είλαη επηζθαιήο ζε πεξηπηψζεηο αζεξσκαηηθήο 

ανξηήο γεγνλφο ζχλεζεο ζε αζζελείο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Η δξακαηηθή απηή επηπινθή θαζίζηαηαη αληηιεπηή . 

α. Με αχμεζε ηεο πίεζεο ζηελ αξηεξηαθή γξακκή 

β. Με ειάηησζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο 

γ. Με ειάηησζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο. 

Η αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζε άιιε ηθαλνπνηεηηθή αξηεξία θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρσξηζζέληνο ηκήκαηνο ηεο Ανξηήο. 

Β. Δκθάληζε ΑΔΡΑ ζηελ αξηεξηαθή γξακκή: Πξφθεηηαη γηα πνιχ 

ζνβαξή επηπινθή  πνχ ζπλήζσο πξνθαιείηε απφ: 

1. Γηάλνημε ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ κε ηελ θαξδηά πάιινπζα 

θαη ηελ Ανξηή  λα κελ έρεη απνθιεηζζεί. 

2. Δπαλαιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη 

γίλεη  επηκειήο θαη απνηειεζκαηηθή εμαέξσζε απηήο θαη 

έλαξμε  δηαδηθαζίαο εμψζεζεο. Σνχην ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

ζε  πεξηπηψζεηο ‘’αλνηθηήο θαξδηνρεηξνπξγηθήο’’ δει.  ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο, παζήζεηο βαιβίδσλ, αλεπξχζκαηα. 

3. Καηαζηξνθή ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ 

θαη νμπγνλσηή. 

4 .Παξνπζία πεγκάησλ ζηνλ νμπγνλσηή. Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ 

αζθαιείαο  ζηελ αηκνηνδεμακελή θαη δηνρέηεπζε αέξα ζηελ 

αξηεξηαθή γξακκή. 

 

Ζ  Άκεζε αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη: 

1. Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο  θαη αθαίξεζε ηνπ   ππάξρνληνο αέξα 

απφ ην θχθισκα. 
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2. Σνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο ζε αλάξξνπε ζέζε. 

 

3. πκπίεζε ησλ θαξσηίδσλ  θαη απνθιεηζκφο ηεο ανξηήο 

ε ζπλδπαζκφο  απηψλ εθφζνλ ε θαξδηά  εμσζεί. 

 

4. Δπαλέλαξμε θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο  ζε ζπλζήθεο πςειήο ξνήο 

75-80 ml/Kg/min πίεζε 70-80 Torr ππνζεξκία, λνξκνθαπλία 

θπζηνινγηθέο ηηκέο  ΡΟ2 ,ΡΗ  θαη αηκαηνθξίηεο 20-25% κε 

ηαπηφρξνλε 

α. Υνξήγεζε ζηεξνεηδώλ (Μεζπιπξεδληδνιόλε  30 mg/Kg) 

 

β. Υνξήγεζε Βαξβηηνπξηθώλ (ζεηνπεληάιε 30 mg/Kg) 

γ. Υνξήγεζε Μαλληηόιεο.(0,5 gr/Kg) 

 

 

Γ. Μεησκέλε θιεβηθή επηζηξνθή. Οθείιεηαη ζπλήζσο  ζέ θαθή 

ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ηήο θιεβηθήο επηζηξνθήο. Η κε έγθαηξε 

αληίιεςε απηήο ηήο επηπινθήο νδεγεί ζε νίδεκα ηνχ εγθεθάινπ, ησλ 

άλσ άθξσλ θαη ηνχ ήπαηνο. 

Γ. Παξνπζία κεγάιεο πνζόηεηαο αέξα ζην θιεβηθό ζθέινο 

ηνπ  θπθιψκαηνο ηεο εμσζσκαηηθήο πξνθαιεί ζεκαληηθή 

ειάηησζε   ζηελ θιεβηθή επαλαθνξά πνχ δπλαηφλ λα 

εμειηρζεί  κέρξηο θαη πιήξνπο δηαθνπήο απηήο. 

 

 

ΑΠΟΗΓΖΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ  ΜΔΣA  CPB 

            

1.Τπεξδηήζεζε  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δμσζσκαηηθήο  θπθινθνξίαο. 

2.Μεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλατθή ΓΙΗΘΗΗ 

3.Μεηεγρεηξεηηθή Αξηεξην Φιεβσδε αηκνδηήζεζε 

4.Δπηζεηηθή ρξήζε δηνπξεηηθψλ. 
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Modified Ultra filtration 

(Σξνπνπνηεκέλε αηκνδηήζεζε) 

 

1.Γίλεηαη ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ηεο Δ.Κ 

2.Αθαηξεί εθηφο απφ ηα πιενλάδνληα πγξά  επίζεο θαη ηνπο 

Φιεγκνλψδεηο Παξάγνληεο II-6,II-8 &  ηνλ TNF, 

3.Βειηηψλεη ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο κε ηελ ειάηησζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ πγξψλ θαη κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο γηα 

κεηαγγίζεηο αίκαηνο. 

4.Απμαλεη ηελ ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε θαη ειαηηψλεη ηελ 

αληίζηαζε ησλ πλεπκνληθψλ αγγείσλ. 

5.Βειηησλεη επίζεο ηελ κεηαβνιηθή αλάλεςε ηνπ Δγθέθαινπ κεηά 

ηελ θπθινθνξηαθή παχζε. 

6.Βειηησλεη ηε επελδφηεηα ησλ Πλεπκφλσλ κεηά ηελ Δ.Κ 

7.ε επεκβάζεηο ηχπνπ Fontan κεηψλεη ηελ παξαγσγή πιεπξηθνχ 

πγξνχ. 

Η ρνξήγεζε αγγεηνδηαζηαιηηθψλ  φπσο Νηηξηθφ Ομείδην, Αδελνζίλε 

Νηηξνγιπθεξίλε δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

Δλδνζειίνπ θαη Λεπθνθπηηάξσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζπλερήο ρνξήγεζε Νηηξνγιπθεξίλεο θαηά 

ηελ Γηάξθεηα ηεο Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο 

ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ   ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

Ο αλζξψπηλνο  νξγαληζκφο ζηελ πξσηφγλσξε γη απηφλ θαηάζηαζε ηήο 

ειεγρφκελεο θαηαπιεμίαο πνπ αληηκεησπίδεη κε ηήλ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία 

αληηδξά ηξνπνπνηψληαο νξηζκέλεο παξακέηξνπο 

1. Μείσζε ησλ πεξηθεξηθώλ αληηζηάζεσλ  πνπ εθδεινχηαη κε πηψζε 

ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο  ζηελ θάζε εηζφδνπ ζηελ 

εμσζσκαηηθή θπθινθνξία. Σνχην βεβαίσο επηδεηλνχηαη κε ηελ 

ηαπηφρξνλε θαη ηαρεία ππνζεξκία. Μεηά πάξνδν κηθξνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ε αλσηέξσ θαηάζηαζε επαλέξρεηαη ζέ θπζηνινγηθά 

επίπεδα θαη βεβαίσο ε ρξήζε αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ είλαη 

ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. 

 

2. Αύμεζε ηνύ θιεβηθνύ ηόλνπ 

 

3. Μεηαβνιηθή νμέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρακειή ηζηηθή 

νμπγφλσζε σο απνηέιεζκα ηήο ρακειήο παξνρήο πνχ ζπκβαίλεη ζε 

άιινηε άιιν βαζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηήο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο. 

ε ζπλζήθεο ρακειήο παξνρήο παξαηεξείηε πάληνηε ππεξπαξαγσγή 

πξντφλησλ ηνχ αλαεξόβηνπ κεηαβνιηζκνύ δει. γαιαθηηθφ νμχ θαη 
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έρνπκε έληνλεο ζπλζήθεο ηζηηθήο ππνμίαο θαη κεηαβνιηθήο νμέσζεο 

πνπ είλαη ηφζν εληνλφηεξεο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην δηάζηεκα ηήο 

εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο . 

 

4. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο επηλεθξίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο 

πνχ παξακέλνπλ ζε απμεκέλα επίπεδα γηα πεξηζζφηεξν απφ 48 ψξεο. 

 

5. Μεηαβνιή ηήο ζρέζεο ησλ πγξώλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

δηακεξηζκάησλ ηνχ νξγαληζκνχ. 

Σνχην είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο βαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο θαη πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ε αχμεζε 

ηνπ  εμσαγγεηαθνχ ρψξνπ, ε αχμεζε ηνχ αληαιιάμηκνπ Να
+
 θαη  ε 

ειάηησζε ηνπ  ελδνθπηηάξηνπ Κ
+ 

 

6. Απώιεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ ππνζεξκίαο θαη ηνλ ρξφλν εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 

 

7. Απμεκέλε νμπγόλσζε ηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο. 

 

ΜΔΡΗΚΖ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Δίλαη ε θαηάζηαζε ηεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο  πνπ ην δηα ησλ 

θνίισλ θιεβψλ επηζηξεθφκελν αίκα δηνρεηεχεηαη ελ κέξεη ζηελ 

εμσζσκαηηθή θπθινθνξία θαη ην ινηπφ δηνρεηεχεηαη ζηελ δεμηά θνηιία – 

πλεχκνλεο-Αξηζηεξφ θφιπν-ανξηή. ηελ θάζε απηή ε ξνή θπκαίλεηαη 

απφ 700-2000 ml/min θαη ζπλήζσο ε θαξδηά είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

 

ΟΛΗΚΖ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Δίλαη ε θαηάζηαζε ηεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο πνπ ησλ δηα 

ησλ θνίισλ θιεβψλ επηζηξεθφκελν αίκα δηνρεηεχεηαη ζηνλ 

νμπγνλσηή. Σνχην επηηπγράλεηαη κε ηνλ πιήξε απνθιεηζκφ 

(πεξηβξνγρηζκφ) ησλ θαζεηεξηαζκέλσλ θνίισλ θιεβψλ. 

Γηα ηνπο ελήιηθεο έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ην 

επίπεδν  ξνήο ζηε θάζε απηή. 

Δίλαη φκσο ζίγνπξν φηη ε ειαρίζηε ξνή γηα ηελ κεγίζηε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Ο2 θαη ην ειάρηζην επίπεδν κεηαβνιηθήο 

νμέσζεο θπκαίλεηαη απφ 2.2-2.5 Litr/min/m
2
. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ε πίεζε ειέγρεηαη: 

 

1. Από ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ δπλαηφλ λα απμεζεί  πεξηζζφηεξν απφ  2,2 

lit/min/m
2
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2. Απφ ηνλ ελδναγγεηαθό όγθν 

3. Απφ ηελ ρνξήγεζε αγγεηνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ (Νηηξνγιπθεξίλε, 

Νηηξνπξσζζηθφ Να
+
). 

4. Απφ ην επίπεδν αλαηζζεζίαο. 

 

ηα λενγλά βάξνπο 2-3 Kg επίπεδν ξνήο ηήο ηάμεο ηψλ 150-175 

ml/Kg/min είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή, ελψ ζε κεγαιχηεξα παηδηά 

επίπεδν ξνήο ηήο ηάμεο ηψλ 80-100 ml/Kg/min είλαη απνδεθηφ 

 

ε παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 50 Kg ελδηάκεζε ξνή επηπέδνπ 

50-60ml/Kg/min(2.2.-2.5 L-m
2
/min) είλαη επξέσο ελ ρξήζεη. 

 

 

BΑΘΔΗΑ ΤΠΟΘΔΡΜΗΑ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΤΖ 

 

Καηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία ξηλνθάξπγγνο ρακειφηεξε 

ησλ  20
ν
C.  Η ηερληθή ηεο βαζηάο ππνζεξκίαο θαη ηεο ρακειήο ξνήο 

( κηθξφηεξε ησλ 0.5 lit/min/m
2
) ή ηεο θπθινθνξηθήο παχζεο 

ρξεζηκνπνηείηε φηαλ ε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν πξέπεη λα 

δηαθνπεί πξνζσξηλά φπσο ηνχην ζπκβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο 

αλεπξπζκάησλ ηνπ Ανξηηθνχ ηφμνπ, ζε εκβνιεθηνκή ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο ε ζε ζχκπινθεο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο. 

Η επηδησθφκελε  ςχμε επηηπγράλεηαη κε ηελ Δ.Κ ζε ζπλδπαζκφ κε 

" θνπβέξηα" θαη παθέηα  πάγνπ πεξί ηελ θεθαιή ηνπ αζζελνχο. 

Σα βξέθε ςχρνληαη θαη επαλαζεξκαίλνληαη  ζχληνκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ελήιηθεο θαη ε πξνθαινχκελε απψιεηα ζεξκίδσλ  έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

κάδα ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ξπζκφ ξνήο θαη κε ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο  κεηαμχ 

αζζελνχο θαη ηνπ θπθινθνξνχληνο αίκαηνο. 

Ο αζθαιήο  ρξφλνο ηεο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε 

ησλ 20 
ν
C δελ είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλνο. 

Παξφια απηά εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη  ρξνληθφ δηάζηεκα 90 min ζε 

ζεξκνθξαζία 18
ν
C έρνπλ ζπλδεζεί  κε απμεκέλε ζπρλφηεηα λεπξνινγηθψλ 

βιαβψλ . 

 

 

 

ΖΜΔΗΑ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ  ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

1. Μεηαβνιηθή  νμέσζε 

2. Αχμεζε ή κείσζε ηήο κέζεο αξηεξηαθήο θπθινθνξίαο 

 3. Οιηγνπξία ή αλνπξία 

4. Υακειή ηηκή PvO2. 
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ΑΗΣΗΑ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

1.Αλαπνηειεζκαηηθή πίεζε ή ξνή θαηά ηελ δηάξθεηα ηήο 

εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 

2.Τπννγθαηκία 

3.Αμηνζεκείσηε αχμεζε ή κείσζε  ησλ πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ 

4.Αλεπαξθήο θιεβηθή επηζηξνθή 

5.Λαζεκέλε ζέζε ή κέγεζνο  αξηεξηαθήο θάλνπιαο 

6.Βαζεηά αλαηζζεζία. 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  Δ ΝΔΟΓΝΑ 

 

Αχμεζε:  1. Καηερνιακηλψλ  }   400% Αχμεζε απφ ηα πξνεγρ/θα 

επίπεδα 

2. Κνξηηδφιεο            

 3. Απμεηηθήο Οξκφλεο   

Γεληθψο νη νξκφλεο ηνπ Stress είλαη ζαθψο πςειφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο γηα ηελ ίδηα επέκβαζε ησλ ελειίθσλ θαη ζρεηίδνληαη κε 

απμεκέλε  λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. 

 

4. Πξνζηαγιαλδηλψλ     

5. Β- Δλδνξθηλψλ         

6. Ιλζνπιίλεο. 

 

 

Σχόλιο [PP1]:  
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΟΡΜΟΝΧΝ 

 

1. Δπαθή ηνπ αίκαηνο κε μέλεο επηθάλεηεο 

2. Υακειή πίεζε δηήζεζεο θαηά ηελ Δ.Κ 

3. Αλαηκία 

4. Τπνζεξκία 

5. Μπνθαξδηαθή ηζραηκία 

6. Υακειφ επίπεδν αλαηζζεζίαο 

7. Με ζθπγκηθή ξνή 

8. Υακειή Clearance λεθξηθήο θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο 

9. Απνθιεηζκφο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 

ηελ δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο. 

 

ΥΟΡΖΓΖΖ  ΠΡΧΣΑΜΗΝΖ: 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο Δ.Κ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ θαζεηήξσλ απφ ηα αγγεία 

ρνξεγείηε Πξσηακίλε  ζε δνζνινγία (1mg/ 100 iu επαξίλεο) γηα λα 

εμνπδεηεξψζνπκε ηελ ρνξεγεζείζα επαξίλε. 

ε πνζνζηφ πεξίπνπ 50% ησλ αζζελψλ ε πξσηακίλε πξνθαιεί παξνδηθή ππφηαζε 

θαη κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο  πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή, θαξδηαθή 

δπζιεηηνπξγία, αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ αγγείσλ, ελεξγνπνίεζε ησλ 

καζηνθπηηάξσλ θαη ησλ βαζενθίισλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε 

ηζηακίλεο. 

Η αληίδξαζε απηή είλαη παξνδηθή θαη αληαπνθξίλεηαη ζρεδφλ πάληνηε ζηελ 

ρνξήγεζε Ca
++ 

ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε ρνξήγεζε πξσηακίλεο πξνθαιεί  ζε δηαβεηηθνχο 

αζζελείο, αιιεξγηθνχο ζηα ςάξηα ε ζε αζζελείο κε πξνεγνχκελε έθζεζε ζηελ 

πξσηακίλε, αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε. 

ε αθόκε ζπαληόηεξεο πεξηπηώζεηο ε δξάζε ηεο πξσηακίλεο  πξνθαιεί ηελ 

ζύλζεζε θαη απειεπζέξσζε ηεο Θξνκβνμάλεο Α2 από ηα αηκνπεηάιηα. 

Ζ δηεξγαζία απηή πξνθαιεί ζνβαξή αγγεηνζύζπαζε ησλ πλεπκνληθώλ  

αγγείσλ θαη ζεκαληηθή έθπησζε ηεο αξηζηεξήο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Δπί 

απηήο ηεο θιηληθήο ζπλδξνκήο επηβάιιεηαη ε άκεζε ρνξήγεζε επαξίλεο θαη 

πηζαλή είζνδνο εθ λένπ ζηελ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ε επαλαρνξήγεζε πξσηακίλεο είλαη 

αζθαιήο αιιά ζπλήζσο δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα. 

Η ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο επαξίλεο είλαη ε ρνξήγεζε 

1mg/100 iu επαξίλεο πνχ ρνξεγήζεθε πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δ.Κ. 

 

Σν "Φαηλόκελν επηζηξνθήο ηεο επαξίλεο" είλαη έλα θαηλφκελν αληηπεθηηθήο 

δξάζεο  πνπ εθδειψλεηαη κε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ κεξηθήο Θξνκβνπιαζηίλεο θαη 
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εκθαλίδεηαη 1-3 ψξεο κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηεο επαξίλεο απφ ηελ 

πξσηακίλε. 

Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο δέζκεπζεο ηεο επαξίλεο απφ ηα ελδνζειηαθά 

θαη καθξνθάγα θχηηαξα θαη ηεο πξννδεπηηθήο απνδέζκεπζεο απηήο απφ ηα 

αλσηέξσ θχηηαξα. 

Αζθαιψο ην πξφβιεκα δελ είλαη θιηληθά ζεκαληηθφ θαη αληηκεησπίδεηαη  κε 

επηπιένλ ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο πξσηακίλεο. 

 

 

ΟΡΗΜΟ ECMO 

 

Η Δμσζσκαηηθή κεκβξάλε νμπγφλσζεο (ECMO) είλαη κία ζχλζεηε ηερληθή 

ππνζηήξημεο ηεο δσήο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ηξνπνπνηεκέλε κεραλή ¨θαξδηάο- 

πλεπκφλσλ¨ κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη πξνζσξηλή αλαπλεπζηηθή θαη θαξδηαθή 

ππνζηήξημε ζε αζζελείο κε ¨αηίθαζη¨ αλλά αναηάξιμη καπδιοναπνεςζηική 

ανεπάπκεια 

Άιιεο νλνκαζίεο ηζνδχλακεο 

ECLA (extra corporeal lung assist) 

ECPR (extra corporeal cardiopulmonary resuscitation 

 

Όηαλ ιεηηνπξγεί κφλν ε αληιία ρσξίο ηελ κεκβξάλε κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

ηελ αξηζηεξή θνηιία (LVAD) 

ηελ δεμηά θνηιία (PVAD) 

θαη ηηο δχν θνηιίεο (BiVAD 

 

Μνξθέο – Σερληθή 

Φιεβν-αξηεξηαθό ECMO 

(Φιεβηθή απαγσγή απφ ηνλ δεμηφ θφιπν κέζσ ζπλήζσο ηεο έζσ ζθαγίηηδαο 

θαη αξηεξηαθή επηζηξνθή ζηελ αληνχζα ανξηή κέζσ ζπλήζσο ηεο δεμηάο 

θνηλήο θαξσηίδαο)  

Σν θιεβν-αξηεξηαθφ ECMO είλαη θαηάιιειν γηα θαξδηαθή ππνζηήξημε & 

είλαη ζπλδεδεκέλν ¨ελ παξαιιήισ¨ κε ηνπο πλεχκνλεο 

 

Φιεβν-θιεβηθό ECMO 

(Πξνζαγσγή –απαγσγή  θιεβηθνχ αίκαηνο κέζσ θνηλήο θάλνπιαο ζηελ έζσ 

ζθαγίηηδα) 

Σν θιεβν-θιεβηθφ ECMO είλαη θαηάιιειν γηα ακηγψο αλαπλεπζηηθή 

ππνζηήξημε θαη ην αίκα επηζηξέθεη ¨θαζαξφ¨ ζηνλ δεμηφ θφιπν – ην ζχζηεκα 

είλαη ζπλδεδεκέλν ¨ελ ζεηξά¨ κε ηνπο πλεχκνλεο. 
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Σκήκαηα  ECMO 

Κάλλνπιεο 

1. Φιεβηθή 

2. Αξηεξηαθή αλάινγα κε ηελ κνξθή 

Μεκβξάλε αληαιιαγήο αεξίσλ 

Θεξκνξπζκηζηήο 

Αληιία επηζηξνθήο αίκαηνο ζηελ θπθινθνξία 

 ε αληίζεζε κε ηελ EC δελ ππάξρεη δεμακελή ζπιινγήο ηνπ αίκαηνο 
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Τπνςήθηνη γηα ECMO 

 

Αζζελείο κε αλακελφκελε πςειή ζλεηφηεηα, αιιά κε πηζαλή αλαζηξέςηκε 

λφζν. 

Αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε ¨θιαζζηθή¨ αγσγή δελ έρεη απνδψζεη 

Αζζελείο πνχ δελ έρνπλ αληέλδεημε γηα αληηπεθηηθή αγσγή. 

Αζζελείο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ & άιισλ δσηηθψλ νξγάλσλ 

εμαζθαιίδνπλ κηα απνδεθηή πνηφηεηα δσήο. 

 

ECMO Criteria 

 

• Oxygenation Index >30. 

OI = (Mean Airway Pressure x FiO2)/ PaO2 

Note: RA = 21, 100% = 100 

·           on 3 arterial blood gases at least 30 minutes apart 

• AaDO2 > 600 for 8 hours 

• Note: AaDO2 = (760–46) – PaO2 – PaCO2) 

• Ομεία επηδείλσζε κε PaO2 <35mmHg 

• Shock & νμέσζε κε  pH <7.25 γηα 2 ψξεο 

• Αλακελφκελε ζλεζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ 80% 

 

Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ από ECMO 

 

• Δλδνθξαληαθή αηκνξξαγία βαζκνχ >  I 

• Θαλαηεθφξνο ρξσκνζσκηαθή αλσκαιία 

• Με δηνξζψζηκε θαξδηαθή αλσκαιία 

• Κχεζε < 34 εβδνκάδσλ. 

• Βάξνο < 2000gms 

• Δμειηζζφκελε δηαηαξαρή πεθηηθφηεηαο/ κε δηνξζψζηκε 

• Μεραληθφο αεξηζκφο γηα δηάζηεκα > 14 εκεξψλ 

• νβαξνχ βαζκνχ λεπξνινγηθή πξνζβνιή ή αζθπμία. 

 

Πξν- ECMO εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

• Δθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο κε  ECHO 

• ECHO Δγθεθάινπ πξφζθαην γηα αλάδεημε ή κε 

ελδνθξαληαθήο αηκνξξαγίαο. 

• Έιεγρνο αηκνξξαγηθήο θαηάζηαζεο ( PT, PTT, Ιλσδνγφλν), FDP, αξηζκφο 

αηκνπεηαιίσλ. 
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• Ca++, Na+, K+ 

• Αξηζκφο θαη ηχπνο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ 

• Δπίπεδα αηκνζθαηξίλεο θαη Ht 

 

Μνξθέο ECMO 

1. Νενγληθό ECMO 

 

Αλακελφκελε επηβίσζε 65-90% 

Γείθηεο νμπγφλσζεο(ΟI) 

Υξεζηκνπνηείηε ζηα πεξηζζφηεξα θέληξα σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο θαη 

αληαλαθιά ην επίπεδν νμπγφλσζεο ηνπ αζζελνχο 

OI= MAP  * FiO2 *100/PaO2 

OI > 40 

 

2. Παηδηαηξηθό ECMO 

Αλακελφκελε επηβίσζε κε ECMO 50-70% 

Παηδηά κε ζνβαξή αλαπλεπζηηθή ή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα φηαλ ε 

κέγηζηε ¨θιαζζηθή¨ ζεξαπεία έρεη απνηχρεη. 

 

Καξδηαθό ECMO 

Αλακελφκελε επηβίσζε κε ECMO 40-70% 

 

Δλδείμεηο 

1. Μεηά επεκβάζεηο αλνηθηήο θαξδηάο 

2. ε πεξηπηψζεηο αλακελφκελεο αλάλεςεο ηνπ θαξδηαθνχ κπφο κεηά 

δηάζηεκα ¨αλάπαπζεο¨ 

Δπηπινθέο 

 

Αηκνξξαγία 

ήςε 

Αλάγθε γηα ρξήζε αηκνδηχιηζεο  ιφγσ λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο απφ ηελ ¨θφξηηζε¨ φγθνπ ησλ λεθξψλ 

Μεραληθέο επηπινθέο 

1. Πξνβιήκαηα κε ηηο Κάλνπιεο 

2. Θξφκβνη ζην θχθισκα 

3. Καηαζηξνθή ηνπ νμπγνλσηή 

 

V-V  ECMO 

Πιενλεθηήκαηα- Μεηνλεθηήκαηα 
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Αθεξαηφηεηα ησλ θαξσηίδσλ 

Μεηαθνξά νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο 

Γηαηήξεζε ηεο ζθπγκηθήο ξνήο 

Μεησκέλνο θίλδπλνο ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ ζηνλ εγθέθαιν 

Με άκεζε ππνζηήξημε ηνπ θαξδηαθνχ κπφο 

 

V-A  ECMO 

Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα 

 

Δμαζθαιίδεη ππνζηήξημε ηφζν ηεο θαξδηάο φζν θαη ησλ πλεπκφλσλ 

Σαρχηεξε αηκνδπλακηθή θαη αλαπλεπζηηθή ζηαζεξνπνίεζε 

Σερληθά επθνιφηεξε 

Υξεηάδεηαη εκπεηξία γηα ηελ ρξήζε ησλ αγγείσλ ηνπ ηξαρήινπ. 

 

Αεξηζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ECMO 

 

Γηα ηελ ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ησλ θπςειίδσλ 

1. PIP= 20 cm H2O 

2. PEEP= 10 cmH20 

3. FiO2= 0.21 

4. Ventilator rate: 10/minute 

5. Inspiratory time: 1 sec. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

• Νενγληθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 80% 

• Παηδηαηξηθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 60% 

• Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ελειίθσλ 50% 

• Καξδηαθή αλεπάξθεηα παίδσλ 45% 

• Καξδηαθή αλεπάξθεηα ελειίθσλ 40% 
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ΠΙΝΑΚΕ 
 

   Ζωηικά ζημεία 

*Ρσθμός αναπνοής 

Ηλικία Ρσθμός 

Νεογνό-6 εβδομάδες 30-60 

6 μηνών 25-40 

1-3 έηη 20-30 

6 έηη 18-25 

10 έηη 15-20 

 

 

Καρδιακή ζστνόηηηα 

Ηλικία Ξύπνιο Κοιμιζμένο Άζκηζη ή Πσρεηός 

Νεογνό 100-180 80-160 <220 

1 wk-3 mo 100-220 80-200 <220 

3 mo-2 yr 80-150 70-120 <200 

2-10 yr 70-110 60-90 <200 

>10 yr 55-90 50-90 <200 

    

Moss' heart disease in infants, children, and adolescents, ed. 3, Baltimore, 1983, 

Williams & Wilkins 

 

 



Α. Κουρτέσης MD, PhD, FECTS Σελίδα 133 
 

Blood Pressure 

Age Wt (kg) SBP DBP 

Newborn 1 40-60 20-36 

Newborn 2-3 50-70 30-45 

1 mo 4 64-96 30-62 

6 mo 7 60-118 50-70 

1 yr 10 66-126 41-91 

2-3 yr 12-14 74-124 39-89 

4-5 yr 16-18 79-119 45-85 

6-8 yr 20-26 80-124 45-85 

10-12 yr 32-42 85-135 55-88 

>14 yr >50 90-140 60-90 

Adult 70 90-140 60-90 

From PALS Pocket Survival Guide, 1995, International Medical Publishing 

Blood Pressure estimate 
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Endotracheal Tube Size and Length 

Age Size (inner diameter) mm depth of Insertion (cm) 

Oral (gum line) Nasal 

Premature  2.5 9 1.5 x kg + 6 

Newborn–4 mo 3.0 10 10.5 

4–9 mo  3.5 11 12 

9–18 mo  4.0 12 14 

18 mo–3 yr  4.5 13.5 15 

3–5 yr  5.0 14.5 17 

5–7 yr  5.5 16 19 

7–9 yr  6.0 18 21 

9–10 yr  6.5 19 23 

11–12 yr  7.0 20 24 

12–13 yr  7.5 21 25 

14–15 yr  8.0 22 26 

Formula 4 + age/4  

Use uncuffed tube under 8 years 

of age.  

Subtract 0.5 from size for cuff. 

3 x inner diameter 
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