
Καρδιακά Προβλήματα 
 
Καρδιακό νόσημα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε ένα πλήθος από οξείες 
και χρόνιες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν ένα ή περισσότερα τμήματα 
της καρδιάς. Η καρδιά είναι ένα μυϊκό, πρώτου μεγέθους, όργανο το οποίο εντοπίζεται στο 
αριστερό τμήμα της θωρακικής κοιλότητας. Αντλεί συνεχώς αίμα, παλλόμενη τουλάχιστον 
100,000 φορές την ημέρα. Το αίμα, το οποίο μετακινεί η καρδιά, μεταφέρει αφενός οξυγόνο 
και θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα και αφετέρου διοξείδιο του άνθρακα και άλλα 
άχρηστα κατάλοιπα στους πνεύμονες, τα νεφρά και το ήπαρ, προς αποβολή. Η καρδιά 
εξασφαλίζει τις δικές της προμήθειες σε οξυγόνο μέσω μιας συστοιχίας στεφανιαίων 
αρτηριών και φλεβών. Η καρδιά αποτελεί επίσης ένα ενδοκρινές όργανο το οποίο παράγει 
τις ορμόνες κολπική νατριουρητική ορμόνη [ atrial natriuretic hormone ( ANP)] και Β-τύπου 
νατριουρητικό πεπτίδιο [ B - type natriuretic peptide ( BNP)], οι οποίες συντονίζουν την 
καρδιακή λειτουργία με τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεφρά. 

Εσωτερικά, η καρδιά ουσιαστικά είναι μια κοιλότητα. Διαιρείται κάθετα σε δύο ίσα τμήματα 
μέσω ενός διαφράγματος, και κάθε τμήμα της καρδιάς έχει δύο εσωτερικούς θαλάμους - 
έναν κόλπο στο επάνω μέρος και μια κοιλία στο κάτω μέρος. Το φλεβικό αίμα εισέρχεται 
στο δεξιό τμήμα της καρδιάς μέσω του δεξιού κόλπου και αντλείται μέσω της δεξιάς κοιλίας 
προς τους πνεύμονες, όπου απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα και παραλαμβάνεται 
οξυγόνο. Το οξυγονωμένο αίμα μεταφέρεται από τους πνεύμονες στον αριστερό κόλπο και 
αντλείται μέσω της αριστερής κοιλίας προς τις αρτηρίες οι οποίες και το μεταφέρουν σε όλο 
το σώμα. Τέσσερις καρδιακές βαλβίδες ρυθμίζουν την διεύθυνση και την ροή του αίματος 
μέσα από τις κοιλότητες της καρδιάς. Είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτών των βαλβίδων 
που προσδίδει στην καρδιά αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο (“ lub - dub ” beat). Ο καρδιακός 
μυς ονομάζεται και μυοκάρδιο. Η επένδυση των θαλάμων και των βαλβίδων της καρδιάς 
είναι μια μεμβράνη που ονομάζεται ενδοκάρδιο. Το εξωτερικό περίβλημα της καρδιάς είναι 
το περικάρδιο – μια μεμβράνη με στοιβάδες η οποία είναι ινώδης εξωτερικά και ορώδης 
( fluid - secreting) εσωτερικά. Το περικάρδιο δημιουργεί έναν προστατευτικό φράχτη γύρω 
από την καρδιά και της επιτρέπει να “χτυπάει” σε ένα περιβάλλον ουσιαστικά χωρίς τριβές. 

Τα νοσήματα που προσβάλλουν την καρδιά μπορεί να είναι δομικά ή λειτουργικά. 
Οτιδήποτε προκαλεί βλάβη στην καρδιά ή ελαττώνει την τροφοδοσία της καρδιάς σε 
οξυγόνο, την κάνει λιγότερο αποδοτική, μειώνει την ικανότητα της να γεμίζει και να αντλεί 
αίμα, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο συντονισμός μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών, 
και των αιμοφόρων αγγείων και τελικά να βλάπτεται όχι μόνον η καρδιά αυτή καθεαυτή 
αλλά και το υπόλοιπο σώμα εξίσου. 

 

Ενδείξεις και Συμπτώματα 

Τα καρδιακά νοσήματα μπορεί να είναι οξέα ή χρόνια. Μπορεί να είναι προσωρινά, σχετικά 
σταθερά, ή εξελισσόμενα. Μπορεί να προκαλούν πλήθος ενδείξεων και συμπτωμάτων τα 
οποία συχνά αλλάζουν ή/και επιδεινώνονται με τον καιρό. Τα χρόνια καρδιακά νοσήματα 
μπορεί να εμφανίζουν επεισόδια με συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν οξεία επιδείνωση; 
μπορεί να επιλύονται (είτε από μόνα τους είτε μετά από θεραπεία), μπορεί να επιμένουν, ή 
μπορεί ακόμη και να αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή. Ασθενείς με πρώιμο καρδιακό 
νόσημα μπορεί να βιώνουν λίγα ή ασαφή συμπτώματα, όπως κόπωση, δύσπνοια με ή 
χωρίς προσπάθεια, ζάλη, και/ή ναυτία; Παρόλα αυτά, αυτά τα συμπτώματα δεν 
υποδεικνύουν τον συγκεκριμένο τύπο του υφιστάμενου καρδιακού νοσήματος. Αυτά τα 
συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν σε ένα πλήθος άλλων παθήσεων. Άλλες ενδείξεις 
και συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από καρδιακά νοσήματα περιλαμβάνουν: 

·  Αρρυθμία·  Διαστολή – διάταση ενός ή περισσοτέρων καρδιακών κοιλοτήτων, με 



επακόλουθη αύξηση του εσωτερικού τους, λόγω αυξημένης πίεσης·  Εμβολή – απόφραξη 
αιμοφόρου αγγείου από υλικό που μεταφέρθηκε από κάποια μακρινή θέση του σώματος, 
πιο συχνά θρόμβος αίματος, αλλά μπορεί να οφείλεται σε λίπος, αέρα, ή ακόμα και 
αμνιακό υγρό· Αδυναμία να υποστηριχθούν οι αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο και 
κάθαρση αποβλήτων, όπως κατά τη διάρκεια φυσικής δραστηριότητας·  Έμφραγμα – 
νέκρωση μυϊκών κυττάρων λόγω απόφραξης της ροής του αίματος·  Ανεπαρκής σύσπαση 
– δεν αδειάζει ή δεν γεμίζει πλήρως·  Πόνος, συχνά λόγω ισχαιμίας – έλλειψη 
ικανοποιητικής ποσότητας οξυγόνου λόγω μειωμένης ροής αίματος·  Αναρρόφηση – 
παλινδρόμηση αίματος λόγω αυξημένης πίεσης στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων και 
του ήπατος·  Στένωση – στένεμα των εισόδων της καρδιάς·  Νέκρωση ιστού – μόνιμη 
απώλεια καρδιακού ιστού λόγω έλλειψης οξυγόνου, leading to scarring·  Κοιλιακή 
υπερτροφία – αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων της καρδιάς, που οδηγεί σε μείωση του 
μεγέθους των κοιλοτήτων και ελάττωση της ευλυγισίας της καρδιάς. 

 

 

Τα καρδιακά νοσήματα μπορεί να οφείλονται σε: 

 
·  Χρήση αλκοόλ 
·  Χρήση αναβολικών στεροειδών 
·  Αθηροσκλήρωση 
·  Αυτοάνοσες καταστάσεις 
·  Βακτηριακή μόλυνση 
·  Χρήση κοκαΐνης 
·  Συγγενείς ανωμαλίες 
·  Διαβήτη 
·  Διατροφή, ειδικά όταν είναι πλούσια σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη 
·  Υπέρταση 
·  Κάκωση ή τραύμα 
·  Καθιστικός τρόπος ζωής 
·  Κάπνισμα 
·  Δυσλειτουργία θυρεοειδούς (υπό- και υπέρ- λειτουργία) 
·  Τοξίνες, όπως ο υδράργυρος, και μερικές φορές φάρμακα χημειοθεραπείας ή φάρμακα 
για HIV / AIDS 
·  Ιογενείς λοιμώξεις  
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ:  

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται κατά την καρδιακή ανεπάρκεια ,όπως δύσπνοια ή 
οιδήματα σφυρών ,επισυμβαίνουν επειδή η φτωχή λειτουργικότητα της καρδίας προκαλεί 
έξοδο της καρδιάς προκαλεί έξοδο υγρών από την  κυκλοφορία προς τους ιστούς. Είναι 
πολύ σημαντικό να μείωση κανείς αυτή την συγκέντρωση του υγρού .Αυτό επιτυγχάνεται 
με τη χρήση διουρητικών φαρμάκων . Τα φάρμακα αυτά έχουν επίδραση στη λειτουργία 
των νεφρών , μειώνοντας την ποσότητα του άλατος και νερού που επαναρροφώνται με τη 
βοήθειά τους προς την κυκλοφορία του αίματος. Κατ΄ αυτό τον τρόπο περισσότερο υγρό 
απομακρύνεται δια των ούρων . Οι καρδιογλυκοσίδες , όπως είναι η δακτυλίδια , βοηθούν 
στην καρδιακή ανεπάρκεια με τη βελτίωση της συσταλτικής ικανότητας του μυοκαρδίου. Τι 
είναι ΚΑ 

Η ΚΑ είναι μια σοβαρή πάθηση στην οποία η καρδιά είναι αδύνατη και δεν μπορεί να 
στείλει αρκετή ποσότητα αίματος σε όλο το σώμα, με αποτέλεσμα το σώμα να μην παίρνει 
την ποσότητα του οξυγόνου και τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται για να δουλέψει 
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φυσιολογικά. Και επειδή  το αίμα και το οξυγόνο δεν φτάνουν για να θρέψουν τους μυς και 
τα όργανα του σώματος, οι μυς κουράζονται και ο ασθενής με ΚΑ εμφανίζει εύκολη 
κόπωση. Αλλά παράλληλα δεν επιστρέφει  και αρκετό αίμα στην καρδιά, περιμένοντας ένα 
δυνατό τράβηγμα που δεν έρχεται. Μαζεύεται τότε το αίμα στις φλέβες, περιμένοντας να 
γυρίσει στην καρδιά και αυξάνεται η πίεση μέσα σε αυτές, οπότε και αρχίζουν να βγαίνουν 
υγρά στους γύρω ιστούς, κυρίως στα πόδια και την κοιλιά. Υγρό μαζεύεται και στους 
πνεύμονες γιατί δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα στην αριστερή καρδιά και προκαλεί 
συμφόρηση στους πνεύμονες και δύσπνοια. ΄Ετσι δικαιολογούνται τα κύρια συμπτώματα 
της ΚΑ που είναι η εύκολη κόπωση και η δύσπνοια. Στην κατάσταση αυτή το σώμα 
προσπαθεί να τα βγάλει πέρα κάνοντας κάποιες προσαρμογές αλλά μόνο για λίγο χρονικό 
διάστημα τα καταφέρνει. Στο τέλος οι προσπάθειες αυτές του οργανισμού όχι μόνο δεν 
βοηθούν αλλά οδηγούν στην αυτοκαταστροφή. 

 

Που οφείλεται η KA. 

Η αιτία που την προκαλεί 

Η αδυναμία αυτή της καρδιάς μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Μπορεί μια καρδιά 
να κουρασθεί γιατί έχει να αντιμετωπίσει για αρκετό διάστημα αυξημένη πίεση στα αγγεία, 
οπότε «ζορίζεται» και εξαντλείται από το πολύ ζόρισμα. Η κύρια αιτία που προκαλεί ΚΑ 
είναι η στεφανιαία νόσος. ΄Ενα έμφραγμα του μυοκαρδίου νεκρώνει κάποιο μέρος της 
καρδιάς και ελαττώνει τη δύναμή της. ΚΑ μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία 
αλλά συνήθως αφορά μεγάλες ηλικίες. Είναι πιο σπάνια σε ηλικίες < 65 ετών (περίπου 
1%). Είναι όμως αρκετά συχνή σε ηλικίες 75-85 ετών (7%), στις οποίες και αποτελεί την 
κύρια αιτία νοσηλείας. ΄Αλλες αιτίες που προκαλούν ΚΑ είναι παθήσεις των βαλβίδων, των 
πνευμόνων, λοιμώξεις (μυοκαρδίτιδα), μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες κ.α. 

Η αλλαγή της κατάσταση της καρδιάς με το χρόνο 

Όπως ήδη αναφέραμε η ΚΑ είναι μια χρόνια σοβαρή πάθηση που χειροτερεύει με το χρόνο. 
Ο ρυθμός με τον οποίο χειροτερεύει δεν είναι προβλέψιμος και διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή. Σε ορισμένους τα συμπτώματα παραμένουν σταθερά για μήνες ή χρόνια ενώ σε 
άλλους χειροτερεύουν προοδευτικά χρόνο με χρόνο. Υπάρχουν πάλι περιπτώσεις που ενώ 
διατηρούνται σχετικά σταθερά με τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής, ξαφνικά 
χειροτερεύουν είτε γιατί εμφανίστηκε μια αρρυθμία, είτε μια λοίμωξη, είτε μια καρδιακή 
προσβολή (ένα έμφραγμα). Μια άλλη συνηθισμένη αιτία που απορυθμίζει μια χρόνια 
σταθερή ΚΑ είναι η μη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή ή στους 
διαιτητικούς περιορισμούς. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουν οι ασθενείς την αξία της 
συμμόρφωσης στην αγωγή που τους έδωσε ο γιατρός. Δεν πρέπει να σταματούν ούτε να 
αλλάζουν τα φάρμακα από μόνοι τους. Γιατί τα φάρμακα όχι μόνο θα τους κρατήσουν σε 
μια ισορροπία αλλά και θα τους βοηθήσουν να ζήσουν περισσότερο έχοντας μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. 

 

Εξετάσεις που γίνονται συνήθως 

Αν υποψιαστεί κανείς ότι έχει ΚΑ ή αν έχει κάποια από τα συμπτώματα που προκαλεί η ΚΑ, 
τότε θα επισκεφτεί το γιατρό του. Αν ο γιατρός παίρνοντας το ιστορικό και μετά από 
εξέταση υποπτευθεί ότι ο εξεταζόμενος ασθενής έχει ΚΑ, τότε θα ζητήσει ορισμένες 
εξετάσεις για να επιβεβαιώσει την υποψία του και πολλές φορές να καταλάβει και την αιτία 
που προκάλεσε την ΚΑ. Μετά από το ιστορικό και την κλινική εξέταση το πρώτο που θα 
κάνει ο γιατρός είναι ένα ΗΚΓ. Θα ζητήσει στη συνέχεια μια ακτινογραφία θώρακος και θα 
στείλει και αίμα για να κάνει ορισμένες αναλύσεις. ΄Ενα υπερηχογράφημα καρδιάς είναι 
πολύτιμο στη φάση αυτή γιατί θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος. Για να μάθει στη 



συνέχεια ο γιατρός κάποιες λεπτομέρειες της πάθησής σας ή για να διευκρινίσει την αιτία 
που την προκάλεσε, μπορεί να ζητήσει και άλλες εξετάσεις, όπως αέρια  αίματος, 
δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα, στενογραφία, αξονική τομογραφία κ.α. 

 

Διαχείριση της ΚΑ από τον ασθενή και το γιατρό 

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία της ΚΑ γίνεται με φάρμακα και αλλαγή του τρόπου ζωής. 
Ακόμα και απλά πράγματα όπως καθημερινό περπάτημα, παρακολούθηση της δίαιτας 
(περιορισμός στο αλάτι) αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, μπορεί να κάνουν τη διαφορά 
στα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής. Ο ασθενής με ΚΑ πρέπει να παρακολουθεί το 
βάρος του (με καθημερινό ζύγισμα), την πίεση και τις σφίξεις του. Να καταγράφει τις 
μετρήσεις σε ένα πίνακα και να το δείχνει στο γιατρό του σε κάθε επίσκεψη. Αν 
παρατηρήσει μεγάλη αλλαγή στις μετρήσεις, όπως όταν πάρει ας πούμε αρκετό βάρος 
(περισσότερο από 2 κιλά σε 3 ημέρες), τότε πρέπει να ενημερώσει το γιατρό του. Στο ίδιο 
διάγραμμα που πρέπει να διατηρεί ο ασθενής καλό είναι να αναφέρει και οποιαδήποτε 
σημαντική αλλαγή διαπιστώσει στα συμπτώματά του, είτε προς το καλύτερο είτε προς το 
χειρότερο. Για παράδειγμα μπορεί να αναφέρει ότι τελευταία αναγκάζεται να ξυπνάει τη 
νύκτα λόγω δύσπνοιας και θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι ή ότι νοιώθει την  ανάγκη να 
χρησιμοποιήσει 4 αντί δύο μαξιλάρια που χρησιμοποιούσε πριν, για να κοιμηθεί. Σε μια 
μεριά της κάρτας πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία του επόμενου ραντεβού με το 
γιατρό. Και σε άλλο μέρος τα φάρμακα με τη σειρά και τις δόσεις 

 

Τα συμπτώματα που πρέπει  να ¨περιμένει¨ ο ασθενής με ΚΑ και η αντιμετώπιση  
όταν εμφανισθούν 

Ο ασθενής πρέπει να ανησυχήσει όταν έχει πόνο στο στήθος που επιμένει και δεν περνάει 
με υπογλώσσιο χάπι (νιτρογλυκερίνη). Αυτό το σύμπτωμα το έχουν ασθενείς με ΚΑ που 
έχουν και στεφανιαία νόσο και συνήθως το αναγνωρίζουν και παίρνουν το χάπι τους νωρίς, 
καθιστοί πάντα στο κρεβάτι. ΄Οταν εμφανισθεί δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) που 
επιμένει μετά από κάποια δραστηριότητα και δεν περνάει με την ανάπαυση, τότε ο 
ασθενής πρέπει να αναζητήσει βοήθεια. Αν έχει την εμπειρία και έχει πάρει οδηγίες από το 
γιατρό του μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο διουρητικό επιπλέον. Αν ακόμη ο ασθενής 
αισθάνεται ότι κουράζεται πιο εύκολα από πριν ή νοιώθει την καρδιά του να κτυπάει 
γρήγορα ή αισθάνεται αρρυθμία (κλώτσημα, φτερούγισμα), τότε πρέπει να αναζητήσει 
βοήθεια. Αν πάλι δει την κοιλιά του να φουσκώνει ή έχει βάρος στο δεξιό μέρος της κοιλιάς, 
τότε καλύτερα να το αναφέρει στο γιατρό του. Βήχας, ανορεξία, ναυτία, πρήξιμο στα πόδια, 
είναι συμπτώματα που πρέπει να καταγραφούν και να αναφερθούν. Στους ηλικιωμένους 
καλύτερα να έχουμε γραμμένο το τηλέφωνο του γιατρού τους με μεγάλα γράμματα για 
πρώτη ζήτηση. 

 

Κάτι άλλο που πρέπει να κάνει ο ασθενής με ΚΑ 

Μια άλλη σημαντική προϋπόθεση είναι να παίρνει ο ασθενής όλα τα φάρμακα που του 
έδωσε ο γιατρός χωρίς να παραλείπει κανένα στην ώρα του γιατί δεν είναι και λίγα. Να 
κρατάει ο ασθενής σημειώσεις με τα σκευάσματα και τις δόσεις ελεγχόμενος αν υπάρχει η 
δυνατότητα από κάποιο στενό συγγενή του. Αν μέσα στα πλαίσια της θεραπείας του έχει 
τοποθετηθεί και κάποια συσκευή όπως βηματοδότης, απινιδωτής πρέπει να είναι σε άμεση 
επαφή με το γιατρό και το εργαστήριο όπου εμφυτεύθηκε για τακτική παρακολούθηση και 
έλεγχο. Επειδή μια από τις αιτίες που απορυθμίζουν συχνά μια ΚΑ είναι οι λοιμώξεις καλό 
είναι ο ασθενής να βρίσκεται σε επικοινωνία πάντα με το γιατρό του να κάνει τα 
απαραίτητα εμβόλια για να προφυλάσσεται από αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ΚΑ, 



χρειάζεται και αντιπηκτική αγωγή (κολπική μαρμαρυγή, προσθετική βαλβίδα), οπότε 
πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος και ποαρακολούθηση ανά τακτά  διαστήματα. 

Υπάρχουν όμως και πιο απλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο ασθενής είτε από μόνος 
του είτε μετά από συμβουλή του γιατρού του, όπως η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και 
των σφύξεων, πράγμα που κινητοποιεί τον ασθενή να συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία του, 
ενισχύοντας έτσι και την αυτοπεποίθησή του. Το να αλλάζει τις εμπειρίες του ένας ασθενής 
με ένα άλλο σε χώρους συνάθροισης όπως καφενεία, γηροκομεία, ΚΑΠΗ, είναι καλό και 
ενθαρρύνεται από το γιατρό. Οι ασθενείς κουβεντιάζοντας καθησυχάζουν, γνωρίζοντας πια 
ότι δεν είναι μόνοι και μαθαίνουν από τα λάθη και τις εμπειρίες των άλλων. Αυτό το 
διαπιστώνουμε και στις συζητήσεις που κάνουν σε χώρους αναμονής για εξέταση, για 
έλεγχο βηματοδότη για ηχοκαρδιογράφημα. Στους ηλικιωμένους αρέσει να αλλάζουν 
γνώμη με άλλους και ιδιαίτερα αν έχουν περίπου το ίδιο πρόβλημα (φέρουν βηματοδότη, 
έχουν κάνει bypass). 

 

Προσέχοντας την υγεία γενικά, ελέγχοντας και άλλες παθήσεις που συνυπάρχουν 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ΚΑ συνήθως έχουν και άλλες παθήσεις όπως αναιμία, νεφρική 
ανεπάρκεια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπέρταση, διαβήτη κ.α. Είναι απαραίτητο να 
παρακολουθούν και τις άλλες παθήσεις σε συνεννόηση πάντα με τον καρδιολόγο και με 
γιατρό άλλης ειδικότητας όπου χρειάζεται (πνευμονολόγο, νεφρολόγο, διαβητολόγο). 
Φαίνεται λοιπόν ότι με καλύτερη κατανόηση της πάθησης τους και με απλές αλλαγές στον 
τρόπο ζωής αρκετοί ασθενείς με ΚΑ μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της 
ζωής τους. 

 
 

ΖΑΛΗ 
Τα περισσότερα επεισόδια ζάλης κατά τα οποία 
αισθάνεται κάποιος αστάθεια και ((ελαφρύ)) κεφάλι για 
μερικά δευτερόλεπτα, είναι ακίνδυνα . 
Επαναλαμβανόμενα επεισόδια είναι δυνατόν όμως, να 
οφείλονται σε καρδιακό ή κυκλοφοριακό πρόβλημα . 
Μια ασυνήθης αιτία μπορεί να είναι οι διαταραχές της 
αγωγής του καρδιακού ερεθίσματος . Η 
παρακωλυόμενη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο 
μπορεί να προκαλέσει ένα παροδικό επεισόδιο. 

 
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ 
Ένα λιποθυμικό επεισόδιο είναι η παροδική απώλεια συνειδήσεως, η οποία οφείλεται σε 
μειωμένη παροχή οξυγόνου προς τον εγκέφαλο. Συνήθως είναι ακίνδυνο και συχνά είναι τ 
αποτέλεσμα παρατεταμένης ορθοστασίας σε πολύ θερμό και πνιγηρό περιβάλλον. Μερικές 
φορές προκαλείτε από υπερδιεγερσιμότητα του παρασυμπαθητικού από ισχυρό πόνο ή 
αιφνίδιο κλονισμο. Σε σπάνιες περιπτώσεις η λιποθυμία είναι το αποτέλεσμα διαταραχών 
του ρυθμού ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Οποιοσδήποτε παρουσιάσει λιποθυμικά 
επεισόδια κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης πρέπει να διερευνήσει την αιτία, διότι είναι 
δυνατόν να αποτελεί αυτό το επεισόδιο σύμπτωμα κάποιας σοβαρής καρδιακής νόσου. 

ΔΥΣΠΝΟΙΑ 
Είναι φυσιολογικό να δυσπνοιεί κάποιος μετά από έντονη σωματική άσκηση, διότι η καρδιά 
και οι άλλοι μυς απαιτούν περισσότερο οξυγόνο. Η δύσπνοια όμως κατά την ηρεμία ή κατά 
τη διάρκεια ήπιας σωματική άσκησης μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα καρδιακής ή 
αναπνευστικής νόσου. Μια συνήθης αιτία είναι η καρδιακή ανεπάρκεια .Η καρδία αντλεί το 



αίμα με λιγότερο αποτελεσματικά και έτσι επιβραδύνεται η ροή του αίματος δια των 
πνευμόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια στην αναπνοή,  διότι οι πνεύμονες 
αδυνατούν να συνεχίσουν την παροχή σταθερής και επαρκούς ποιότητας οξυγόνου προς 
την κυκλοφορία, αλλά και διότι συγκεντρώνεται υγρό στους πνεύμονες λόγω κακής 
κυκλοφορίας. 

 

ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ 

Ο θωρακικός πόνος είναι πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα και οι συχνές αιτίες είναι θλάση 
κάποιου μυός ,κάταγμα πλευράς ,εγκλωβισμένο νεύρο, άγχος από ψυχολογικά αίτια, 
φλεγμονή του οισοφάγου ,φλεγμονή κάποιας άρθρωσης πλευράς προς το στέρνο. Είναι 
δυνατόν όμως η αιτία να είναι η στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή περικαρδίτιδα. 

ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ ΠΑΛΜΩΝ 

Προκάρδιοι παλμοί ή κτύποι στην περιοχή του στήθους και του τράχηλου είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν σε άτομα που βρίσκονται σε ένταση, αλλά και σε άτομα κατά την ηρεμία. Το 
αίσθημα παλμών είναι δυνατόννα οφείλεται σε έκτακτο παλμό, και μπορεί να προκαλέσει 
ανησυχία, αλλά συνήθως δεν οφείλεται σε  καρδιολογική διαταραχή. 

ΟΙΔΗΜΑ ΣΦΥΡΩΝ  

Τα οιδήματα σφυρών είναι ένα 
σύμπτωμα, που φανερώνει 
κατακράτηση υγρών από τους ιστούς. 
Μια από τις συνήθεις αιτίες είναι η 
καρδιακή ανεπάρκεια κατά την οποία οι 
κοιλίες δεν κενώνονται ικανοποιητικά. Το 
αίμα που κατακρατείται στη δεξιά κοιλία 
προκαλεί μια συσσώρευση και κατά 
συνέπεια άσκηση πιέσεως στην 
κυκλοφορία εξαναγκάζοντας κατ΄αυτό 
τον τρόπο την εξαγγείωση υγρού προς 
τους περιβάλλοντες ιστούς. Τα σφυρά, 
ιδιαιτέρως, παρουσιάζουν οιδήματα, 



λόγω της επιπλέον επίδρασης της βαρύτητας. 

 

ΜΥΟΣΠΑΣΜΟΣ 

Εμφανίζεται μετά από έντονη άσκηση. Αν επισυμβαίνει μετά τη βάδιση μικρής απόστασης 
και παρέρχεται με την ανάπαυση, καλείται διαλείπουσα χωλότης και συνήθως υποδηλώνει 
αρτηριακή νόσο. 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ατομικές ανωμαλίες που προκαλούνται από ελαττωματική 
ανάπτυξη της καρδιάς κατά την εμβρυϊκή ζωή.Περιλαμβάνουν ανωμαλίες του 
διαφράγματος, μετάθεση μεγάλων αγγείων, μόνη κοιλία και πολλές διαταραχές με 
ποικίλλουσα βαρύτητα ανωμαλίες του διαφράγματος αποτελούν τη μεγαλύτερη και 
συνηθέστερη ομάδα των σοβαρών συγγενών ανωμαλιών αλλά μπορούν να χωριστούν σε 
δυο βασικές ομάδες :σ' αυτές κατά τις οποίες παρατηρείτε δίοδος αυξημένης ποσότητας 
αίματος από την καρδιά προς τους πνεύμονες, αλλά όχι επαρκούς προς το υπόλοιπο 
σώμα και σ' αυτές όπου έχουμε μειωμένη διέλευση αίματος από τους πνεύμονες ,πράγμα 
που σημαίνει ότι το αίμα προς τη συστηματική κυκλοφορία είναι κακώς οξυγονωμένο. 

 

ΑΙΤΙΕΣ 

Η καρδιά σχηματίζεται κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, μεταξύ έκτης και 
δωδέκατης εβδομάδας, περίοδος κατά την οποία μια γυναίκα είναι δυνατόν να μη γνωρίζει 
ότι είναι έγκυος. Αν μια έγκυος γυναίκα κατά το χρονικό αυτό διάστημα έλθει σε επαφή με 
κάποιο λοιμογόνο παράγοντα και μάλιστα τον ιό της ερυθράς ,υπάρχει πιθανότητα να 
προκληθεί κάποια καρδιολογική ανωμαλία στο έμβρυο. Ο συστιματικός εμβολιασμός κατά 
της ερυθράς των εφήβων νεανίδων και πλέον πρόσφατα η εφαρμογή εμβολιασμού σε όλα 
τα παιδιά ηλικίας περίπου ενός έτους έχει συντελεστεί στην ολοένα σπανιότερη λοίμωξη 
δια του ιού αυτού. Είναι δυνατόν όμως ιογενείς λοιμώξεις να προσβάλουν την καρδία του 
εμβρύου. Κακώς ελεγχόμενος σακχαρώδεις διαβήτης κατά την  εγκυμοσύνη φαίνεται ότι 
αυξάνει τν κίνδυνο καρδιοπάθειας του εμβρύου. Συχνά οι συγγενείς καρδιοπάθειες 
συνοδεύονται από άλλες συγγενείς διαμαρτυρίες περί τη διάπλαση. Περίπου 30 έως 40% 
των βρεφών με σύνδρομο Down πάσχουν από καρδιοπάθεια .Επίσης  έχει παρατηρηθεί 
κάπως αυξημένη επίπτωση ορισμένων τύπων ανωμαλιών με δίδυμα. 



ΆΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται αιτία. Αν το παιδί γεννηθεί με 
καρδιοπάθεια, δε σημαίνει ότι οφείλετε σε σφάλμα γονέων .Αισθήματα ενοχής μπορεί να 
επιδεινώσουν μια ήδη βεβαρημένη κατάσταση για τους γονείς. Ο όρος «συγγενείς» δεν 
είναι ταυτόσημος με τον όρο «κληρονομικός».Είναι μάλλον σπάνιο να παρατηρηθεί η ίδια 
ανωμαλία σε περισσότερα από ένα άτομο ίδιας οικογένειας. Η πιθανότητα γεννηθεί ένα 
παιδί με συγγενείς καρδιοπάθεια, αν ο ένας γονέας πάσχει από καρδιακό νόσημα ή αν το 
ζευγάρι έχει ήδη ένα πάσχον παιδί είναι μόνο ελαφρά αυξημένη. 

 
 
 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

Μία φυσιολογική καρδιά 

Μετάθεση των μεγάλων αγγείων 
Σ' αυτή τη συγγενή ανωμαλία δυο βασικές αρτηρίες, η πνευμονική και η αορτή, οι οποίες 
μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά, εκφύονται από ακατάλληλα τμήματα της καρδιάς. 
Είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση της ορθής έκδυσης των μεταταχθεισών 
αρτηριών. 
Στένωση ισθμού αορτής 
Αυτή είναι μια τοπική στένωσης αορτής και έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη 
παραχωσίματος προς το κατώτερο μέρος του σώματος .Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε 
δύσπνοια ωχρότητα και αδυναμία λήψεως τροφής. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση 
μπορεί να είναι απαραίτητη τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής, αλλά μερικές φορές 
καθυστερεί μέχρι την των 4-6 ετών. 
Χαρακτήρες του στομαχικού πόνου 

Συχνά περιγράφεται σαν σφίξιμο, κάψιμο, πίεση ή πνιγμονή ή γενικότερα σαν δυσφορία 

που εντοπίζεται πίσω από το στέρνο (οπισθοστερνικά). Ο ασθενής τυπικά φέρνει τη 

γροθιά του μπροστά από το στέρνο για να περιγράψει τον πόνο. Η ένταση του πόνου 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Στέρνο&action=edit&redlink=1


ποικίλει από ήπια έως κι έντονη. Μερικές φορές, η κύρια εστία του στομαχικού πόνου δεν 

είναι οπισθοστερνικά, αλλά μπορεί να εντοπίζεται σε άλλη περιοχή του θώρακα, στο 

υπογάστριο, στα άνω άκρα (ιδιαίτερα το αριστερό), στον τράχηλο ή στην κάτω γνάθο. Από 

την συνηθισμένη του οπισθοστερνική θέση, ο στομαχικός πόνος μπορεί να ακτινοβολεί 

στην πλάτη ή σε μια ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιοχές. Ο πόνος της 

στηθάγχης έχει διάρκεια λίγων λεπτών και υποχωρεί με τη λήψη νιτρωδών φαρμάκων. Ο 

πόνος της στηθάγχης είναι δυνατόν να συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα και σημεία 

όπως δύσπνοια, εφίδρωση, ναυτία κι έμετο. 

Παθοφυσιολογία 

Ο πόνος της στηθάγχης είναι αποτέλεσμα ισχαιμίας του μυοκαρδίου, η οποία συμβαίνει 

όταν διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα στις μεταβολικές απαιτήσεις του μυοκαρδίου και 

στην προσφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Αυτό 

μπορεί να συμβεί όταν μειώνεται η διάμετρος του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών είτε 

εξαιτίας στένωσης (λόγω αθηροσκλήρωσης), είτε εξαιτίας σπασμού των αγγείων αυτών. Το 

φαινόμενο επιτείνεται όταν οι ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο είναι αυξημένες και ο 

αντισταθμιστικός μηχανισμός της καρδιάς (αγγειοδιαστολή των στεφανιαίων αρτηριών) δεν 

επαρκεί για να τις καλύψει. Για να συμβεί αυτό, η στένωση του στεφανιαίου αγγείου πρέπει 

να ξεπερνά το 75%. Τα αποτελέσματα της ισχαιμίας του μυοκαρδίου είναι συνήθως 

αναστρέψιμα, σε περίπτωση όμως παρατεταμένης ή/και απότομης ισχαιμίας μπορεί να 

προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες και νέκρωση (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου). 

Είδη στηθάγχης 

1. Σταθερή στηθάγχη: Ο στομαχικός πόνος εμφανίζεται όταν υπάρχει ένας ή 

περισσότεροι παράγοντες που αυξάνουν το καρδιακό έργο και τις απαιτήσεις του 

μυοκαρδίου σε οξυγόνο. Τέτοιοι παράγοντες είναι η σωματική άσκηση, η συγκινησιακή 

φόρτιση, το έντονο ψύχος, ένα πλούσιο γεύμα, η σεξουαλική πράξη κ.ά. Ο πόνος διαρκεί 

μερικά λεπτά και υποχωρεί με τη λήψη ενός νιτρώδους φαρμάκου ή με διακοπή της 

σωματικής άσκησης. 

2. Ασταθής στηθάγχη: Ο στομαχικός πόνος εμφανίζεται ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη ή μη κάποιου κλιτικού παράγοντα όπως η σωματική άσκηση, δηλαδή ακόμη 

και σε κατάσταση ηρεμίας ή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο πόνος μπορεί να είναι 

εντονότερος από εκείνον της σταθερής στηθάγχης και να διαρκεί περισσότερο, 

υποχωρεί δε με τη λήψη νιτρωδών φαρμάκων. Η ασταθής στηθάγχη υποδηλώνει 

σοβαρότερη νόσο των στεφανιαίων αγγείων και έχει χειρότερη πρόγνωση. 

3. Στηθάγχη Prinzmetal: Οφείλεται κυρίως σε σπασμό των στεφανιαίων 

αρτηριών, παρά σε αθηροσκλήρωση, αν και αθηροσκλήρωση μπορεί να 

συνυπάρχει. Συνήθως εμφανίζεται κατά την ηρεμία ή κατά τη διάρκεια του ύπνου και 

μπορεί να θεωρηθεί ασταθής στηθάγχη. 

Διαγνωστική προσέγγιση και διαφορική διάγνωση 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας: Συνήθως είναι φυσιολογικό, εκτός αν ληφθεί κατά 

τη διάρκεια στομαχικής κρίσης. 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα κόπωσης: Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τη 

διάρκεια σωματικής άσκησης (ελκτικός παράγοντα της στηθάγχης) πάνω σε 

κινούμενο τάπητα. 

• Σπινθηρογράφημα με θάλλιο 201 

• Στενογραφία: Επεμβατική απεικονιστική μέθοδος με την οποία 

αποκαλύπτεται η ανατομία των στεφανιαίων αγγείων και η ακριβής θέση της 

στένωσης. 

Η στηθάγχη (πόνος λόγω ισχαιμίας) θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλες αιτίες 

θωρακικού πόνου, όπως πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, παθήσεις των αρθρώσεων, των μυών 
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ή των χόνδρων του θώρακα, αλλά και επιγαστρικού πόνου, όπως 

οισοφαγίτιδα ,γαστρίτιδα ,πεπτικό έλκος κ.ά. 

Αντιμετώπιση 

Οι στόχοι κατά της αντιμετώπιση της στηθάγχης είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, 

η επιβράδυνση της εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου και η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 

εμφράγματος του μυοκαρδίου. Γενικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι η διακοπή 

του καπνίσματος, ο διατήρηση των τιμών σακχάρου και χοληστερόλης σε φυσιολογικά 

επίπεδα, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η απώλεια βάρους σε συνδυασμό με υγιεινή 

δίαιτα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της στηθάγχης είναι: 

• Νιτρώδη: Ανακουφίζουν από τον στηθαγχικό πόνο, συνήθως λαμβάνονται 

υπογλώσσια. 

• Β-Αναστολείς: Σημαντικά οφέλη στην ανακούφιση από τη συμπτωματολογία 

και τη μείωση της θνητότητας. 

• Ανταγωνιστές ασβεστίου: Αγγειοδιασταλτικά φάρμακα που αυξάνουν την 

αιμάτωση του μυοκαρδίου. 

• Στατίνες: Για τον έλεγχο τυχόν συνυπάρχουσας υπερχοληστερολαιμίας. 

• Ασπιρίνη: Μειώνει την πιθανότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου. 
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, κοινώς γνωστό ως καρδιακή προσβολή, προκαλείται από 
αιφνίδια διακοπή της ροής του αίματος προς την καρδιά 

Αιτίες 

 
 

Η καρδιά 

Η κύρια αιτία του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι η απόφραξη της αρτηρίας που 

τροφοδοτεί με αίμα την καρδιά. Όταν συμβεί ξαφνική απόφραξη μίας από τις στεφανιαίες 

αρτηρίες, τα κύτταρα των μυών της καρδιάς δεν είναι πλέον σε θέση να λάβουν επαρκή 

ποσότητα οξυγόνου. Επειδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν, η καθυστερημένη 

αποκατάσταση της παροχής αίματος θα τα θανατώσει. Τα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητα στην έλλειψη οξυγόνου. Ο βαθμός της βλάβης που προκαλείται σε 

αυτή την περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος της αρτηρίας που υφίσταται την απόφραξη. 

Συνήθως η απόφραξη αρτηρίας προκαλείται από έναν θρόμβο αίματος. Θρόμβος είναι το 

πηγμένο αίμα που φράζει τον αυλό της αρτηρίας και διακόπτει έτσι την ροή του αίματος. Οι 

θρόμβοι σχηματίζονται μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες λόγω ρήξης ενός σχηματισμού που 

ονομάζεται αθηρωματική πλάκα. Η αθηρωματική πλάκα δημιουργείται από τη σταδιακή 

συσσώρευση λιπιδίων τα οποία επικάθονται στα τοιχώματα της αρτηρίας.[εκκρεμεί 
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παραπομπή] Η δημιουργία της πλάκας —μια διεργασία που διαρκεί χρόνια και ονομάζεται 

αθηροσκλήρυνση— στενεύει προοδευτικά την αρτηρία. Όταν ραγεί αυτή η πλάκα, 

σχηματίζεται θρόμβος αίματος πάνω από τη ρήξη, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει 

απόφραξη ολόκληρης της αρτηρίας. Η διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου πάνω στην 

πλάκα ονομάζεται αθηροθρόμβωση. 

Έτσι, η αθηροσκλήρυνση προκαλεί προοδευτική στένωση των αρτηριών, όπου η πλάκα 

επικάθεται στο αρτηριακό τοίχωμα, ενώ η αθηροθρόμβωση συμβαίνει όταν ραγεί η πλάκα 

και σχηματιστούν θρόμβοι αίματος, οι οποίοι προκαλούν αιφνίδια απόφραξη μιας αρτηρίας 

η οποία, με τη σειρά της, προκαλεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου.Να σημειωθεί ότι η ρήξη 

της αθηρωματικής πλάκας μπορεί να συμβεί ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και 

αν η στένωση της αρτηρίας δεν είναι μεγάλη. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η απόφραξη μπορεί να προκληθεί και από άλλες αιτίες όπως 
ηφλεγμονή, ο αυτόματος διαχωρισμός -σχίσιμο- του αγγείου, από εμβολή μεταναστευτικού 
θρόμβου ή από μυικό σπασμό στην αρτηρία. 

 

Ενδείξεις ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου 

Οι ενδείξεις που φανερώνουν ότι η παροχή αίματος προς την καρδιά έχει διαταραχτεί 

προσωρινά προηγούνται συχνά ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οι ενδείξεις αυτές 

διαρκούν κατά κανόνα μόνο μερικά λεπτά της ώρας. Σε πολλές όμως περιπτώσεις τα 

συμπτώματα είναι αιφνίδια, χωρίς προκαταρκτικά 

ενοχλήματα. Κάποιες τέτοιες ενδείξεις είναι οι εξής: 

• Αίσθηση πίεσης ή σφιξίματος στο στήθος 

• Πόνοι στο στήθος, οι οποίοι μπορεί να 

διαχέονται στον ώμο, το χέρι, το λαιμό, ή και το 

σαγόνι. Η ένταση του πόνου διαφέρει από άνθρωπο 

σε άνθρωπο σε σημείο που μπορεί να κυμαίνεται 

από ένα απλό συνεχές βάρος έως και να απουσιάζει 

ολοκληρωτικά (ειδικώς στους χρόνια 

διαβητικούςασθενείς)[εκκρεμε παραπομπή] 

• Ξαφνικός πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα με συνοδούς εμέτους πολλές 

φορές 

• Εφίδρωση 

• Δυσχέρεια στην αναπνοή 

• Ακανόνιστος χτύπος καρδιάς (αρρυθμία) που συμβαίνει για πρώτη φορά 

Αρχικά τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την σωματική κόπωση ή ψυχική υπερένταση, 

ενώ αργότερα εμφανίζονται και κατά την ξεκούραση. Η ενημέρωση του προσωπικού 

γιατρού είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση. 

Παράγοντες κινδύνου 

Κάθε ξεχωριστός παράγοντας αθροίζεται με άλλους, εφόσον υπάρχουν και έτσι αυξάνεται 

ο κίνδυνος σε σημαντικό βαθμό για να συμβεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι γνωστοί 

παράγοντες δεν ευθύνονται ομότιμα στο βαθμό πρόκλησης της στεφανιαίας νόσου ενώ 

ανευρίσκονται σε ποσοστό μέχρι και 60% στους ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, 

υπογραμμίζοντας έτσι ότι μερικοί άλλοι αδιερεύνητοι ακόμη παράγοντες εμπλέκονται στην 

παθολογική αυτή διεργασία. Κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να 

τεθούν υπό έλεγχο, είναι οι εξής: 

• Ο διαβήτης 

• Η υπέρταση 
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• Το κάπνισμα 

• Η υψηλή χοληστερόλη[εκκρεμεί παραπομπή] 

• Το υπερβολικό βάρος (όχι ανεξάρτητα αλλά μέσω επίτασης άλλων 

παραγόντων κινδύνου) 

• Η ανθυγιεινή διατροφή 

• Το άγχος[εκκρεμεί παραπομπή] 

• Η έλλειψη σωματικής άσκησης[εκκρεμεί παραπομπή] 

• Οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις 

Σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να τεθούν σε έλεγχο αλλά επιβάλλουν την 

εντατικότερη λήψη μέτρων για τροποποίηση των προηγούμενων είναι: 

• Το κληρονομικό ιστορικό (στεφανιαίας νόσου) 

• Το φύλο (πρωιμότερη επιβάρυνση των ανδρών) 

• Η ηλικία (όσο αυξάνεται τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος) 

Πέραν από τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου, ο χειρισμός μιας τέτοιας 

κατάστασης υγείας μπορεί να γίνει ανάλογα είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε μέσω 

χειρουργικής επέμβασης (για παράδειγμα, η παράκαμψη της στεφανιαίας αρτηρίας ή 

διάφορες μέθοδοι αγγειοπλαστικής, όπως είναι η διαστολή-μπαλονάκι). 

Η νόσος της καρωτίδας 

Τι είναι η στένωση καρωτίδας; 

 
Φωτογραφία1:Ανατομία της καρωτίδας. 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά από την στεφανιαία 

νόσο και τον καρκίνο με θνητότητα περίπου 50% στους 6 μήνες και με ένα ποσοστό 30% 

των επιζησάντων που απαιτεί καθημερινή φροντίδα. Τα εγκεφαλικά επεισόδια 

κατατάσσονται ανάλογα με την αιτία και προκαλούνται στο 80% από έμφρακτο και στο 

20% από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. 

Οι καρωτίδες αρτηρίες είναι τα κύρια αιμοφόρα αγγεία που παρέχουν αιμάτωση στον 

εγκέφαλο (φωτογραφία 1) και όπως όλες οι άλλες αρτηρίες (στεφανιαίες, νεφρικές, 

αρτηρίες των κάτω άκρων κ.λ.π.), έτσι και οι καρωτίδες μπορεί να προσβληθούν από την 

αθηροσκλήρυνση που τελικά προκαλεί την στένωση της καρωτίδας (φωτογραφία 2, 3). Η 

νόσος της καρωτίδας είναι η αιτία των εγκεφαλικών επεισοδίων σε ένα ποσοστό περίπου 

30% των αρρώστων. 
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Πώς γίνεται η διαγνωστική προσέγγιση; 

 
Φωτογραφία 2: 

Η αθηρωματική πλάκα που δημιουργεί τη στένωση της κοινής και της έσω καρωτίδας. 

Η στένωση της καρωτίδας μπορεί να εκδηλωθεί με προειδοποιητικά συμπτώματα 

εγκεφαλικού επεισοδίου όπως είναι τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια. Η παροδική διακοπή 

της αιμάτωσης συγκεκριμένου μέρους του εγκεφάλου οφείλεται στην απόσπαση ενός 

κομματιού της αθηροματικής πλάκας που μπορεί να προέρχεται από την καρωτίδα. Αυτά 

τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια έχουν μικρή διάρκεια μερικών δευτερολέπτων μέχρι 

μερικών ωρών (πάντα όμως λιγότερο από 24 ώρες). Χαρακτηριστικά συμπτώματα 

συμπεριλαμβάνουν παροδική απώλεια όρασης ενός ματιού με διάρκεια λίγων 

δευτερολέπτων (Amaurosis fugax), αδυναμία, παράλυση του άνω ή κάτω άκρου και 

δυσαρθρία. 

 

 
Φωτογραφία 3: 
Αρωματική πλάκα, κατόπιν καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής. 

Ενώ όταν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες τότε η βλάβη στον 

εγκέφαλο είναι πολύ πιθανόν να είναι μόνιμη. Σε περίπτωση που αυτά τα συμπτώματα 

συσχετίζονται και οφείλονται σε σημαντική στένωση (δηλαδή ≥70% στένωση) της 



καρωτίδας, τότε ο κίνδυνος να πάθει ο ασθενής σοβαρό και μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο 

στους επόμενους 6 μήνες είναι υψηλός. 

Η νόσος της καρωτίδας 

Η νόσος της καρωτίδας ενδέχεται να είναι και συμπτωματική (κρυφή) και συνήθως 

εντοπίζεται τυχαία με εξετάσεις υπερήχου. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου 5-10% του 

πληθυσμού άνω των 65 ετών έχει συμπτωματική νόσο της καρωτίδας με στενώσεις πάνω 

από 50% του αγγείου. Η νόσος της καρωτίδας είναι πιο συχνή σε άτομα υψηλού κινδύνου 

π.χ. ηλικιωμένοι ασθενείς με προτίμηση τους άνδρες (>60 ετών), διαβητικοί, ασθενείς με 

υπέρταση, με σακχαρώδη διαβήτη, με καρδιακή και αγγειακή νόσο, με διαταραχές του 

μεταβολισμού λιπιδίων ( υπερχολεστηριναιμία ) και καπνιστές. Ακόμα και σε αυτά τα άτομα 

που είναι συμπτωματικά και έχουν σημαντική στένωση συνιστάται η άμεση και έγκαιρη 

αξιολόγηση από αγγειοχειρούργο. 

Ποιες είναι οι εξετάσεις για την ανίχνευση της νόσου της καρωτίδας; 

 
Φωτογραφία 4: 
Ο υπέρηχος απεικονίζει σημαντική στένωση του αυλού της έσω καρωτίδας. 

Η πιο σημαντική εξέταση που θα εξακριβώσει την στένωση της καρωτίδας και τον βαθμό 

της είναι το υπερηχογράφημα Triplex (φωτογραφία 4). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 

να χρειαστούν περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις π.χ. μαγνητική αγγειογραφία (MRI), 

αξονική αγγειογραφία (CTA) αξονική τομογραφία εγκεφάλου και η ψηφιακή αγγειογραφία 

καρωτίδων. 

 

Η επέμβαση 

Η φαρμακευτική αγωγή (αντιυπερτασικά, ασπιρίνη, 

κλοπιδογρέλη, διπυριδαμόλη, στεάτινες κ.λπ.) 

δυστυχώς δεν επαρκεί για να μειώσουμε τον κίνδυνο 

εγκεφαλικού επεισοδίου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να 

γίνει η αποκατάσταση της καρωτίδας το συντομότερο, 

διότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι 

υψηλότερος άμεσα μετά των παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων. 



Δρ. Νικόλαος Φασιάδης MRCS, FRCS Ed, PhD 

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής στη Μεγάλη Βρετανία 

Ειδικευθείς και μετεκπαιδευθείς στο ΛονδίνοSt George’s, King’s College, Guy’s & St 
Thomas’ Hospital 

Η αποκατάσταση του αγγείου γίνεται με δύο τρόπους και περιλαμβάνει την χειρουργική 
επέμβαση (ή αλλιώς γνωστή σαν καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, φωτογραφία 5) και την 
ενδοαγγειακή αντιμετώπιση (τοποθέτηση ενδαρτηριακού νάρθηκα ή αλλιώς γνωστό ως 
stent καρωτίδας κατόπιν διαστολής του αγγείου. Όσο αφορά την ενδοαγγειακή 
αποκατάσταση δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι και επίσης μακροχρόνια 
αποτελέσματα δεν είναι γνωστά, ενώ η χειρουργική ανοιχτή επέμβαση στην καρωτίδα 
μειώνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο από 1 στους 5 σε 1 στους 25 ασθενείς και 
προσφέρει πολύ καλά μακροχρόνια αποτελέσματα. Ένας μικρός αριθμός ασθενών, 1 έως 
3 στους 100, που υποβάλλονται σε ενδαρτηρεκτομή θα υποστούν μόνιμο εγκεφαλικό 
επεισόδιο μετεγχειρητικά. 

 

Καρδιακή συγκοπή 

Η συνηθέστερη μορφή καρδιακής συγκοπής είναι η απλή λιποθυμία που είναι αποτέλεσμα 

διαφόρων επιδράσεων του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Όπως γνωρίζομε τα 

ευαίσθητα άτομα είναι δυνατό να λιποθυμήσουν ύστερα από μια πολύ έντονη συγκίνηση. 

Στη περίπτωση αυτή τα αιτία είναι καθαρά «λειτουργικά». Το νευρικό σύστημα επιδρά στην 

καρδιά και επιβραδύνει τούς παλμούς της, όπως επίσης επενεργεί και στις αρτηρίες 

προκαλώντας τη διαστολή τους. Δημιουργείται έτσι απότομη πτώση της πιέσεως και 

λιποθυμικό επεισόδιο. Αυτή είναι συνήθως η αιτία πού προκαλεί λιποθυμίες σε ανθρώπους 

«υγιείς». 

Η επόμενη συνηθέστερη μορφή είναι η καρδιακή συγκοπή που οφείλεται σε αρρυθμία ή 

καρδιακή παύση, όπου ο καρδιακός παλμός δεν διατηρεί αρκετή ροή αίματος στον 

εγκέφαλο. Τέτοιες αιτίες είναι: 

• Ταχυκαρδίες:κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, παροξυντικές υπερκοιλιακές 

ταχυκαρδίες με πολύ μεγάλη συχνότητα. 

• Βραδυκαρδίες:Μεγάλη φλεβοκομβική βραδυκαρδία ή φλεβοκομβική παύση ή αργοί 

ρυθμοί διαφυγής. 

Λιγότερο συνηθισμένη είναι η συγκοπή σε υπερβολική προσπάθεια, όπου οι ανάγκες 

συστηματικής άρδευσης υπερβαίνουν την παροχή στη διάρκεια μεγάλου στρες και 

προκύπτει εγκεφαλική ισχαιμία, όπως συμβαίνει σεστένωση αορτικής βαλβίδας,βαριά 

στένωση πνευμονικής βαλβίδας,πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση,  υπερτροφική 

μυοκαρδιοπάθεια ,συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς. 

Συγκοπή στο σύνδρομο καρωτιδικού κόλπου 

Μια άλλη σπάνια αιτία συγκοπής είναι η υπερβολική ευαισθησία του μηχανισμού των 

τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου στο τράχηλο. Είναι δυνατό, σαν αντίδραση σε 

ελάχιστα μηχανικά ερεθίσματα του τραχήλου, όπως ξαφνική στροφή της κεφαλής ή πίεση 

από σφικτοδεμένο κολάρο, να συμβεί υπερβολική βραδυκαρδία και περιφερική 

αγγειοδιαστολή. Εμφανίζεται γενικά σε μεγάλους άνδρες με αθηροσκλήρωση. 

Συγκοπή από βήχα 

Καμιά φορά είναι δυνατό συγκοπτική κρίση να ακολουθήσει ένα απότομο, δυνατό βήχα. 

Στην περίπτωση αυτή, συμβαίνει μεγάλη (>100 mmHg) αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης 

που ελαττώνει αρκετά τη φλεβική επιστροφή ώστε να μειωθεί η αρτηριακή πίεση στα 50 



mmHg ή και λιγότερο. Συγκοπή συμβαίνει σαν αποτέλεσμα ελαττωμένης εγκεφαλικής 

άρδευσης. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ακολουθήσει συνεχόμενο ή διακοπτόμενο 

παροξυσμό βήχα και είναι συχνότερο σε μεσήλικες άνδρες καπνιστές. 
Παρά την τεράστια υπερπληροφόρηση ή, εάν θέλετε, παραπληροφόρηση που δίδεται από 
τα μέσα ενημέρωσης, τα ερωτήματα του κοινού και των ασθενών επί του θέματος 
«καρδιοπάθειες και σεξ», αντί να ελαττώνονται, πολλαπλασιάζονται δραματικά. Ο 
προφανέστερος λόγος είναι η ποικιλομορφία της ενημέρωσης σε συνδυασμό με το 
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας των ανθρώπων που ενημερώνουν .Η ερωτική 
λειτουργία είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής και της αναπαραγωγής, γι' αυτό και 
ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Η ερωτική συνεύρεση είναι το ουσιαστικότερο μέρος της 
ερωτικής λειτουργίας, η οποία πολλές φορές διαταράσσεται από την ύπαρξη 
καρδιοπάθειας. Ο βασικότερος λόγος της διαταραχής αυτής οφείλεται στο άγχος, το στρες 
και στον φόβο τού κάθε ατόμου που γνωρίζει το πρόβλημά του. 

Η καρδιοπάθεια αυτή καθεαυτή -ακόμα και η στεφανιαία νόσος- δεν επηρεάζει τη στυτική 

λειτουργία. Αντίθετα, όταν υπάρχει εκτεταμένη αθηροσκληρωτική προσβολή των 

τοιχωμάτων της αορτής και ιδιαίτερα των αγγείων που αρδεύουν (αιματώνουν) τα αγγεία 

των γεννητικών οργάνων, τότε υπάρχει πρόβλημα στύσεως. Οι αθηροσκληρωτικές αυτές 

βλάβες μπορεί να προηγούνται ή να έπονται της προσβολής των στεφανιαίων αρτηριών 

από αθηροσκλήρωση και, κατά συνέπεια, ουδεμία σχέση έχουν με την έκταση της 

στεφανιαίας νόσου αυτής καθαυτή. Όλα αυτά είναι γνωστά από τον 16ο αιώνα, όταν και 

διατυπώθηκαν από τον Virchow για πρώτη φορά. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δίδονται θεραπευτικά για τη 

στεφανιαία νόσο, όπως π.χ. οι β-αναστολείς, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 

διαταραχές στη στυτική λειτουργία. Έτσι, προτού αποφασίσει κάποιος ασθενής να 

χρησιμοποιήσει τα γνωστά «ενισχυτικά» φάρμακα, καλό είναι να συζητήσει το όλο θέμα με 

τον γιατρό του. 

Αναμφισβήτητα, η ερωτική συνεύρεση μπορεί να οδηγήσει σε αρρυθμίες, ισχαιμία ή 

έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όμως, αυτό δεν είναι το συνηθισμένο. Το σύνηθες είναι οι 

καρδιοπαθείς να έχουν φυσιολογική ερωτική ζωή. 

Αποτελεί κοινή καρδιολογική πεποίθηση ότι ο κάθε καρδιοπαθής, ανεξάρτητα από το είδος 

της πάθησής του και εφόσον είναι ασυμπτωματικός και οι βασικές καρδιολογικές εξετάσεις 

του (test κόπωσης-Holter-ηλεκτροκαρδιογράφημα) είναι καλές, πρέπει να συμπεριφέρεται 

όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Ειδικότερα, όταν υπάρχουν και καταγράφονται 

ειδικής μορφής αρρυθμίες, όπως π.χ. κοιλιακές ταχυκαρδίες, βραδυκαρδίες, κολπική 

μαρμαρυγή, κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί κ.λπ., πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά 

για να αισθάνεται ο κάθε ασθενής ασφαλέστερα. 

Η λήψη των γνωστών παραγώγων τής 5-φωσφοδιεστεράσης (Viagra,Cialis κ.λπ.) μπορεί 

να συναποφασίζεται με τον καρδιολόγο, όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνεται 

παράλληλα με τη λήψη των καρδιολογικών φαρμάκων του ασθενούς, αρκεί το όλο θέμα να 

το χειρίζεται ο ιατρός του, ούτως ώστε να προφυλαχθεί από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες 

της αθροιστικής δράσης (συνεργία) όλων των φαρμάκων. Γενικά, αποτελεί μύθο το ότι ο 

καρδιοπαθής διαφοροποιείται από τον φυσιολογικό άνθρωπο όσον αφορά την ερωτική του 

λειτουργία. Αντίθετα, είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να 

συμβουλεύεται τον ιατρό του όσον αφορά τη λήψη όλων των φαρμάκων του .Το πρόβλημα 

της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ιδιαίτερα συχνό και σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, 

εμφανίζονται περίπου στο 50% των ανδρών ηλικίας άνω των 40 ετών. Τα αίτια μπορεί να 

είναι πολλά: ουρολογικά, όπως προβλήματα στον προστάτη, ψυχολογικά, όπως η 

κατάθλιψη, η λήψη διαφόρων φαρμάκων ή ουσιών, όπως το οινόπνευμα, αλλά και 

αγγειακά αίτια. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να εκφράζει μια γενικότερη αγγειακή 

διαταραχή και σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με στεφανιαία νόσο, η οποία μπορεί να 

είναι ασυμπτωματική. 



Η ερωτική ζωή αποτελεί πηγή ζωής, αλλά και χαράς. Προβλήματα πού παρουσιάζονται 

στην ερωτική ζωή δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις στο ζευγάρι, άγχος και κατάθλιψη. 

Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι η στυτική δυσλειτουργία, δηλαδή η αδυναμία πραγματοποίησης 

και διατήρησης ικανοποιητικής στύσης, ούτως ώστε να υπάρξει ερωτική πράξη, Το 

πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό, και σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, εμφανίζεται 

περίπου στο 50% των ανδρών ηλικίας άνω των 40 ετών, Πολλά μπορεί να είναι τα αίτια: 

ουρολογικά, όπως προβλήματα στον προστάτη, ψυχολογικά ,όπως η κατάθλιψη, η λήψη 

διαφόρων φαρμάκων ή ουσιών, όπως το οινόπνευμα, αλλά και αγγειακά αίτια. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές ότι η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να εκφράζει μια 

γενικότερη αγγειακή διαταραχή και σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με στεφανιαία 

νόσο, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Επίσης πολλές φορές η 

στυτική δυσλειτουργία συνδυάζεται με παράγοντες κινδύνου για αρτηριοσκλήρυνση, όπως 

το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι διαταραχές της 

χοληστερόλης, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η παχυσαρκία. Για τους λόγους αυτούς, 

όλοι οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιολογικό έλεγχο, 

μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, των λιπιδίων και του σακχάρου του αίματος και, κατά την 

κρίση του καρδιολόγου, αυτοί που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο να υποβάλλονται 

σε επιπλέον έλεγχο, π.χ. με δοκιμασία κόπωσης για ανίχνευση πιθανής στεφανιαίας νόσου. 

Η αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας είναι αποτελεσματική και αρκετά ασφαλής, Τα 

τελευταία χρόνια μια ομάδα φαρμάκων έχει δημιουργήσει μια μικρή επανάσταση, αφού 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε σημαντικό βαθμό. Αναφερόμαστε στους ανταγωνιστές της 

φωσφοδιεστεράσης-5 και συγκεκριμένα στα φάρμακα σιλδεναφίλη, βαρδεναφίλη και 

ταδαλαφίλη. Αν και τα φάρμακα αυτά εκτός από αποτελεσματικά είναι και ασφαλή, πρέπει 

να τονιστεί ότι η χρήση τους θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα με τον καρδιολόγο. Η 

συγχορήγηση αυτών των φαρμάκων με νιτρώδη, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση της στηθάγχης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη και επικίνδυνη πτώση της 

αρτηριακής πίεσης, Έτσι, αν ένας ασθενής υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο, αφού έχει 

πάρει τις προηγούμενες ώρες φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία, θα πρέπει να το 

αναφέρει στον γιατρό του, ώστε να μην του χορηγηθούν νιτρώδη. Επίσης, η συγχορήγηση 

ορισμένων φαρμάκων που χορηγούνται για την υπερτροφία του προστάτη μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση της αρτηριακής πίεσης και θα πρέπει να αποφεύγεται. Εκτός από τη 

φαρμακευτική αγωγή, διάφορα άλλα μέτρα μπορεί να βελτιώσουν το πρόβλημα. Η 

διακοπή του καπνίσματος, η απώλεια βάρους, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του 

σακχαρώδους διαβήτη και της χοληστερίνης, η φυσική άσκηση και η αποφυγή ορισμένων 

ουσιών και φαρμάκων μπορούν να υποβοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

της στυτικής δυσλειτουργίας, θα πρέπει, πλέον, να γίνει αντιληπτό στο ευρύ κοινό ότι η 

στυτική δυσλειτουργία, εκτός από ερωτικό πρόβλημα, μπορεί να υποκρύπτει σιωπηλή 

στεφανιαία νόσο και γενικότερα πρόβλημα αρτηριοσκλήρυνσης και αγγειακής λειτουργίας. 

Τα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας συνήθως συζητιούνται με τους ουρολόγους και 

τους οικογενειακούς γιατρούς, όμως με βάση αυτά που αναφέραμε, ένα πιθανό 

καρδιολογικό πρόβλημα δεν πρέπει να παραμελείται, αλλά να ελέγχεται. 
Όπως τα διάφορα όργανα του σώματος παίρνουν οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες με την 
κυκλοφορία του αίματος και τις αρτηρίες, έτσι και η καρδιά τρέφεται και οξυγονώνεται με τις 
στεφανιαίες αρτηρίες.Υπάρχουν η αριστερή και η δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Η αριστερή 
στεφανιαία έχει ένα βραχύ αρχικό τμήμα (το στέλεχος) και κατόπιν χωρίζεται σε δύο 
κλάδους: Τον πρόσθιο κατιόντακαι τον περισπώμενο. Οι κλάδοι της αριστερής και η δεξιά 
στεφανιαία αρτηρία πορεύονται στην εξωτερική (επικαρδιακή) επιφάνεια της καρδιάς και 
κατόπιν εισχωρούν στο μυοκάρδιο, αφού πρώτα διακλαδωθούν σε πολλά μικρά αγγεία. Η 
στεφανιαία νόσος οφείλεται στην δημιουργία πλούσιων σε χοληστερόλη αθηρωματικών 
πλακών στο τοίχωμα των επικαρδιακών στεφανιαίων αρτηριών, με αποτέλεσμα τη 
στένωση του αυλού τους και την παρεμπόδιση της ροής του αίματος μέσα από αυτές. Έτσι 



όταν το αίμα που φθάνει στο μυοκάρδιο με τις στεφανιαίες αρτηρίες δεν επαρκεί για τις 
ανάγκες της καρδιάς, τότε εμφανίζεται καρδιακή ισχαιμία και πόνος (στηθάγχη). 

2) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 

 Αιφνίδιος θάνατος (συχνά σαν πρώτη εκδήλωση) 
 Σταθερή στηθάγχη 
 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
 Καρδιακή ανεπάρκεια (σπάνια σαν πρώτη εκδήλωση) 

Η στηθάγχη είναι παροξυσμός θωρακικής ενόχλησης, που συχνά περιγράφεται σαν πόνος, 
σφίξιμο, κάψιμο, συμπίεση, δύσπνοια και εμφανίζεται σε προσπάθεια, ενώ υποχωρεί λίγα 
λεπτά μετά τη διακοπή της προσπάθειας ή με τη λήψη υπογλώσσιου δισκίου 
νιτρογλυκερίνης, που πρέπει να λαμβάνεται πάντα σε καθιστή θέση και όχι σε όρθια, για 
την αποφυγή ζάλης από πιθανή υπόταση. 

Τυπικά η στηθάγχη εντοπίζεται πίσω από το στέρνο και καταλαμβάνει ποικίλη έκταση στο 
θωρακικό τοίχωμα. Ο πόνος μπορεί να αντανακλά στα άνω άκρα (κυρίως στο αριστερό) 
καθώς και στην κάτω γνάθο. Μερικές φορές ο πόνος εντοπίζεται στο πάνω μέρος της 
κοιλιάς. 
Γενικά κάθε θωρακικός πόνος, που εμφανίζεται σε προσπάθεια και υποχωρεί λίγο μετά τη 
διακοπή της, πρέπει να θεωρείται ύποπτος για στηθάγχη. Στη στηθάγχη οι διαταραχές στο 
μυοκάρδιο είναι παροδικές (για λίγα λεπτά που διαρκεί η στηθαγχική κρίση) και 
αναστρέφονται πλήρως μετά το τέλος αυτής. 

Η σταθερή στηθάγχη οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων από αθηρωματικές 
πλάκες, που υπάρχουν στο τοίχωμά τους και ο πόνος (στηθάγχη) εμφανίζεται μετά από 
την εκτέλεση συγκεκριμένου (με μικρές αυξομειώσεις) έργου, που είναι διαφορετικό για τον 
κάθε ασθενή και εξαρτάται από το βαθμό και την έκταση προσβολής των στεφανιαίων 
αρτηριών. Έτσι άλλος εμφανίζει στηθάγχη μετά από βάδιση 200 μέτρων, άλλος στα 500 
μέτρα και άλλος μόνο σε ανηφόρα, αλλά οι αποστάσεις αυτές παραμένουν περίπου 
σταθερές σε επόμενες προσπάθειες βάδισης. 

Η ασταθής στηθάγχη οφείλεται στην απότομη αύξηση της στένωσης μιας στεφανιαίας 
αρτηρίας, συνήθως εξαιτίας ρήξης μιας αθηρωματικής πλάκας και της επακόλουθης 
θρόμβωσης μέσα στον αυλό του αγγείου στο σημείο της ρήξης, που αυξάνει έτσι 
σημαντικά το ποσοστό στένωσης, αλλά δεν φράζει τελείως το αγγείο. Η ασταθής στηθάγχη 
διαφέρει στην εκδήλωσή της από την σταθερή στηθάγχη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
(α) Επιδεινούμενη στηθάγχη (συχνότερα, εντονότερα, μεγαλύτερης διάρκειας στηθαγχικά 
επεισόδια) σε ασθενή που είχε σταθερή στηθάγχη. 

(β) Στηθάγχη που εμφανίσθηκε πρόσφατα αλλά εκλύεται σε μικρή προσπάθεια. 

(γ) Στηθάγχη σε ηρεμία ή σε ελάχιστη προσπάθεια. 

Η ασταθής στηθάγχη είναι συχνά προάγγελος οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου. 

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει την ίδια αιτία όπως και η ασταθής στηθάγχη, με τη 
διαφορά ότι εδώ έχουμε απόφραξη (πλήρη διακοπή της ροής) του στεφανιαίου αγγείου, 
μετά τη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας και την επακόλουθη θρόμβωση. 

Στο έμφραγμα του μυοκαρδίου συμβαίνει νέκρωση του τμήματος του μυοκαρδίου, που 
παίρνει αίμα από κλάδους της αρτηρίας μετά το σημείο της απόφραξης. Γι αυτό το λόγο 
όσο πιο κεντρικά είναι η βλάβη της αρτηρίας που οδήγησε στην απόφραξη, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η νέκρωση και το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το έμφραγμα μπορεί να 
συμβεί μετά από έντονη προσπάθεια, αλλά και σε ηρεμία ή στον ύπνο. Ο πόνος του 
εμφράγματος είναι παρόμοιος με αυτόν της στηθάγχης, αλλά είναι πιο έντονος, 
μεγαλύτερης διάρκειας (περισσότερο από μισή ώρα) και συνοδεύεται συνήθως από 



ιδρώτα, ωχρότητα, τάση προς έμετο ή/και έμετο. Σε έμφραγμα (χωρίς επιπλοκές) ο πόνος 
μπορεί να διαρκέσει 6-8 ώρες. 

Η καρδιακή ανεπάρκεια σπάνια είναι η πρώτη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου και 
συνήθως επέρχεται μετά από εκτεταμένο έμφραγμα μυοκαρδίου, που νεκρώνει σημαντικό 
τμήμα της καρδιάς, το οποίο αφού μετατραπεί στη συνέχεια σε ουλή, δεν μπορεί να 
συνεισφέρει στην καρδιακή συστολή. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει διαταραχή στην 
αντλητική ικανότητα της καρδιάς, με συνέπεια την καρδιακή ανεπάρκεια. 

 

3) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ 

 Το κάπνισμα (ισχυρός παράγοντας κινδύνου ακόμη και με ελάχιστο κάπνισμα 
1-4 τσιγάρων την ημέρα και ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε νικοτίνη) 

 Το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου (πριν την ηλικία των 55 
ετών σε άνδρα συγγενή πρώτου βαθμού ή πριν την ηλικία των 65 ετών σε γυναίκα 
συγγενή πρώτου βαθμού) 

 Η αρτηριακή υπέρταση 
 Η δυσλιπιδαιμία(αυξημένη LDL χοληστερόλη ή/και χαμηλή {μικρότερη από 35 

mg/dl} HDL χοληστερόλη) 
 Ο σακχαρώδης διαβήτης 
 Η παχυσαρκία 
 Το φύλο και η ηλικία (άνδρες πάνω από 45 ετών, γυναίκες πάνω από 55 

ετών ή με πρώιμη εμμηνόπαυση χωρίς θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα) 
 Η καθιστική ζωή 
 Το άγχος 

* Εάν η HDL είναι >60 mg/dl αφαιρείται ένας παράγοντας κινδύνου 

4) ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις για τη στεφανιαία νόσο είναι: 
(α) Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, που είναι συνήθως διαγνωστικό κατά τη διάρκεια του 
πόνου, αλλά μπορεί να μη δίνει ευρήματα μετά την υποχώρησή του. 
(β) Η εξέταση των καρδιακών ενζύμων στο αίμα μετά από ένα ύποπτο θωρακικό άλγος, 
για τη διαπίστωση ή τον αποκλεισμό του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου. 
(γ) Η δοκιμασία ή τεστ κόπωσης (βλέπε δίπλα στο αντίστοιχο θέμα) για την αποκάλυψη 
της στεφανιαίας ανεπάρκειας, που δεν είναι δυνατόν να αναδειχθεί σε συνθήκες ηρεμίας. 
(δ) Το υπερηχογράφημα καρδιάς, για την διαπίστωση περιοχών υποκινησίας (κυρίως μετά 
από κόπωση) λόγω καρδιακής ισχαιμίας αλλά και για την εύρεση περιοχών που 
υπέστησαν έμφραγμα μυοκαρδίου ή τη διαπίστωση μετεμφραγματικών επιπλοκών 
(ανεύρυσμα, περικαρδίτιδα κ.α.). 
(ε) Το σπινθηρογράφημα κόπωσης με θάλλιομε το οποίο ανιχνεύονται περιοχές 
αναστρέψιμης ή μόνιμης ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Είναι χρήσιμο για τις περιπτώσεις που 
το απλό τεστ κόπωσης (βλέπε δίπλα στο αντίστοιχο θέμα) δεν μπορεί να διενεργηθεί ή 
δίνει αμφίβολα αποτελέσματα καθώς και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να 
διευκρινισθεί εάν μια περιοχή του μυοκαρδίου είναι ουλή και δεν θα βοηθήσει η 
επαναγγείωση ή είναι περιοχή αναστρέψιμης ισχαιμίας, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε 
σε αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη του υπεύθυνου αγγείου, για να αρθεί η 
ισχαιμία και να βελτιωθεί η συσπαστικότητα της περιοχής. 
(στ) Η στεφανιογραφία η οποία διενεργείται όταν οι παραπάνω εξετάσεις είναι ενδεικτικές 
για ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία της νόσου και η 
έκταση της βλάβης των στεφανιαίων αγγείων, ώστε να καθορισθούν οι μετέπειτα 
θεραπευτικοί χειρισμοί. 
 

http://users.otenet.gr/~ekonomou/issues/smoke.html


Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη και εκτιμηθεί η σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου τότε η 
κατάσταση αντιμετωπίζεται συντηρητικά με οδηγίες για καταπολέμηση των παραγόντων 
κινδύνου για στεφανιαία νόσο (βλέπε παραπάνω) και φαρμακευτική αγωγή (ασπιρίνη, β-
αποκλειστές, νιτρώδη, ανταγωνιστές ασβεστίου, υπολιπιδαιμικά κ.α.) ή ακόμη και 
επεμβατικά με αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass). 
 
Στην περίπτωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, γίνεται εισαγωγή στη μονάδα 
εμφραγμάτων και εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις αρχίζει το συντομότερο δυνατόν 
θρομβόλυση, για να διαλυθεί ο θρόμβος, που προκάλεσε την απόφραξη του αγγείου. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα μπορεί να γίνει και επείγουσα 
αγγειοπλαστική στο υπεύθυνο αγγείο. Στη συνέχεια δίνεται η απαραίτητη φαρμακευτική 
αγωγή και μετά από λίγες μέρες συνήθως γίνεται δοκιμασία κόπωσης και αναλόγως με το 
αποτέλεσμα αυτής ακολουθείστεφανιογραφία. 

5) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 

Η παρακολούθηση της πορείας της στεφανιαίας νόσου γίνεται με τον τακτικό έλεγχο 
(κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχο λιπιδίων στο αίμα, υπερηχογράφημα 
καρδιάς, εκτίμηση της αντιστηθαγχικής και τυχόν υπολιπιδαιμικής αγωγής, αναζήτηση και 
θεραπεία καταστάσεων που μπορεί να εκλύουν στηθαγχικές κρίσεις όπως είναι η αναιμία, 
οι λοιμώξεις, διάφορες αρρυθμίες κ.α.) καθώς και με τηδοκιμασία κόπωσης που εκτελείται 
συνήθως ανά 6-12 μήνες. 
Τέλος εάν σε κάποια χρονική στιγμή κριθεί αναγκαίο, μπορεί να προχωρήσουμε σε 
διενέργεια στεφανιογραφίας αι αναλόγως να αποφασίσουμε για περαιτέρω θεραπευτικούς 
χειρισμούς. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε  η καρδιά μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του 
ανθρώπου. Γι’ αυτό οφείλουμε να την προσέχουμε όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε. 
Καρδιακά νοσήματα ποικίλουν στις μέρες μας και αυτά είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, ο 

http://users.otenet.gr/~ekonomou/stress.html
http://users.otenet.gr/~ekonomou/echo.html
http://users.otenet.gr/~ekonomou/echo.html


πόνος της στηθάγχης, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η νόσος της καροτίτιδας , η καρδιακή 
συγκοπή και η στεφανιαία νόσος. Τα καρδιακά προβλήματα οφείλονται σε :    

·  Χρήση αλκοόλ 
·  Χρήση αναβολικών στεροειδών 
·  Αθηροσκλήρωση 
·  Αυτοάνοσες καταστάσεις 
·  Βακτηριακή μόλυνση 
·  Χρήση κοκαΐνης 
·  Συγγενείς ανωμαλίες 
·  Διαβήτη 
·  Διατροφή,  
·  Υπέρταση 
·  Κάκωση ή τραύμα 
·  Καθιστικός τρόπος ζωής 
·  Κάπνισμα 
·  Δυσλειτουργία θυρεοειδούς  
·  Τοξίνες, DS 
·  Ιογενείς λοιμώξεις  

Τα καρδιακά νοσήματα μπορεί να είναι χρόνια ή ακόμη και προσωρινά. 
Μερικές  ενδείξεις και συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από καρδιακά νοσήματα 
περιλαμβάνουν: 
·  Αρρυθμία 
·  Διαστολή  
·  Εμβολή – απόφραξη αιμοφόρου αγγείου  
· Αδυναμία να υποστηριχθούν οι αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο και κάθαρση αποβλήτων,  

·  Έμφραγμα  
·  Ανεπαρκής σύσπαση  

·  Πόνος, συχνά λόγω ισχαιμίας  

·  Αναρρόφηση  

·  Στένωση  
·  Νέκρωση ιστού  

·  Κοιλιακή υπερτροφία 

Συμπεραίνουμε ότι για την καλή λειτουργεί της καρδιάς μας συμβάλει ακόμα και η άσκηση 
και η ισορροπημένη διατροφή. Με σκοπό την πρόληψη καρδιακών νοσημάτων.  


