AΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ
ΕΧΕΙ
ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ

Οδηγός για τους Γονείς

Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
«Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

ΑΘΗΝΑ 2004

AΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ
ΕΧΕΙ
ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ

AΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ
ΕΧΕΙ
ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ

Οδηγός για τους Γονείς

Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
«Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

ΑΘΗΝΑ 2004

Λίγα λόγια για το Σύλλογό µας
Ο Σύλλογος Προστασίας, Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1983 (µε την
υπ’ αριθµ. 467/13-10-1983 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών) από γονείς παιδιών µε συγγενή καρδιοπάθεια. Σκοπός
του Συλλόγου είναι:
α) η κοινωνική και οικονοµική υποστήριξη των παιδιών που
πάσχουν από συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες, καθώς και
των οικογενειών τους
β) η ενίσχυση του επιστηµονικού δυναµικού και η βελτίωση
του τεχνικού εξοπλισµού στα παιδοκαρδιολογικά και παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα στην Ελλάδα
γ) η ενηµέρωση των δηµοσίων φορέων και η ευαισθητοποίηση
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε θέµατα που αφορούν στις
συγγενείς καρδιοπάθειες ιδιαίτερα σχετικά µε το υψηλό κόστος
νοσηλείας, θεραπείας και αγωγής των ασθενών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Η επιδίωξη κάλυψης των σχετικών δαπανών από
τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης
δ) ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής νοµοθεσίας που αφορά
στην κοινωνική ενσωµάτωση και επαγγελµατική αποκατάσταση
των παιδιών µε συγγενή καρδιοπάθεια
Ο Σύλλογος µετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας αριθµεί πάνω
από χίλια µέλη. Πρόκειται για συγγενείς ασθενών, αλλά και παιδιά που γεννήθηκαν µε συγγενή καρδιοπάθεια και σήµερα είναι
πλέον ενήλικες. Πολλά µέλη δεν έχουν κάποια ειδική σχέση µε τις
συγγενείς καρδιοπάθειες αλλά συµµετέχουν ενεργά στις δραστη7

ριότητες του Συλλόγου επιθυµώντας να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του. Τέλος, το Σύλλογο λαµπρύνουν µε την παρουσία τους και τη συνεισφορά τους διακεκριµένοι επιστήµονες,
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που έρχονται καθηµερινά σε
επαφή µε τους µικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Ο «Οδηγός προς τους Γονείς» δεν θα λύσει τις αµέτρητες
απορίες που είναι αναµενόµενο να προκαλέσει η πάθηση ενός
παιδιού στο ίδιο, στους γονείς, στο ευρύτερο περιβάλλον του· τις
αγωνίες, την ανασφάλεια και την απογοήτευση δεν µπορούν να
τις καταπραΰνουν τα λόγια. Σκοπός του Οδηγού είναι να µας
βοηθήσει να γνωρίσουµε καλύτερα τη συγγενή καρδιοπάθεια, να
κατανοήσουµε –πάντα µε τη βοήθεια εξειδικευµένου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού– τι ακριβώς συµβαίνει στο παιδί
µας και τι είναι απαραίτητο να γίνει προκειµένου να θεραπευτεί
ή να νιώσει καλύτερα. Τα κείµενα που ακολουθούν µας δίνουν
κατευθύνσεις σχετικά µε το πώς θα πρέπει να χειριστούµε µε ψυχραιµία και νηφαλιότητα την κατάσταση στο σπίτι, στο νοσοκοµείο, στην κοινωνία. Τέλος, ο Οδηγός, και αυτή είναι ίσως και η
πιο ουσιαστική αποστολή του, θα µας προετοιµάσει να αντιµετωπίσουµε τις αγωνίες και τους φόβους του παιδιού µας. Η
γνώση είναι σε κάθε περίπτωση δύναµη. Έχοντας αυτό ως αρχή
και γνωρίζοντας το πρόβληµα και τις προεκτάσεις του θα µπορέσουµε µε τη βοήθεια του Οδηγού να στηρίξουµε τα παιδιά µας
στο δύσκολο δρόµο που έχουν να διανύσουν. Η αισιοδοξία και η
εµπιστοσύνη που θα τους µεταδώσουµε θα είναι η πιο σηµαντική
συµβολή µας και παράγοντας που θα προσδιορίσει την όσο το δυνατόν καλύτερη έκβαση της περιπέτειάς τους. Μιας περιπέτειας
που ευχόµαστε όλοι, κάποια στιγµή, να αποτελεί µόνο µια ανάµνηση.
Ο «Οδηγός προς τους Γονείς» έχει εµπνευσθεί και βασισθεί
σε ανάλογη έκδοση της American Heart Association. Ο Σύλλογος Προστασίας, Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά
8

το µέλος του συλλόγου µας, κα ∆έσποινα Βλάµη, ∆ιδάκτορα
Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου, που
µετέφρασε το φυλλάδιο και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση αυτής της έκδοσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουµε στο χορηγό της έκδοσης κ. Κωνσταντίνο Σπ. Στάικο. Ευχαριστούµε επίσης για την ανιδιοτελή συµβολή του τον κ. Χρήστο
Ράµµο, φοιτητή της Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο Aachen.
Η πρόεδρος
Αθηνά Βαρελά-Κολτσιδοπούλου

Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης
και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
«Η Καρδιά του Παιδιού»
Αιόλου 104, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 32.18.488, τηλ./fax: 210 32.53.876
E-mail: kardiapaidiou@hotmail.com
Ωράριο: 9.00-14.00 καθηµερινά πλην Σαββάτου
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Εισαγωγή
Η λέξη «συγγενής» σηµαίνει «εκ γενετής». Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια χρησιµοποιείται για να δηλώσουµε µια καρδιακή ατέλεια,
δηλαδή µία ανωµαλία της διάπλασης της καρδιάς ή των αγγείων. Οι
καρδιοπάθειες αυτές δηµιουργούνται όταν η καρδιά ή τα αγγεία που
βρίσκονται κοντά στην καρδιά δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά πριν
από τη γέννηση.
Εάν το παιδί σας γεννηθεί µε συγγενή καρδιοπάθεια, έχει σήµερα πολύ µεγάλες πιθανότητες να έχει µία ζωή φυσιολογικού ενήλικα.
Εξελίξεις στη διάγνωση και στη χειρουργική κάνουν δυνατή την αποκατάσταση των περισσότερων ανωµαλιών, ακόµη και εκείνων που
κάποτε µπορούσαν να θεωρηθούν πολύ βαριάς µορφής. Καθώς η
καρδιοχειρουργική συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι επιστήµονες θα
καταφέρουν να επινοήσουν επεµβάσεις για την αντιµετώπιση όλων
των ανωµαλιών της καρδιάς.
Όταν οι γιατροί διαγνώσουν ότι το παιδί σας πάσχει από κάποια
µορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, µπορεί να προγραµµατίσουν και
άλλες αναγκαίες, πρόσθετες, εξετάσεις. Ο παιδοκαρδιολόγος και ο
παιδοκαρδιοχειρουργός θα αποφασίσουν αν και πότε η χειρουργική
επέµβαση είναι απαραίτητη. Πριν φτάσει αυτή η στιγµή, υπάρχουν
πολλά που µπορείτε να µάθετε σχετικά µε το πώς να χρησιµοποιήσετε τη βοήθεια που θα σας προσφερθεί.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κανένα παιδί δεν είναι όµοιο µε το
άλλο. Ο γιατρός µπορεί να σας ενηµερώσει και να σας συµβουλεύσει σχετικά µε τη συγκεκριµένη µορφή συγγενούς καρδιοπάθειας
που έχει το παιδί σας. Αυτό το µικρό βιβλίο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα ό,τι ο γιατρός θα σας πει. Θα σας προσφέρει
πληροφορίες σχετικά µε τις εξετάσεις που το παιδί µπορεί να χρεια15

σθεί, την παραµονή του στο νοσοκοµείο, την εγχείρηση, και την
ανάρρωση στο σπίτι. Τέλος, δίνονται κάποιες πληροφορίες για την
οικονοµική βοήθεια που µπορείτε να εξασφαλίσετε από το κράτος ή
τα ασφαλιστικά ταµεία στα οποία µπορείτε να απευθυνθείτε.
Καθώς οι συγγενείς καρδιοπάθειες δεν είναι απλές παθήσεις, το
παιδί σας θα πρέπει να νοσηλευτεί σε ένα κέντρο ή νοσοκοµείο,
όπου υπάρχουν ειδικευµένοι γιατροί και προσωπικό· δηλαδή, παιδοκαρδιολόγοι, παιδοκαρδιοχειρουργοί και ειδικό προσωπικό για τη µονάδα εντατικής θεραπείας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
κέντρα, όπου παιδοκαρδιολόγοι και παιδοκαρδιοχειρουργοί προσφέρουν ολοκληρωµένη διάγνωση και θεραπεία. Εκτός αυτού σε µεγάλες πόλεις υπάρχουν ειδικευµένοι παιδίατροι ή παιδοκαρδιολόγοι
που µπορούν να βοηθήσουν διαγνωστικά και να σας κατευθύνουν. Ο
Σύλλογός µας βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση κάθε γονέα για περισσότερες πληροφορίες.
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Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙA
ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από
µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις
διαστάσεις µιας ανθρώπινης γροθιάς.
Η καρδιά χωρίζεται σε τέσσερις κοιλότητες. Το επάνω τµήµα της
καρδιάς χωρίζεται σε δύο κοιλότητες, τους κόλπους, ενώ το κάτω
τµήµα σε άλλες δύο, τις κοιλίες. (Βλ. σχ. 1). Το αίµα ρέει, προωθείται στο εσωτερικό της καρδιάς από τους κόλπους στις κοιλίες και
από εκεί στα αγγεία, υποβοηθούµενο από τέσσερις βαλβίδες. Οι
βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν για να επιτρέψουν στο αίµα να κινείται προς µία µόνο κατεύθυνση.
Οι τέσσερις βαλβίδες είναι: (1) η τριγλώχινα βαλβίδα, που βρίσκεται µεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας, (2) η
πνευµονική βαλβίδα, µεταξύ της δεξιάς κοιλίας και της πνευµονικής αρτηρίας, (3) η µιτροειδής βαλβίδα µεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας και (4) η αορτική βαλβίδα µεταξύ
της αριστερής κοιλίας και της αορτής. Κάθε βαλβίδα έχει έναν
αριθµό από πέταλα, τις λεγόµενες γλωχίνες. Η µιτροειδής βαλβίδα
συνήθως έχει δύο γλωχίνες, οι άλλες έχουν τρεις. Σκούρο µπλε αίµα,
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, επιστρέφει στην καρδιά,
αφού έχει κυκλοφορήσει στο εσωτερικό του σώµατος. Επιστρέφει
από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα και εισέρχεται στο δεξιό κόλπο.
Ο δεξιός κόλπος αδειάζει το αίµα µέσω της τριγλώχινος βαλβίδος
στη δεξιά κοιλία. Η δεξιά κοιλία προωθεί το αίµα µέσω της πνευµονικής βαλβίδας στην πνευµονική αρτηρία. Από εκεί το αίµα πηγαίνει στους πνεύµονες, όπου εµπλουτίζεται µε φρέσκο οξυγόνο.
Αφού το αίµα εµπλουτιστεί µε οξυγόνο, παίρνει ένα λαµπερό κόκκινο χρώµα. Μετά επιστρέφει µε τις πνευµονικές φλέβες στον αριστερό κόλπο. Από εκεί περνάει µέσω της µιτροειδούς βαλβίδας και
εισέρχεται στην αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία προωθεί το
κόκκινο πλούσιο σε οξυγόνο αίµα µέσω της αορτικής βαλβίδας στην
17
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αορτή. Η αορτή διοχετεύει το αίµα στην κυκλοφορία όλου του σώµατος. Η πίεση του αίµατος στην αριστερή κοιλία είναι ίδια µε την
πίεση που µετράµε στο βραχίονα.

α. Ποια είναι τα αίτια για τη δηµιουργία µιας συγγενούς καρδιοπάθειας. ∆εν γνωρίζουµε επακριβώς τα αίτια που προκαλούν
τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Μην αισθανθείτε ποτέ ότι η απόκτηση
ενός παιδιού µε αυτό το πρόβληµα οφείλεται σε εσάς.
Πολύ σπάνια µία ιογενής λοίµωξη µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Για παράδειγµα, αν µία µητέρα περάσει ερυθρά στη διάρκεια της εγκυµοσύνης,
είναι πιθανόν να επηρεασθεί η ανάπτυξη της καρδιάς του βρέφους,
ή να προκληθούν διάφορες άλλες ανωµαλίες που συνδέονται µε την
ανάπτυξή του. Υπάρχουν όµως και άλλες ιογενείς λοιµώξεις οι οποίες προσβάλλουν τη µητέρα και µπορεί να προκαλέσουν συγγενείς
ανωµαλίες στο βρέφος στη διάρκεια της εγκυµοσύνης.
Η κληρονοµικότητα µερικές φορές παίζει κάποιο ρόλο στην εµφάνιση συγγενούς καρδιοπάθειας. Σε µία οικογένεια µπορεί να έχουν
συγγενή καρδιοπάθεια περισσότερα από ένα παιδιά, αλλά αυτές οι
περιπτώσεις είναι σπάνιες. Σε ορισµένα σύνδροµα όπου προσβάλλονται πολλά όργανα, όπως στο σύνδροµο Down (Μογγολισµός), παρατηρούµε συχνά ανωµαλίες της διάπλασης της καρδιάς.
Γυναίκες που πίνουν οινοπνευµατώδη σε µεγάλη ποσότητα ή που
κάνουν χρήση ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν παιδί µε
συγγενή καρδιοπάθεια. Στην Ευρώπη αρκετές περιπτώσεις συγγενούς καρδιοπάθειας συνδέονται µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών.
Μία σειρά από άλλους παράγοντες που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη διάπλαση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της καρδιάς µελετώνται από τους ειδικούς. Η αλήθεια είναι ότι ακόµη και σήµερα
δεν ξέρουµε ποια ακριβώς αιτία προκαλεί τις συγγενείς καρδιοπάθειες (πχ. κληρονοµικότητα, έκθεση σε τοξικές ουσίες, χρήση φαρµάκων, λοιµώξεις κ.λπ.)
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Εικόνα 1. Η φυσιολογική καρδιά
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Το φλεβικό
(µπλε) αίµα ρέει από τις δύο µεγάλες φλέβες (την άνω και κάτω κοίλη
φλέβα) προς το δεξιό κόλπο. Από το δεξιό κόλπο ρέει προς τη δεξιά κοιλία µέσω της τριγλώχινας βαλβίδας. Η δεξιά κοιλία συστέλλεται και
προωθεί το αίµα προς την πνευµονική αρτηρία µέσω της πνευµονικής
βαλβίδας. Στα πνευµόνια ανταλλάσσεται οξυγόνο και διοξείδιο και το
οξυγονωµένο (κόκκινο) αίµα επιστρέφει στην καρδιά και συγκεκριµένα
στον αριστερό κόλπο. Από τον αριστερό κόλπο µέσω της µιτροειδούς
βαλβίδας ρέει το αίµα προς την αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία
προωθεί το πλούσιο σε οξυγόνο αίµα µέσω της αορτικής βαλβίδας στην
αορτή. Η αορτή διοχετεύει το αίµα σε όλο το σώµα.
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β. Πόσο συχνή είναι µία συγγενής καρδιοπάθεια.Τουλάχιστον
8-12 από τα 1.000 βρέφη που γεννιούνται κάθε χρόνο πάσχουν από
συγγενή καρδιοπάθεια. Πρόκειται για ένα ποσοστό 1% στο σύνολο
των νεογέννητων. Ορισµένες φορές η συγγενής ανωµαλία της καρδιάς είναι ελαφριάς µορφής και δεν παρουσιάζονται συµπτώµατα.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα συµπτώµατα είναι τόσο έντονα που το νεογέννητο νοσεί αµέσως µετά τη γέννησή του. Τέλος σε άλλες περιπτώσεις τα συµπτώµατα της συγγενούς καρδιοπάθειας εµφανίζονται
αργότερα στην παιδική, εφηβική ηλικία ή ακόµα και µετά την ενηλικίωση. Σε όλο τον κόσµο υπολογίζουµε τον αριθµό των ασθενών µε
συγγενή καρδιοπάθεια σε 1.700.000. Οι περισσότεροι µπορούν να
ανακουφιστούν µε µία χειρουργική επέµβαση, ακόµη και αν η περίπτωσή τους είναι σοβαρή. Στην Ελλάδα µε 100.000 γεννήσεις το
χρόνο υπολογίζουµε σε 1.000 τα παιδιά µε συγγενείς καρδιοπάθειες
κάθε χρόνο. Τουλάχιστον τα 800 θα χρειασθούν οπωσδήποτε περισσότερες από µία εξέταση από ειδικούς. Περίπου 500-600 θα καθετηριασθούν, 400-500 θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Πολλά παιδιά
χρειάζονται χρόνια παρακολούθηση.
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ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΙ
ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ
Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη
βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν
σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή της παιδικής ηλικίας. Σε µερικές περιπτώσεις το πρόβληµα εµφανίζεται και γίνεται γνωστό όταν το παιδί
είναι έφηβος ή και ενήλικας. Συνήθως υπάρχει κάποιο φύσηµα (θόρυβος που ακούει ο παιδίατρος στην εξέταση), αλλαγή στο χρώµα του
δέρµατος του παιδιού, τα µωρά και τα µικρά παιδιά µπορεί να αναπνέουν γρήγορα ή να µην παίρνουν φυσιολογικό βάρος ή σε µεγαλύτερη ηλικία να κουράζονται όταν παίζουν.

α. Ποιος γιατρός θα διαγνώσει µια συγγενή καρδιοπάθεια.
Αν το πρόβληµα είναι σοβαρό, ο γιατρός θα σας συστήσει να δείτε
κάποιον ειδικό που µπορεί να διαγνώσει και να αντιµετωπίσει προβλήµατα καρδιάς σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Υπάρχουν πολύ
καλά εκπαιδευµένοι γιατροί στην Ελλάδα για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Ως επί το πλείστον είναι παιδίατροι που έχουν εκπαιδευθεί
στις συγγενείς καρδιοπάθειες (παιδοκαρδιολόγοι) και σπανιότερα
καρδιολόγοι ενηλίκων που ασχολούνται µε µικρά παιδιά. Οι γιατροί
έχουν την ειδίκευση και τον εξοπλισµό να βρουν αν το πρόβληµα του
παιδιού σας απαιτεί ειδικές εξετάσεις, ιατρική περίθαλψη ή χειρουργική επέµβαση. Οι γιατροί αυτοί θα παρακολουθούν το παιδί
και θα σας στείλουν την κατάλληλη στιγµή στο χειρουργό, αν είναι
απαραίτητο. Αν υπάρχουν απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε µε το
Σύλλογό µας για να σας βοηθήσουµε.
β. Απαραίτητες εξετάσεις. Ενας παιδοκαρδιολόγος πρώτα θα
αξιολογήσει το ιατρικό ιστορικό του παιδιού σας και θα κάνει µερικές απλές εξετάσεις που ελέγχουν τη φυσική του κατάσταση. Ο γιατρός µπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
υπερηχοκαρδιογράφηµα, ακτινογραφία ή εξετάσεις αίµατος.
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Μερικές φορές τα παιδιά πρέπει να πεισθούν ότι το ηλεκτροκαρδιογράφηµα δεν θα τα πονέσει. Το µηχάνηµα δεν στέλνει ηλεκτρισµό στο σώµα τους. Αντίθετα, ο ηλεκτροκαρδιογράφος δέχεται
σήµατα (µικρούς ηλεκτρικούς παλµούς) από την παλλόµενη καρδιά
και τα καταγράφει σαν κύµατα σε µια ταινία χαρτιού. Η γραφική παράσταση των σηµάτων-παλµών της καρδιάς λέγεται ηλεκτροκαρδιογράφηµα.
Η ακτινογραφία θώρακα δίνει στον καρδιολόγο πληροφορίες
σχετικά µε την κατάσταση των πνευµόνων του παιδιού, το µέγεθος
και τη µορφή της καρδιάς του. ∆εν έχει καµία µακροπρόθεσµη επίπτωση πάνω στο παιδί. Η ποσότητα ακτινοβολίας που δέχεται το
παιδί από µία ακτινογραφία θώρακα είναι ελάχιστη και ισοδυναµεί
µε την έκθεση του παιδιού σας 4 ηµέρες στον ήλιο (περίπατος, ηλιοθεραπεία).
Το υπερηχοκαρδιογράφηµα είναι µια εξέταση που επίσης δεν προξενεί κανένα πόνο. Χρησιµοποιεί ήχους υψηλής συχνότητας για να
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απεικονίσει και να µετρήσει τη ροή του αίµατος. Με το συνδυασµό
αυτών των εξετάσεων, ο γιατρός παίρνει απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά µε την κατασκευή και τη λειτουργία της καρδιάς του παιδιού.
Το προσωπικό του παιδοκαρδιολογικού τµήµατος θα µιλήσει στο
παιδί σας για να το βοηθήσει να περάσει τη διαδικασία διάγνωσης.
Με αυτόν τον τρόπο το παιδί δεν θα ενοχληθεί, ούτε θα ταραχτεί
από απρόβλεπτες καταστάσεις και περίεργα, άγνωστα σε αυτό, µηχανήµατα.
Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ειδικούς γιατρούς για να ενηµερωθείτε για όλες τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί το παιδί, έτσι
ώστε, όταν χρειαστεί, να είστε σε θέση να του εξηγήσετε τι πρόκειται να συµβεί και να απαντήσετε στις απορίες του. Μη διστάσετε να
κάνετε ερωτήσεις στο γιατρό σας (παιδοκαρδιολόγο, παιδίατρο, ή
παθολόγο).
Μετά τις εξετάσεις, ο παιδοκαρδιολόγος θα σας εξηγήσει ποια
είναι η κατάσταση της καρδιάς του παιδιού σας. Θα συζητήσει µε
σας και ίσως µε τον παιδίατρο το συνολικό πρόγραµµα φροντίδας
που θα χρειαστεί το παιδί. Το πρόγραµµα αυτό αφορά τις εξετάσεις
ελέγχου, τα ειδικά φάρµακα, και τους πιθανούς περιορισµούς στη δίαιτα και στην άσκησή του.
Σε µερικές περιπτώσεις, οι εξετάσεις δεν θα εξασφαλίσουν όλες
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση. Τότε ο γιατρός µπορεί να προτείνει να υποβληθεί το παιδί σε ειδικές εξετάσεις
στο νοσοκοµείο που θα δείξουν ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα και
πού εντοπίζεται. Αυτές οι εξετάσεις είναι περίπλοκες, και έτσι µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο σε ένα ειδικά εξοπλισµένο καρδιολογικό και παιδοκαρδιολογικό κέντρο νοσοκοµείου, από µία οµάδα
γιατρών και νοσηλευτών ειδικευµένων στην φροντίδα βρεφών και
παιδιών µε προβλήµατα καρδιάς.
Αν δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις και προσωπικό στο κέντρο όπου έχετε καταρχήν απευθυνθεί, ο καρδιολόγος ή ο παιδίατρός σας θα σας συστήσει και θα κανονίσει να µεταφερθείτε σε ένα
νοσοκοµείο µε ειδικά τµήµατα. Εκεί ένας παιδοκαρδιολόγος και µία
διαγνωστική οµάδα θα υποβάλουν το παιδί σε εξετάσεις.
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γ. Καρδιακός Καθετηριασµός. Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσετε τι είναι ο καθετηριασµός και γιατί είναι απαραίτητος. Έτσι
µπορείτε να προετοιµάσετε το παιδί να υποβληθεί σε αυτή την εξέταση. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο, πριν προσπαθήσετε να εξηγήσετε στο παιδί σας την εξέταση.
Στα παιδιά θα πρέπει να λέµε µε κάθε ειλικρίνεια τι πρόκειται να
συµβεί και τι µπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν στη διαδικασία.
Εξηγήστε τους ότι µε αυτή την εξέταση θα διευκρινίσουµε το είδος
και τη βαρύτητα του προβλήµατος που έχουν στην καρδιά. Έτσι π.χ.
θα δούµε αν πρέπει να προχωρήσουµε σε επέµβαση ή όχι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά εισάγονται στο νοσοκοµείο µία ηµέρα πριν τον καθετηριασµό ή νωρίς το πρωί την ηµέρα
που θα υποβληθούν στην εξέταση αυτή. Το παιδί σας θα το εξετάσουν γιατροί, νοσηλευτές και συνήθως θα χρειαστεί να κάνει κάποιες εξετάσεις, όπως ηλεκτροκαρδιογράφηµα, ακτινογραφία θώρακα,
υπέρηχο, αξονική ή µαγνητική τοµογραφία, εξετάσεις αίµατος και
ούρων. Ένας γιατρός θα σας εξηγήσει τις λεπτοµέρειες του καθετηριασµού και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας πριν από την εξέταση.
Για αρκετές ώρες πριν από τον καθετηριασµό, το παιδί δεν θα πρέπει να φάει ή να πιει. Είναι πολύ πιθανόν να χορηγηθεί στο παιδί και
κάποιο ηρεµιστικό που θα το χαλαρώσει και θα το κάνει να νυστάξει
πριν από την εξέταση. Ένας µικρός καθετήρας (πολύ λεπτός πλαστικός σωλήνας) µπορεί να τοποθετηθεί σε µία φλέβα στο χέρι του.
Κατά τη διάρκεια του καθετηριασµού, το παιδί σας θα το φροντίσει µία οµάδα από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κατά τη
διάρκεια της εξέτασης δεν θα βλέπετε το παιδί. Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να προληφθεί το άγχος του παιδιού, έτσι ώστε να
αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο άνετα.
Ο καθετηριασµός συνήθως προκαλεί λίγη ταλαιπωρία στο παιδί.
Θα του χορηγηθεί ένα τοπικό αναισθητικό, εκεί όπου ο καθετήρας
θα εισαχθεί στο σώµα του. Οι περισσότεροι ασθενείς κοιµούνται σε
όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Ο καθετήρας εισάγεται σε µία φλέβα ή και σε µία αρτηρία χαµηλά στην κοιλιά (βουβωνική χώρα). Καθώς ο καρδιολόγος κοιτάζει
26

27

µε µία ειδική τεχνική ακτίνων, ο καθετήρας κινείται αργά µέχρι να
φτάσει στην καρδιά. Ο καρδιολόγος µπορεί να δει µε αυτόν τον
τρόπο τις ανωµαλίες της καρδιάς, παίρνοντας δείγµατα αίµατος και
µετρώντας τις πιέσεις αίµατος µέσω του καθετήρα.
Κατά τη διάρκεια του καθετηριασµού, ειδικό υγρό, σκιαγραφικό
υλικό, που µπορεί να δει κανείς µέσω των ακτίνων, εγχύεται µε τη
βοήθεια του καθετήρα σε ένα αγγείο ή στο εσωτερικό της καρδιάς.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αποτυπωθεί µία κινηµατογραφική ταινία (πολλές διαδοχικές εικόνες σαν ακτινογραφίες της
καρδιάς). Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται αγγειοκαρδιογράφηµα.
Μερικές φορές η ανωµαλία στην καρδιά ενός παιδιού µπορεί να
αντιµετωπισθεί ή να διορθωθεί και µόνο µε τον καθετηριασµό.
Αυτές οι περιπτώσεις διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή και θα συζητηθούν µε τον παιδοκαρδιολόγο.
Μετά τον καθετηριασµό το παιδί σας θα γυρίσει στο δωµάτιο του
νοσοκοµείου και είναι πιθανό να κοιµηθεί για µερικές ώρες. Πυρετός
(δέκατα), ή/και τάση για εµετό είναι συνηθισµένα συµπτώµατα µετά
από τον καθετηριασµό, αλλά συνήθως σταµατούν µετά από λίγες
ώρες. Ο καρδιολόγος θα συζητήσει τα αποτελέσµατα της εξέτασης του
παιδιού µαζί σας και το παιδί µπορεί να βγει από το νοσοκοµείο και να
επιστρέψει στο σπίτι αργότερα το ίδιο βράδυ ή την επόµενη µέρα.
Αφού µελετήσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της εξέτασης,
ο παιδοκαρδιολόγος θα σας συµβουλεύσει σχετικά µε την παρακολούθηση και θεραπεία του παιδιού. Αν σας συστήσει χειρουργική
επέµβαση, ο ίδιος ο παιδοκαρδιολόγος και ο παιδοκαρδιοχειρουργός
θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά µε την εγχείρηση.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ
α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών µε συγγενή καρδιοπάθεια. Ο παιδοκαρδιολόγος σας θα ζητήσει να εξετάζει
συστηµατικά και τακτικά το παιδί ο παιδίατρος ή ο οικογενειακός γιατρός σας. Ένα παιδί µε κάποιο πρόβληµα στην καρδιά συνήθως περνάει όλες τις κοινές παιδικές αρρώστειες χωρίς κίνδυνο, όπως ακριβώς
και όλα τα άλλα παιδιά. Το παιδί σας δεν χρειάζεται αντιβιοτικά για
κάθε πιθανή ίωση ή λοίµωξη/µόλυνση, µόνο και µόνο επειδή έχει συγγενή καρδιοπάθεια.
Πριν ή µετά την εγχείρηση, το παιδί θα πρέπει να εξετασθεί από
τον παιδίατρο. Το παιδί πρέπει να κάνει τα συνηθισµένα εµβόλια, στις
ηλικίες που οι παιδίατροι συνιστούν. Το παιδί σας µπορεί επίσης να
χρειαστεί να κάνει µερικά πρόσθετα εµβόλια, όπως αυτό της γρίπης.
β. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδοκαρδιολόγο σας. Για
να είστε σίγουροι ότι η εξέλιξη της υγείας του παιδιού σας είναι
καλή, είναι αναγκαίο να γίνονται εξετάσεις για την καρδιά του σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Συνήθως οι εξετάσεις αυτές είναι συχνές
πριν την εγχείρηση, ενώ οι επανεξετάσεις αραιώνουν µετά από αυτή.
Ανάλογα µε το πρόβληµα του παιδιού, οι εξετάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν:
●
●
●
●
●
●
●

Εξέταση της φυσικής κατάστασης του παιδιού
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 24 ωρών (Holter 24h)
∆οκιµασία κόπωσης
Ακτινογραφία θώρακα
Αναλύσεις αίµατος
Υπέρηχο, συνήθως διαθωρακικό και σπανιότερα διοισοφάγειο
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Ορισµένα παιδιά µπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν και σε καθετηριασµό καρδιάς.

γ. Σωµατικές δραστηριότητες του παιδιού µε συγγενή καρδιοπάθεια. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν µία συγγενή καρδιοπάθεια µπορούν να έχουν απολύτως φυσιολογικές δραστηριότητες.
∆εν επιβάλλονται περιορισµοί. Οι παιδοκαρδιολόγοι συχνά τα ενθαρρύνουν να συµµετέχουν σε σωµατικές δραστηριότητες, που βοηθούν την καρδιά τους να διατηρείται γερή, δραστηριότητες που µπορούν να χαίρονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές οι
δραστηριότητες περιλαµβάνουν κολύµπι, ποδήλατο, τρέξιµο, σχοινάκι και τένις. Σε πολύ λίγες και συγκεριµένες µορφές συγγενούς
καρδιοπάθειας, ο παιδοκαρδιολόγος θα συµβουλέψει το παιδί να
αποφεύγει ορισµένες εντατικές σωµατικές δραστηριότητες, όπως τα
ανταγωνιστικά αθλήµατα.
δ. Γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης. Νέες γυναίκες µε συγγενή
καρδιοπάθεια συνήθως έχουν τρεις συγκεκριµένες ανησυχίες όταν
σκέφτονται να αποκτήσουν παιδί:
«Είναι η καρδιά µου αρκετά δυνατή για να αντέξει την εγκυµοσύνη;»
«Τι µέθοδο αντισύλληψης θα πρέπει να χρησιµοποιήσω;»
«Το παιδί µου θα γεννηθεί µε πρόβληµα στην καρδιά του;»
Οι περισσότερες γυναίκες µε πρόβληµα συγγενούς καρδιοπάθειας µπορούν να έχουν φυσιολογική εγκυµοσύνη και τοκετό. Σε µερικές περιπτώσεις (για παράδειγµα, γυναίκες µε κυάνωση ή ένα σοβαρό πρόβληµα στην καρδιά τους) η εγκυµοσύνη είναι επικίνδυνη
και θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο καρδιολόγος σας µπορεί να σας
συµβουλεύσει σχετικά και να απαντήσει στα ερωτήµατα που σας
απασχολούν.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της αντισύλληψης η κάθε περίπτωση είναι
διαφορετική. Μερικές γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν το «χάπι»
και να χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους αντισύλληψης. Ο καρδιολό30

γος σας θα σας συµβουλεύσει σχετικά µε το ποια µέθοδο αντισύλληψης να επιλέξετε.
Η πιθανότητα να αποκτήσει κανείς παιδί µε πρόβληµα συγγενούς καρδιοπάθειας είναι περίπου 1 στις 100 γεννήσεις. Η πιθανότητα αυτή είναι λίγο αυξηµένη στις γυναίκες που έχουν κάποιο πρόβληµα συγγενούς καρδιοπάθειας ή στα αδέλφια –αγόρια και
κορίτσια– που γεννήθηκαν µε κάποιο παρόµοιο πρόβληµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αν το µωρό γεννηθεί µε συγγενή καρδιοπάθεια,
αυτή µπορεί να είναι ίδιας µορφής µε εκείνη της µητέρας (~ 50%).
Μία έγκυος γυναίκα θα πρέπει να ακολουθήσει µία καλή και θρεπτική δίαιτα, να µην καπνίζει ή να πίνει αλκοόλ. Θα πρέπει επίσης
να ελέγχονται από το γιατρό της όλα τα φάρµακα που της χορηγούνται. Σήµερα, µε τη βοήθεια των υπερήχων, είµαστε σε θέση να διαγιγνώσκουµε συγγενείς καρδιοπάθειες κατά την ενδοµήτριο ζωή.
Κάθε µέλλουσα µητέρα που έχει η ίδια καρδιοπάθεια ή έχει αποκτήσει παιδί µε συγγενή καρδιοπάθεια, πρέπει να συµβουλεύεται
τον γυναικολόγο ή τον παιδοκαρδιολόγο της για το πότε το έµβρυο
πρέπει να εξετασθεί, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανή νόσηση.

ε. Οικονοµική Βοήθεια. Οι εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση της συγγενούς καρδιοπάθειας, η χειρουργική επέµβαση
και η περίθαλψη στο νοσοκοµείο καλύπτονται οικονοµικά ως επί το
πλείστον από όλα τα Ταµεία στην Ελλάδα. Μερικά Ταµεία έχουν ένα
ποσοστό συµµετοχής στις εξετάσεις ή και στην εγχείρηση. Το παιδί
σας θα χρειαστεί παρακολούθηση από ειδικούς και θα περάσει αρκετές µέρες στο νοσοκοµείο. Αν το κέντρο στο οποίο θα µεταφερθεί
το παιδί είναι µακριά από το σπίτι σας, θα χρειαστείτε χρήµατα για
να καλύψετε τα έξοδα του ταξιδιού, του φαγητού και της διαµονής.
Εκτός αυτού πρέπει να γνωρίζετε ότι µερικές βαριές σύµπλοκες
καρδιοπάθειες που χρειάζονται πολλές εξετάσεις και συχνές νοσηλείες δικαιούνται επίδοµα ή και µερικές φορές σύνταξη.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σύλλογοι και οργανισµοί που µπορούν να
δώσουν πληροφορίες και σε µερικές περιπτώσεις να προσφέρουν
υλική βοήθεια.
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στ. Το Σχολείο. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά.
Τα παιδιά µε συγγενή καρδιοπάθεια µπορούν να παρακολουθήσουν
τα κανονικά σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν περιορισµούς
που θα τους απαγόρευαν να συµµετέχουν στο κανονικό πρόγραµµα
µαθηµάτων (περιορισµός σωµατικής δραστηριότητας, προβλήµατα
συγκέντρωσης και πνευµατικής απόδοσης). Σε σπάνιες περιπτώσεις,
υπάρχουν ειδικές ανάγκες (µεταφορά µε αυτοκίνητο, καροτσάκι για
να µην κουράζεται, να µην ανεβαίνει σκάλες κ.λπ.).

ζ. Επάγγελµα. Για τους περισσότερους ασθενείς µε συγγενή καρδιοπάθεια οι επαγγελµατικές ευκαιρίες δεν περιορίζονται. Οι νέοι
ενήλικες µε συγγενή καρδιοπάθεια µπορούν να σταδιοδροµήσουν σε
µία πληθώρα επαγγελµάτων. Σκόπιµο όµως είναι να αποφεύγονται
επαγγέλµατα µε µεγάλη σωµατική κόπωση. Έτσι υπάρχει η σύσταση,
τα παιδιά να κατευθύνονται σε εργασίες που δεν αυξάνουν ιδιαίτερα
το καρδιοπνευµονικό έργο (όπως π.χ. βαριά χειρωνακτική εργασία).
η. Ιατρική Περίθαλψη. Πολλά παιδιά µε ήπια προβλήµατα δεν
χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέµβαση. Τα παιδιά που
είναι αναγκαίο να εγχειριστούν, µπορούν να ωφεληθούν από τη
φαρµακευτική αγωγή πριν και µετά την εγχείρηση. Στο νοσοκοµείο
προσφέρεται ειδική περίθαλψη που βοηθά την καρδιά να λειτουργεί
σωστά.
Οι παθήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια δεν επιτρέπουν την
οµαλή, φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και απαιτούν ιατρική
περίθαλψη και φροντίδα.
θ. Καρδιακή ανεπάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση η καρδιά δεν
προωθεί επαρκή ποσότητα αίµατος, ώστε το σώµα να εξασφαλίσει
την τροφοδοσία που χρειάζεται για να εργάζεται και να δρα κανονικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η καρδιά θα σταµατήσει να λειτουργεί. Τα
παιδιά που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως κουράζονται εύκολα και µπορεί να εµφανίσουν ένα ή και περισσότερα από
τα ακόλουθα συµπτώµατα: γρήγορη αναπνοή (ταχύπνοια), επιβαρυ32

µένη αναπνοή (δύσπνοια), συχνές βρογχίτιδες, µεγάλο συκώτι, συσσώρευση υγρού στον οργανισµό τους (οιδήµατα). Όταν η καρδιά δεν
µπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, µπορεί να συσσωρευθεί
στους πνεύµονες υγρό, επιβαρύνοντας την αναπνοή του παιδιού που
γίνεται πιο δύσκολη. Υγρό επίσης µπορεί να συσσωρευθεί στο υπόλοιπο του σώµατος, όπως τα κάτω άκρα, προκαλώντας οίδηµα. ∆ιουρητικά φάρµακα χορηγούνται για να βοηθήσουν τα παιδιά να
αποβάλλουν τα πρόσθετα υγρά. Μία δίαιτα πτωχή σε αλάτι µπορεί
επίσης να είναι αναγκαία. Άλλη ιατρική φροντίδα µπορεί να περιλαµβάνει τη χορήγηση διγοξίνης ή άλλων φαρµάκων που θα κάνουν
την καρδιά να λειτουργεί καλύτερα και να συστέλλεται περισσότερο
(µε µεγαλύτερη δύναµη).

ι. ∆ιαταραχές του ρυθµού. Φυσιολογικά η καρδιά συστέλλεται µε
50-150 παλµούς το λεπτό, πάντα σε συνάρτηση µε την ηλικία του
παιδιού. Ένας πολύ γρήγορος καρδιακός ρυθµός (ταχυκαρδία) µειώνει την ικανότητα της καρδιάς να προωθεί επαρκή ποσότητα αίµατος και µπορεί να συνδέεται µε κάποιο πρόβληµα συγγενούς καρδιοπάθειας. Μερικές φορές χρειάζεται να χορηγηθούν φάρµακα στο
παιδί για να ελαττώσουν τη συχνότητα της καρδιάς και να την επαναφέρουν στα κανονικά της επίπεδα.
Ένας πολύ αργός καρδιακός ρυθµός χαρακτηρίζεται σαν βραδυκαρδία. Και σε αυτή την περίπτωση µειώνεται η ικανότητα της καρδιάς να προωθεί το αίµα. Αυτή η περίπτωση συνδέεται συνήθως µε
ορισµένες µορφές συγγενούς καρδιοπάθειας, και πολύ σπάνια παρατηρείται σαν επιπλοκή της εγχείρησης. Σε µερικές περιπτώσεις ένας
τεχνητός βηµατοδότης είναι απαραίτητο να εµφυτευθεί στο παιδί.
Ένας ακανόνιστος παλµός της καρδιάς (αρρυθµία) µπορεί επίσης να συνδέεται µε συγγενή καρδιοπάθεια. Μπορεί να παρατηρηθεί και µετά την εγχείρηση. Ορισµένες φορές ένας ακανόνιστος καρδιακός ρυθµός χρειάζεται ιατρική φροντίδα, ανάλογα µε τη µορφή
του (συχνή παρακολούθηση, holter ρυθµού, φάρµακα κ.λπ).
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Τα παιδιά συνήθως εισάγονται στο νοσοκοµείο λίγο πριν την εγχείρηση. Είναι σηµαντικό το παιδί να είναι ελεύθερο λοιµώξεων πριν
από την εγχείρηση. Αν το παιδί έχει πυρετό, βήχα ή κρύωµα, µιλήστε σε κάποιον από το καρδιολογικό ή το χειρουργικό τµήµα και οι
γιατροί θα αποφασίσουν αν η εγχείρηση πρέπει να αναβληθεί για
µικρό χρονικό διάστηµα.
Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς παραµένουν στο νοσοκοµείο
µετά την εγχείρηση για ένα διάστηµα δέκα ηµερών. Η περίοδος της
ανάρρωσης σε σύµπλοκες καρδιοπάθειες διαρκεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Κατά τη διάρκεια της παραµονής στο νοσοκοµείο, παιχνίδια ή άλλα αγαπηµένα αντικείµενα θα παρηγορήσουν και θα βοηθήσουν το παιδί –ιδιαίτερα αν είναι µικρής ηλικίας– γιατί του
θυµίζουν το σπίτι. Μερικές φορές το χειρουργικό πρόγραµµα της
κλινικής αλλάζει. Μία επείγουσα εγχείρηση π.χ. µπορεί να προηγηθεί και να καθυστερήσει την εγχείρηση του δικού σας παιδιού. Εσείς
και το παιδί θα πρέπει να είστε προετοιµασµένοι για µία πιθανή
αναβολή.
Οι κανόνες των νοσοκοµείων σχετικά µε τις ώρες επίσκεψης, το
ντύσιµο και τα παιχνίδια διαφέρουν. Τα περισσότερα νοσοκοµεία
έχουν νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς που µπορούν να σας βοηθήσουν να ετοιµαστείτε για την παραµονή του παιδιού σας στο νοσοκοµείο. Υπάρχει πάντοτε κάποιος
µε τον οποίο µπορείτε να µιλήσετε και µπορεί να σας συµβουλεύσει σχετικά µε το πώς να αντιµετωπίσετε τα συναισθήµατα του παιδιού και τις διάφορες επιπτώσεις της ασθένειάς τους στην οικογένειά σας. Μπορείτε επίσης να µιλήσετε µε τον παιδοκαρδιολόγο ή
µε τον χειρουργό για το πώς µπορείτε να υποστηρίξετε ψυχολογικά
το παιδί σας.

α. Μιλώντας στο παιδί για την εγχείρηση. Το τι θα πείτε στο
παιδί για την εγχείρηση εξαρτάται από:
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●
●
●

την ηλικία του
την αντίληψή του
την ψυχολογική/συναισθηµατική του κατάσταση

Ο παιδοκαρδιολόγος, ο καρδιοχειρουργός και ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό µπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την περίπτωση.
Μπορούν να µιλήσουν απευθείας στο παιδί σας και να σας συµβουλεύσουν πώς να του παρουσιάσετε την ανάγκη πραγµατοποίησης
µιας εγχείρησης. Η αλήθεια προκαλεί συνήθως λιγότερο φόβο στα
παιδιά από την προσπάθεια να κρύψουµε τα γεγονότα, αφήνοντας
τα παιδιά µόνα µε τη φαντασία και τους φόβους τους.
Μπορεί να µην καταφέρετε να περιορίσετε τους φόβους του,
αλλά µπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να τους αντιµετωπίσει.
Η δική σας προσέγγιση αντανακλά και επηρεάζει τη συµπεριφορά του παιδιού πριν και µετά την εγχείρηση. Εξηγήστε µε ειλικρίνεια
και ηρεµία ποιο είναι το πρόβληµα στην καρδιά και τι πρέπει να γίνει
για να διορθωθεί. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει µία
σωστή αντιµετώπιση του θέµατος. Αφήστε το παιδί να βοηθήσει και
να συµµετέχει στην οργάνωση και προετοιµασία της παραµονής του
στο νοσοκοµείο. Φυσικά το να είστε ειλικρινείς µε το παιδί δεν σηµαίνει να του µεταφέρετε και όλα όσα έχετε µάθει µε κάθε λεπτοµέρεια. ∆ώστε στο παιδί µερικές πληροφορίες σχετικά µε το τι πρόκειται να συµβεί. Με αυτόν τον τρόπο, όταν το παιδί θα ζήσει αυτές
τις εµπειρίες δεν θα νιώσει έκπληκτο ή εξαπατηµένο.

β. Πώς να αντιµετωπίσετε τους κοινούς φόβους του παιδιού.
Η ιατρική οµάδα του νοσοκοµείου θα προσπαθήσει να βοηθήσει το
παιδί να ξεπεράσει όλη την εµπειρία της εγχείρησης µε όσο το δυνατόν λιγότερο φόβο και πόνο. Ανεξάρτητα από το πόσο το παιδί θα
συµπαθήσει ή θα συνδεθεί µε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, θα στρέφεται πάντα σε εσάς, τον γονέα, για να βρει ψυχικήσυναισθηµατική υποστήριξη, που µόνο η µητέρα ή ο πατέρας µπορούν να προσφέρουν στο παιδί τους.
Η υποστήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε ό,τι αφορά την
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προετοιµασία του παιδιού για τη στιγµή που θα χωρίσετε έξω από το
χειρουργείο και τη µονάδα εντατικής παρακολούθησης. Καθησυχάστε
το παιδί λέγοντας ότι θα είστε κάπου κοντά περιµένοντας να το επισκεφθείτε, µόλις οι γιατροί το επιτρέψουν. Αν το παιδί δεν έχει αποµακρυνθεί ποτέ από εσάς, µπορεί να αισθανθεί εγκατάλειψη και να
πονέσει. Μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό που συµβαίνει είναι ένα είδος τιµωρίας, γιατί ήταν άτακτο ή ανυπάκουο. Είναι σηµαντικό να το καθησυχάσετε και να του τονίσετε πόσο σηµαντική είναι η εγχείρηση.
Θα καταλάβετε ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη προσέγγιση.
Όταν δεν λέµε στα παιδιά την αλήθεια, µπορεί να φανταστούν κάτι
χειρότερο από την πραγµατικότητα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει
να του δώσετε υποσχέσεις που δεν µπορείτε να κρατήσετε. Τα µικρά
παιδιά δεν έχουν ανάγκη από πολύπλοκες εξηγήσεις. Το παιδί σας
χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν αποφεύγετε να του απαντήσετε και
ότι θα είστε εκεί, δίπλα του, να µοιραστείτε την εµπειρία. Το να επισκεφθείτε µαζί του τη µονάδα εντατικής παρακολούθησης και καθετηριασµού µπορεί να βοηθήσει.

γ. Παρουσιάζοντας τις θετικές πλευρές. Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας τονίζοντάς του την ωφέλεια της εγχείρησης στην
οποία θα υποβληθεί. Κάντε το αυτό από την αρχή και να είστε όσο
το δυνατόν πιο απλοί και κατανοητοί. Να µία προσέγγιση που µπορείτε να ακολουθήσετε:
«Αν και τώρα η καρδιά σου δεν δουλεύει όπως πρέπει, αυτό µπορεί να διορθωθεί. Οι γιατροί και οι νοσοκόµες είναι φίλοι σου. Θα
βοηθήσουν την καρδιά σου να δουλεύει καλύτερα».
«Θέλω να γίνει αυτή η εγχείρηση, γιατί σε αγαπώ. Ξέρω ότι είναι
ο µόνος τρόπος για να αισθάνεσαι καλύτερα».
«Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης δεν θα αισθάνεσαι τίποτα. Οι
γιατροί θα σου δώσουν φάρµακα και έτσι η εγχείρηση δεν θα πονάει.
Όταν τελειώσει, θα πονάς λίγο, αλλά οι νοσοκόµες θα σου δώσουν
φάρµακα και θα σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα».
«Αµέσως µετά την εγχείρηση θα µείνεις σε ένα δωµάτιο, όπου θα
σε φροντίζουν πολύ καλύτερα οι γιατροί και οι νοσοκόµες. Όσο θα
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είσαι εκεί, θα µπορώ να σε επισκέπτοµαι πολύ συχνά. Θα είµαι συνέχεια κοντά σου».
«Μόλις δυναµώσεις, θα γυρίσεις στο δωµάτιό σου και θα αισθάνεσαι κάθε µέρα και καλύτερα. Εκεί θα είµαι συνέχεια κοντά σου».
«Όσο θα µείνεις στο νοσοκοµείο, θα γνωρίσεις και άλλα παιδάκια που θα γίνονται καλά µετά από εγχείρηση στην καρδιά τους. Θα
ετοιµάζονται να γυρίσουν σπίτι τους. Και εσύ θα είσαι έτοιµος να γυρίσεις σπίτι, µόλις το πουν οι γιατροί».
Ακόµη και αν είσαστε καλά προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσετε
τους φόβους του παιδιού, αυτό µπορεί παρ’ όλ’αυτά να κλάψει, να
θυµώσει ή να πάθει κατάθλιψη. Το να σκέφτεται τον πόνο και το ότι
θα είναι µακριά από την οικογένεια στη διάρκεια της εγχείρησης,
µπορεί να είναι τραυµατικό. Εάν το παιδί σας αντιδράσει µε αυτό
τον τρόπο, πείτε του ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει αυτά τα
συναισθήµατα. Πείτε του ότι θα είναι πολύ πιο υγιές µετά την εγχείρηση και θα µπορεί να γυρίσει σπίτι σύντοµα.

δ. Εξασφάλιση δωρητών αίµατος. Οι µεταγγίσεις αίµατος είναι
απαραίτητες στις περισσότερες εγχειρήσεις καρδιάς. Η ποσότητα
του αίµατος που απαιτείται, εξαρτάται από το είδος της εγχείρησης.
Οι ποσότητες αίµατος που διατίθενται, συνήθως δεν επαρκούν και γι’
αυτό χρειάζεται να δοθεί αίµα σαν παρακαταθήκη σε τράπεζες αίµατος. Οι γιατροί θα σας βοηθήσουν να κανονίσετε το θέµα της δωρεάς
αίµατος. Το αίµα ελέγχεται επισταµένως για τον τύπο αίµατος του
παιδιού σας και για να είναι καθαρό από κάθε είδους λοίµωξη.
ε. Στο χειρουργείο. Επειδή οι εγχειρήσεις καρδιάς είναι περίπλοκες, µία ολόκληρη οµάδα από γιατρούς, τεχνικούς και νοσηλευτικό
προσωπικό –όλοι ειδικευµένοι σε εγχειρήσεις καρδιάς– θα εργαστούν για το παιδί σας. Ο χειρουργός θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε
την εγχείρηση, άλλοι θα χειριστούν και θα ελέγχουν τα περίπλοκα
µηχανήµατα που υποβοηθούν την κυκλοφορία αίµατος του ασθενούς, την αναπνοή και άλλες ζωτικές λειτουργίες του.
Μία µηχανή –το µηχάνηµα εξωσωµατικής κυκλοφορίας– χρησι37

µοποιείται κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων ανοιχτής καρδιάς.
Προσφέρει οξυγόνο στο αίµα και προωθεί αίµα στο σώµα, παρακάµπτοντας την καρδιά και τους πνεύµονες. Έτσι ο χειρουργός µπορεί
µε ασφάλεια να ανοίξει την καρδιά του ασθενή και να τη διορθώσει.
Με αυτή την τεχνική ο χειρουργός µπορεί να δει το εσωτερικό της
καρδιάς και να κατανοήσει το πρόβληµά της, έτσι ώστε να προχωρήσει στη διόρθωσή της. Μετά την εγχείρηση η καρδιά και οι πνεύµονες αρχίζουν ξανά να λειτουργούν, δεχόµενοι αίµα, προωθώντας
το και δίνοντάς του οξυγόνο. Μερικές επεµβάσεις γίνονται χωρίς τη
λειτουργία του µηχανήµατος της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και
ονοµάζονται εγχειρήσεις κλειστής καρδιάς.
Μερικά βρέφη µπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε µία διαδικασία που ονοµάζεται υποθερµία. Αυτό σηµαίνει ότι µειώνεται η
θερµοκρασία στο σώµα του βρέφους, έτσι ώστε ο χειρουργός να σταµατήσει για µικρό χρονικό διάστηµα την κυκλοφορία του αίµατος και
να µπορέσει µε ασφάλεια να επιδιορθώσει την καρδιά.

στ. Μετά την εγχείρηση. Μετά την εγχείρηση το παιδί σας θα µεταφερθεί στη µονάδα εντατικής παρακολούθησης. Ειδικευµένοι γιατροί και νοσηλευτές θα το φροντίζουν όλο το εικοσιτετράωρο. Μην
σας φοβίσει ο εξοπλισµός, µηχανήµατα και σωλήνες που θα βρίσκονται συνδεδεµένα µε το παιδί σας. Είναι συνηθισµένα και χρησιµοποιούνται µόνο στο διάστηµα που είναι απαραίτητα. Μερικά από τα
µηχανήµατα/σωλήνες που θα δείτε συνδεδεµένα µε το παιδί:
●
●

●

●

●
●

αναπνευστικό µηχάνηµα
οθόνες που δείχνουν το καρδιογράφηµα και την πίεση του
παιδιού
αναπνευστικοί σωλήνες συνδεδεµένοι µε το στόµα ή τη µύτη
του παιδιού
καθετήρες στην ουροδόχο κύστη, ηλεκτρικά θερµόµετρα και
οξύµετρα
τέντες οξυγόνου που δίνουν στο παιδί περισσότερο οξυγόνο
σωλήνες στο στήθος που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια
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●

της εγχείρησης για να παροχετεύουν το αίµα ή το υγρό από το
στήθος και
διάφορες αντλίες για να εγχύουν στο παιδί αίµα, υγρά και
φάρµακα

Όλα τα παραπάνω αποτελούν µέρος της εντατικής φροντίδας
που παρέχεται στα παιδιά µετά την εγχείρηση και είναι διαδικασίες
ρουτίνας.
Το προσωπικό της εντατικής µονάδας θα σας εξηγήσει αν και πώς
πρέπει να φροντίζετε εσείς το παιδί στο διάστηµα που θα παραµείνει στην µονάδα. Θα σας εξηγήσουν επίσης πώς ο ειδικός εξοπλισµός
θα χρησιµοποιηθεί και µετά την εγχείρηση. Επειδή το παιδί σας έχει
ανάγκη συνεχούς φροντίδας, µπορεί να χρειαστεί να το επισκέπτεστε µόνον για λίγο χρόνο µετά την εγχείρηση. Το παιδί βρίσκεται συνήθως σε καλή κατάσταση και του χορηγούνται ηρεµιστικά, όταν
είναι απαραίτητο. Την περισσότερη ώρα θα είναι µισοκοιµισµένο ή
θα κοιµάται κανονικά.

ζ. Μετεγχειρητική νοσοκοµειακή φροντίδα στο παιδοκαρδιολογικό ή παιδοκαρδιοχειρουργικό τµήµα. Μετά τη µονάδα εντατικής παρακολούθησης το παιδί θα επιστρέψει στο δωµάτιο του νοσοκοµείου. Εκεί η συνεχής παρουσία των γονέων είναι πολύ σηµαντική
για την καλύτερη φροντίδα του. Συχνά το παιδί θα χρειαστεί να παρακολουθήσει και ένα πρόγραµµα φυσιοθεραπείας για το βήχα που
πιθανόν να έχει, κάνοντας ασκήσεις για το στήθος και την αναπνοή.
Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν στο να αποφύγουµε κάποια προβλήµατα
αναπνοής ή προβλήµατα στους πνεύµονες. Όσο περνάνε οι µέρες, το
παιδί θα χρειάζεται όλο και λιγότερα παυσίπονα. Ενθαρρύνετε το
παιδί να είναι περισσότερο δραστήριο, όπως συµβουλεύει ο γιατρός.
Μετά την εγχείρηση, µερικά παιδιά χρειάζονται µία δίαιτα πτωχή
σε αλάτι, που θα µειώσει τις πιθανότητες να συσσωρευθεί υγρό
στους πνεύµονες, στην κοιλιά ή να έχει οιδήµατα. Φάρµακα, όπως
διουρητικά, διγοξίνη και αντιβιοτικά µπορεί να χορηγηθούν στο
παιδί. Μερικά παιδιά έχουν πυρετό για µερικές µέρες µετά την εγ39

χείρηση, κάτι που µπορεί να είναι µία αντίδραση του οργανισµού
στην επέµβαση. Αν ο πυρετός επιµένει, οι γιατροί µπορεί να κάνουν
στο παιδί κάποιες εξετάσεις για να ανακαλύψουν την αιτία και να
τον αντιµετωπίσουν.
Γρήγορα το παιδί θα αισθάνεται πολύ καλύτερα και θα είναι έτοιµο να φύγει από το νοσοκοµείο. Μερικές καρδιολογικές διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες πριν την επιστροφή στο σπίτι, έτσι
ώστε να ελεγχθούν τα αποτελέσµατα της εγχείρησης. Όταν το παιδί
αισθανθεί καλύτερα και οι γιατροί κρίνουν ότι η περίοδος της ανάρρωσης ολοκληρώθηκε και πήγε καλά, είναι ώρα να φύγετε από το νοσοκοµείο. Το παιδί δεν θα πονάει σχεδόν καθόλου και θα έχει µία θεαµατική βελτίωση ηµέρα µε την ηµέρα.
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Ο παιδοκαρδιολόγος µπορεί να διαγνώσει εάν το παιδί σας έχει µία
µορφή συγγενούς καρδιοπάθειας που πρέπει να εγχειριστεί. Αν συµβαίνει αυτό, τότε σίγουρα θα θέλετε να κατανοήσετε τη φύση του
προβλήµατος, την προτεινόµενη εγχείρηση και τα αποτελέσµατά της.
Σκοπός της χειρουργικής επέµβασης είναι να διορθωθεί το πρόβληµα όσο καλύτερα και αποτελεσµατικότερα γίνεται, επαναφέροντας την κυκλοφορία του αίµατος στη φυσιολογική της µορφή και
ρυθµό. Σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητες περισσότερες από
µία χειρουργικές επεµβάσεις για να πετύχει κανείς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Με την επέµβαση το ελαττωµατικό τµήµα της
καρδιάς ή των αγγείων µπορεί να διορθωθεί µε πολλούς τρόπους.
Μερικά προβλήµατα δεν διορθώνονται και µπορούν µόνο να βοηθηθούν µε ορισµένες διαδικασίες που «κερδίζουν χρόνο».
Σε γενικές γραµµές πρέπει να γίνουν κατανοητά τα ακόλουθα:
●

●

●

●

●

●

Μία καρδιά µπορεί να είναι φυσιολογική (έχει τότε 2 κόλπους,
2 κοιλίες και 4 σωστά λειτουργούσες βαλβίδες, όπως επίσης
και 2 φυσιολογικά αγγεία, την αορτή και την πνευµονική αρτηρία)
Η καρδιά µπορεί να έχει µία «τρύπα», τότε ο γιατρός θα µιλήσει για έλλειµµα ή επικοινωνία
Μία βαλβίδα ή ένα αγγείο µπορεί να είναι στενά, τότε ο γιατρός θα πει ότι υπάρχει στένωση-απόφραξη σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο και µείωση της ροής του αίµατος
Μία βαλβίδα όµως µπορεί να µην κλείνει καλά, τότε θα χρησιµοποιηθεί ο όρος ανεπάρκεια
Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες (συνδέσεις µεταξύ αγγείων) έξω από την καρδιά
Υπάρχουν περιπτώσεις που µια κοιλότητα ή ένα τµήµα της
καρδιάς δεν έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά. Στην περίπτωση
αυτή χρησιµοποιούµε τον όρο υποπλασία
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●

Τέλος πρέπει να αναφέρουµε σπανιότερες περιπτώσεις όπου
τα αγγεία δεν εκφύονται σωστά ή η καρδιά βρίσκεται δεξιά
στον θώρακα.

Οι περιγραφές και οι εικόνες µερικών συγγενών καρδιοπαθειών
που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το πρόβληµα
του παιδιού σας.
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ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
Κάθε βρέφος γεννιέται µε ανοικτό αρτηριακό πόρο. Πρόκειται για
µια επικοινωνία µεταξύ των δύο µεγαλύτερων αγγείων του σώµατος,
της πνευµονικής αρτηρίας και της αορτής. Η πνευµονική αρτηρία
µεταφέρει φλεβικό (µπλέ) αίµα από το δεξιό µέρος της καρδιάς
στους πνεύµονες, όπου το αίµα εµπλουτίζεται µε φρέσκο οξυγόνο. Η
αορτή µεταφέρει το πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα από το αριστερό τµήµα της καρδιάς σε ολόκληρο το σώµα.
Φυσιολογικά αυτή η επικοινωνία µεταξύ των δύο αρτηριών κλείνει µερικές µόνο ώρες µετά τη γέννηση του βρέφους. Αν δεν συµβεί
αυτό, τότε ένα µέρος του αίµατος, που θα έπρεπε κανονικά να είχε
περάσει από την αορτή και να είχε διοχετευθεί στο σώµα, επιστρέφει στους πνεύµονες. Η αδυναµία του αρτηριακού πόρου να κλείσει,
αποτελεί ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο που το συναντάµε στα
πρόωρα και σπανιότερα στα βρέφη που γεννιούνται κανονικά στην
ώρα τους.
Αν ο ανοικτός αρτηριακός πόρος στο παιδί είναι µεγάλος, µπορεί
να κουράζεται εύκολα, να αναπτύσσεται αργά, να παθαίνει βρογχίτιδες, και να αναπνέει γρήγορα. Σε µερικά παιδιά τα συµπτώµατα
αυτά µπορεί να εµφανισθούν εβδοµάδες ή και µήνες µετά τη γέννησή τους. Αν ο αρτηριακός πόρος είναι µικρός, το παιδί δεν παρουσιάζει συµπτώµατα και δείχνει να είναι καλά.
Σήµερα ο αρτηριακός πόρος µπορεί να συγκλεισθεί κατά τη διάρκεια του καθετηριασµού µε διάφορες µικροσυσκευές, όπως σπειράµατα ή οµπρελάκια και το παιδί να αποφύγει την εγχείρηση. Σε αυτή
την περίπτωση το παιδί θα παραµείνει για 2 ηµέρες στο νοσοκοµείο.
Αν χρειαστεί εγχείρηση, ο χειρουργός δεν χρειάζεται να ανοίξει
τον θώρακα για να διορθώσει το πρόβληµα. Ο αρτηριακός πόρος
µπορεί να κλείσει «µε περίδεση». Στην περίπτωση αυτή το παιδί θα
παραµείνει για µια εβδοµάδα περίπου στο νοσοκοµείο. Αν δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβληµα µε την κυκλοφορία, αυτή η µέθοδος αποκαθιστά τη φυσική κυκλοφορία.
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Εικόνα 2
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Στον ανοικτό αρτηριακό πόρο υπάρχει µία επικοινωνία (µεγάλο βέλος µε αστέρι) µεταξύ αορτής και πνευµονικής αρτηρίας από όπου το κόκκινο (οξυγονωµένο
αίµα) περνάει στην πνευµονική αρτηρία. Στους πνεύµονες υπάρχει αυξηµένη ποσότητα αίµατος που επιβαρύνει την κυκλοφορία.
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Παιδιά µε αρτηριακό πόρο κινδυνεύουν να προσβληθούν από
λοίµωξη των τοιχωµάτων της καρδιάς ή των βαλβίδων (ενδοκαρδίτιδα). Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να τους χορηγηθούν αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές ή ορισµένες άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Αφού ο αρτηριακός πόρος έχει διορθωθεί µε
επιτυχηµένη χειρουργική επέµβαση ή µικροσυσκευή, το παιδί µπορεί να µην χρειάζεται πλέον να παίρνει αντιβιοτικά. Η καλή υγιεινή
του στόµατος και των δοντιών βοηθάει στο να µειωθεί ο κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οδοντική/στοµατική υγιεινή και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας ρωτήστε
τον παιδοκαρδιολόγο σας.
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∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς
(στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία). Από εκεί προωθείται
στους πνεύµονες. Στους πνεύµονες, αφήνει το διοξείδιο του άνθρακα,
καθαρίζεται και τροφοδοτείται µε φρέσκο οξυγόνο. Στη συνέχεια το
πλούσιο σε οξυγόνο αίµα διοχετεύεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς (αριστερό κόλπο). Από εκεί διοχετεύεται στην αριστερή κοιλία,
µετά στην αορτή, και µέσω της αορτής στο υπόλοιπο σώµα.
Μερικές φορές ένα βρέφος γεννιέται µε µία τρύπα σε κάποιο τοίχωµα που χωρίζει το δεξιό από το αριστερό τµήµα της καρδιάς. Αυτή
η ατέλεια µπορεί να παρουσιαστεί µεταξύ των δύο άνω κοιλοτήτων,
δηλαδή των κόλπων (µεσοκολπικό έλλειµµα ή επικοινωνία) ή µεταξύ
των δύο κάτω κοιλοτήτων, δηλαδή των κοιλιών (µεσοκοιλιακό έλλειµµα ή επικοινωνία).

α. Μεσοκολπική Επικοινωνία. Εάν υπάρχει µεγάλη τρύπα µεταξύ των δύο κόλπων, µία σηµαντική ποσότητα πλούσιου σε οξυγόνο
(κόκκινου) αίµατος διαφεύγει από το αριστερό τµήµα (αριστερό
κόλπο) προς το δεξιό (δεξιό κόλπο). Μετά προωθείται στους πνεύµονες, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καθαριστεί και εµπλουτισθεί µε
φρέσκο οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία είναι προβληµατική, δεδοµένου
ότι, αίµα που έχει καθαριστεί από τους πνεύµονες, επιστρέφει σε αυτούς. Πολλά παιδιά µε αυτή την ανωµαλία (µεσοκολπική επικοινωνία) παρουσιάζουν ελάχιστα ή και καθόλου συµπτώµατα. Το να κλείσει το µεσοκολπικό έλλειµµα µε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς νωρίς
στην παιδική ηλικία, µπορεί να βοηθήσει στο να αποφευχθούν σοβαρά προβλήµατα αργότερα στη ζωή. Η µακροπρόθεσµη πρόγνωση σε
αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετική. Τα τελευταία χρόνια όλο και
πιο συχνά µπορούν να κλεισθούν αυτές οι επικοινωνίες µε διάφορες
µικροσυσκευές (οµπρελάκια). Στην περίπτωση αυτή το παιδί αποφεύγει το χειρουργείο και τη θωρακοτοµή.
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Εικόνα 3. Μεσοκολπική επικοινωνία.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Υπάρχει µία τρύπα (µεγάλο βέλος) µεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου. Μία ποσότητα
πλούσιου σε οξυγόνο αίµατος (κόκκινο) διαφεύγει από τον αριστερό κόλπο
προς τα δεξιά. Στο δεξιό κόλπο αναµιγνύεται µε το µπλε µη οξυγονωµένο
αίµα το οποίο έχει επιστρέψει από το σώµα. Έτσι στη δεξιά κοιλία και στην
πνευµονική αρτηρία ρέει αυξηµένη ποσότητα αίµατος.
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Πολλές συζητήσεις γίνονται από τους ειδικούς εάν µικρές ή µέτριες επικοινωνίες πρέπει να κλεισθούν ή να παραµείνουν ανοικτές
για όλη τη ζωή. Σε λίγες περιπτώσεις µία µικρή µεσοκολπική επικοινωνία µπορεί να κλείσει και από µόνη της.

β. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Όταν υπάρχει µεγάλη τρύπα ανάµεσα στις δύο κοιλίες, µία µεγάλη ποσότητα κόκκινου αίµατος πλούσιου σε οξυγόνο, διαφεύγει από το αριστερό τµήµα της καρδιάς (αριστερά κοιλία) στο δεξιό µέρος (δεξιά κοιλία) µέσα από την τρύπα.
Από τη δεξιά κοιλία, προωθείται και πάλι το αίµα στους πνεύµονες,
παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εµπλουτισθεί µε οξυγόνο. Αυτή η επιπλέον ποσότητα αίµατος που προωθείται στους πνεύµονες δηµιουργεί προβλήµατα, δεδοµένου ότι η καρδιά εργάζεται πιο εντατικά και
µπορεί να µεγαλώσει σε µέγεθος.
Τα συµπτώµατα που συνδέονται µε αυτήν την περίπτωση συγγενούς καρδιοπάθειας µπορεί να εµφανισθούν µερικές εβδοµάδες
µετά τη γέννηση του παιδιού. Μερικά βρέφη µε µεγάλη µεσοκοιλιακή επικοινωνία δεν αναπτύσσονται κανονικά και µπορεί να υποσιτίζονται. Υψηλή πίεση µπορεί να παρατηρηθεί στα πνευµονικά αγγεία,
καθώς συσσωρεύεται περισσότερο αίµα εκεί. Με τον χρόνο µπορεί
να προκαλέσει µόνιµη βλάβη στα τοιχώµατα των αγγείων των πνευµόνων και το παιδί να µην µπορεί να χειρουργηθεί πλέον.
Αν η τρύπα είναι µικρή, δεν επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς.
Σε αυτή την περίπτωση, το µόνο εύρηµα είναι ένα δυνατό φύσηµα που
ακούγεται στην καρδιά. Αυτές οι µικρές µεσοκοιλιακές επικοινωνίες
δεν είναι πάντα απαραίτητο να αντιµετωπισθούν µε εγχείρηση. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα κλείνουν µόνες τους (25-50%). Αλλά, εάν
το άνοιγµα είναι µεγάλο, η εγχείρηση ανοικτής καρδιάς συνιστάται για
να αποφευχθούν σοβαρά προβλήµατα στο µέλλον.
Βρέφη µε µεσοκοιλιακή επικοινωνία µπορεί να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήµατα και βαριά συµπτώµατα από την υψηλή πίεση
στους πνεύµονες. Η διόρθωση αυτής της ανωµαλίας εντός του πρώτου έτους της ζωής είναι απαραίτητη. Η σύγκλειση ενός µεγάλου ελλείµµατος συνήθως γίνεται στη βρεφική ή στην παιδική ηλικία,
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Εικόνα 4. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Στην µεσοκοιλιακή επικοινωνία υπάρχει µία τρύπα ανάµεσα στη δεξιά και αριστερή κοιλία (µεγάλο βέλος). Μία ποσότητα κόκκινου αίµατος πλούσιου σε
οξυγόνο, διαφεύγει από αριστερά προς τα δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο
στη δεξιά κοιλία αναµιγνύεται µπλε µη οξυγονωµένο αίµα µε κόκκινο οξυγονωµένο αίµα που διέρρευσε µέσω της µεσοκοιλιακής επικοινωνίας.
Έτσι η ποσότητα αίµατος που προωθείται και περνάει µέσα από τους
πνεύµονες είναι αυξηµένη.
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ακόµη και στους ασθενείς µε λίγα συµπτώµατα. Αυτό βοηθάει στο
να αποφύγουµε επιπλοκές αργότερα. Συχνά το έλλειµµα είναι τόσο
µεγάλο, που ένα εµβάλωµα ράβεται επάνω στην τρύπα για να κλείσει τελείως. Αργότερα αυτό το εµβάλωµα σκεπάζεται από τον φυσιολογικό καρδιακό ιστό (ενδοκάρδιο) και εξελίσσεται σε µόνιµο
τµήµα της καρδιάς. Μερικά ελλείµµατα µπορούν να ραφτούν και να
κλείσουν χωρίς να χρειαστεί εµβάλωµα.
Εάν ένα βρέφος είναι βαριά άρρωστο και έχει περισσότερες από
µία ανωµαλίες ή ένα πρόβληµα σε άλλο σηµείο της καρδιάς, η εγχείρηση µπορεί να ανακουφίσει τα σοβαρά συµπτώµατα και την υψηλή
πίεση στους πνεύµονες. Με την επέµβαση αυτή (περίδεση πνευµονικής) «στενεύει» η πνευµονική αρτηρία για να µειωθεί η ροή του αίµατος προς τους πνεύµονες. Αυτό επιτρέπει στο παιδί να αναπτυχθεί
και όταν µεγαλώσει, οι γιατροί µπορούν να αφαιρέσουν την περίδεση
και να διορθώσουν το πρόβληµα µε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
Όταν επιδιορθωθεί η µεσοκοιλιακή επικοινωνία µε εγχείρηση, συνήθως αποκαθίσταται η πίεση στη δεξιά κοιλία, στην πνευµονική αρτηρία και η κυκλοφορία του αίµατος στα φυσιολογικά της επίπεδα.
Η µακροπρόθεσµη πρόγνωση είναι πολύ καλή. Μετά την εγχείρηση
το παιδί πρέπει να εξετάζεται τακτικά από έναν παιδοκαρδιολόγο, ο
οποίος ελέγχει αν η καρδιά λειτουργεί κανονικά.
Σήµερα µερικές µεσοκοιλιακές επικοινωνίες µπορεί να συγκλεισθούν µε µικροσυσκευές (οµπρελάκια).
Παιδιά µε µεσοκοιλιακή επικοινωνία κινδυνεύουν να προσβληθούν από λοίµωξη των τοιχωµάτων της καρδιάς ή των βαλβίδων (ενδοκαρδίτιδα). Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να τους χορηγηθούν αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές ή από
ορισµένες άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Αφού η µεσοκοιλιακή
επικοινωνία έχει διορθωθεί µε επιτυχηµένη χειρουργική επέµβαση,
το παιδί µπορεί να µην χρειάζεται πλέον να παίρνει αντιβιοτικά. Η
καλή υγιεινή του στόµατος και των δοντιών βοηθάει στο να µειωθεί
ο κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε την οδοντική/στοµατική υγιεινή και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας.
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γ. Κολποκοιλιακό κανάλι/επικοινωνία. Πολλοί όροι χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν αυτή την περίπλοκη µορφή συγγενούς
καρδιοπάθειας.
Το κολποκοιλιακό κανάλι είναι µία µεγάλη τρύπα στο κέντρο
(στον σταυρό) της καρδιάς. Σχηµατίζεται στο σηµείο εκείνο που τα
τοιχώµατα του άνω τµήµατος των κοιλιών της καρδιάς συναντούν τα
τοιχώµατα του κάτω τµήµατος των κόλπων. Αυτό το έλλειµµα εποµένως εµπλέκει και το άνω και το κάτω τµήµα της καρδιάς. Επίσης
η τριγλώχινα και η µιτροειδής βαλβίδα, που φυσιολογικά χωρίζουν
τους κόλπους από τις κοιλίες της καρδιάς, δεν αναπτύσσονται σαν
ξεχωριστές βαλβίδες. Στις περιπτώσεις αυτές σχηµατίζεται µία κοινή
µεγάλη βαλβίδα που χωρίζει τους κόλπους από τις κοιλίες.
Η µεγάλη επικοινωνία στο κέντρο της καρδιάς αφήνει πλούσιο
σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα από το αριστερό τµήµα της καρδιάς
–αίµα που µόλις έχει περάσει από τους πνεύµονες– να περάσει στο
δεξιό τµήµα της καρδιάς. Εκεί το πλούσιο σε οξυγόνο αίµα, µαζί µε
φλεβικό (µπλέ) αίµα από το σώµα, διοχετεύεται και πάλι πίσω
στους πνεύµονες. Η καρδιά πρέπει να προωθήσει µία πρόσθετη ποσότητα αίµατος και µπορεί να µεγαλώσει σε µέγεθος. Τα συµπτώµατα στην περίπτωση αυτή µπορεί να εµφανισθούν οποιαδήποτε
στιγµή, από τη γέννηση του βρέφους µέχρι τους πρώτους µήνες της
ζωής του. Τα περισσότερα βρέφη που γεννιούνται µε κολποκοιλιακό κανάλι εµφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια και δεν αναπτύσσονται
κανονικά. Εξαιτίας της µεγάλης ποσότητας αίµατος που ρέει στους
πνεύµονες, η υψηλή πίεση µπορεί να προξενήσει βλάβη στα αγγεία
του πνεύµονος.
Σε βρέφη µε σοβαρά συµπτώµατα υψηλής πίεσης στους πνεύµονες, η εγχείρηση πρέπει να πραγµατοποιείται στη βρεφική ηλικία.
Κατά τη διάρκεια της επέµβασης ο χειρουργός κλείνει τη µεγάλη
τρύπα µε ένα ή δύο εµβαλώµατα. Αργότερα το εµβάλωµα θα µετατραπεί σε µόνιµο τµήµα της καρδιάς, καθώς καρδιακός ιστός θα
αναπτυχθεί επάνω σε αυτό. Ο χειρουργός θα διαχωρίσει επίσης τη
µοναδική βαλβίδα µεταξύ του άνω και του κάτω τµήµατος της καρδιάς και θα δηµιουργήσει δύο ξεχωριστές βαλβίδες. Αυτές θα γίνει
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Εικόνα 5. Κολποκοιλιακό κανάλι.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό
οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Υπάρχουν
ουσιαστικά δύο επικοινωνίες-τρύπες (µεγάλα βέλη µε αστέρια), µία µεταξύ δεξιού και αριστερού κόλπου και µία µεταξύ δεξιάς και αριστερής
κοιλίας. Ταυτόχρονα οι δύο βαλβίδες που συνδέουν κόλπους και κοιλίες: η τριγλώχινα και η µιτροειδής δεν είναι φυσιολογικά διαµορφωµένες. Συχνά υπάρχει και ανεπάρκεια αυτών των βαλβίδων. Η ποσότητα
αίµατος που περνάει από αριστερά προς τα δεξιά είναι µεγάλη έτσι
που η κυκλοφορία διαµέσου των πνευµόνων επιβαρύνεται σηµαντικά.
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προσπάθεια να µοιάζουν και να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο σαν φυσιολογικές βαλβίδες.
Η επιδιόρθωση ενός κολποκοιλιακού καναλιού µε χειρουργική
επέµβαση συνήθως αποκαθιστά την κυκλοφορία του αίµατος στα
φυσιολογικά της επίπεδα. Εντούτοις, οι επισκευασµένες/ανακατασκευασµένες βαλβίδες µπορεί να µην εργάζονται φυσιολογικά. Οι
βαλβίδες µπορεί να είναι στενές ή να έχουν κάποια διαρροή (ανεπάρκεια). Σπάνια η ανωµαλία µπορεί να είναι πολύ περίπλοκη για
να διορθωθεί στη βρεφική ηλικία. Σε αυτή την περίπτωση ο χειρουργός µπορεί να τοποθετήσει µία περίδεση γύρω από την πνευµονική αρτηρία για να τη «στενέψει» και να µειώσει τη ροή του αίµατος και την υψηλή πίεση στους πνεύµονες. Αυτή η διαδικασία
ονοµάζεται περίδεση πνευµονικής. Όταν το παιδί µεγαλώσει, η περίδεση αφαιρείται και ακολουθεί η διορθωτική επέµβαση.
Μετά την εγχείρηση το παιδί σας θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά από έναν παιδοκαρδιολόγο. Παιδιά µε κολποκοιλιακό κανάλι κινδυνεύουν να προσβληθούν από κάποια µόλυνση των καρδιακών τοιχωµάτων ή των βαλβίδων (ενδοκαρδίτιδα) πριν ή µετά την εγχείρηση.
Για την πρόληψη κατά της ενδοκαρδίτιδας απαιτείται η χορήγηση
αντιβιοτικών, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές και άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Η καλή στοµατική και οδοντική υγιεινή µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο
σας σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών και την
πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας.
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8

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ)
ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως.
Κάθε µία από τις τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς µπορεί να µην ανοίγει καλά (να έχει στένωση) ή ακόµα και να µην ανοίγει καθόλου
(ατρησία).
Η απόφραξη µπορεί να δηµιουργηθεί επάνω ή κάτω από τη βαλβίδα, οπότε µιλάµε για υπερβαλβιδική ή υποβαλβιδική στένωση. Ένα
τέτοιου είδους «µπλοκάρισµα» µπορεί να προκληθεί επίσης στα αγγεία που επιστρέφουν αίµα στην καρδιά (φλέβες) ή που µεταφέρουν
αίµα από την καρδιά (αρτηρίες). Οι τρεις περιπτώσεις που είναι και οι
πιο συνηθισµένες µορφές παρακώλυσης της ροής του αίµατος είναι:
●
●
●

πνευµονική στένωση
αορτική στένωση
ισθµική στένωση αορτής

α. Στένωση Πνευµονικής Βαλβίδας. Η πνευµονική βαλβίδα που
βρίσκεται µεταξύ δεξιάς κοιλίας και πνευµονικής αρτηρίας έχει τρία
πέταλα ή γλωχίνες (σαν τρίφυλλη πόρτα) και ανοίγει επιτρέποντας
στο αίµα να διοχετευθεί από τη δεξιά κοιλία προς τους πνεύµονες.
Η στένωση της πνευµονικής βαλβίδας υποχρεώνει τη δεξιά κοιλία να
εργάζεται περισσότερο για να προωθήσει το αίµα προς τους πνεύµονες. Εάν η στένωση είναι σοβαρή, µπορεί να προκαλέσει κυάνωση
(το παιδί παίρνει ένα µπλε χρώµα), ιδιαίτερα στα βρέφη, ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά συνήθως δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα.
Κανονικά η πίεση στη δεξιά κοιλία είναι 25 mmHg. Θεραπεία
χρειάζεται, όταν η πίεση στη δεξιά κοιλία είναι υψηλή, περισσότερο
από 50-60 mmHg (ακόµη και εάν δεν παρουσιάζονται συµπτώµατα).
Στα περισσότερα παιδιά η παρακώλυση της ροής του αίµατος µπορεί να ανακουφιστεί κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασµού µε τη µέθοδο της βαλβιδοπλαστικής (µπαλονάκι). Σε αυτή τη
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Εικόνα 6. Στένωση της πνευµονικής βαλβίδας.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Η πνευµονική βαλβίδα που βρίσκεται µεταξύ δεξιάς κοιλίας και πνευµονικής αρτηρίας δεν ανοίγει καλά. Έτσι υποχρεώνεται η δεξιά κοιλία να εργάζεται περισσότερο για
να προωθήσει το µπλε αίµα στους πνεύµονες.
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διαδικασία, ένας ειδικός καθετήρας, που έχει ένα µπαλονάκι στην
άκρη του τοποθετείται κατά µήκος της πνευµονικής βαλβίδας. Το
µπαλονάκι φουσκώνει και η βαλβίδα διατείνεται και ανοίγει.
Σε κάποιους ασθενείς µπορεί να είναι απαραίτητη η χειρουργική
επέµβαση για να ανοίξει η βαλβίδα έτσι ώστε να λειτουργήσει κανονικά ξανά, ενώ σε λίγες περιπτώσεις µπορεί να αφαιρεθεί.
Η πρόγνωση µετά τη βαλβιδοπλαστική µε µπαλονάκι ή την εγχείρηση είναι καλή. Εντούτοις χρειάζεται παρακολούθηση για να
ελέγχεται η κανονική λειτουργία της καρδιάς.
Τα παιδιά µε πνευµονική στένωση κινδυνεύουν να προσβληθούν
από ενδοκαρδίτιδα. Για την πρόληψη κατά της ενδοκαρδίτιδας απαιτείται η χορήγηση αντιβιοτικών, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές και άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Η καλή στοµατική και οδοντική υγιεινή µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Ρωτήστε τον
παιδοκαρδιολόγο σας σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και των
δοντιών και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας.

β. Στένωση Αορτικής Βαλβίδας. Όταν η αορτική βαλβίδα ανοίγει,
πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα ρέει από την αριστερή κοιλία στην
αορτή. (Αυτή είναι η µεγάλη αρτηρία που στέλνει πλούσιο σε οξυγόνο αίµα σε όλο το σώµα). Μία φυσιολογική βαλβίδα έχει τρία πέταλα
ή γλωχίνες που είναι λεπτά σαν µεµβράνες. Μερικές φορές αντί για
3 πέταλα η βαλβίδα έχει µόνον 2 (δεν αναπτύχθηκε σωστά), τότε µιλάµε για µία διγλώχινα βαλβίδα. Αν τα πέταλα αυτά είναι σκληρά και
παχύτερα από το κανονικό και η βαλβίδα δεν ανοίγει καλά, τότε µιλάµε για στένωση. Η στένωση της αορτικής βαλβίδας παρακωλύει τη
λειτουργία της καρδιάς, καθώς γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο για την καρδιά να προωθεί αίµα σε όλο το σώµα. Η αορτική στένωση παρατηρείται όταν η αορτική βαλβίδα δεν έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά.
Θεραπεία χρειάζεται συνήθως όταν η πίεση στην αριστερή κοιλία
είναι κατά 50-60 mmHg υψηλότερη από ό,τι στην αορτή (δηλαδή όταν
µετράµε συστολική αρτηριακή πίεση 100 mmHg, τότε η πίεση στην
αριστερή κοιλία είναι 150-160 mmHg). Πολλά άλλα ευρήµατα παίζουν
σηµαντικό ρόλο για να θεραπευθεί το παιδί αµέσως ή στο µέλλον (έχει
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Εικόνα 7. Στένωση αορτής.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Η αορτική βαλβίδα
που βρίσκεται µεταξύ της αριστερής κοιλίας και της αορτής δεν ανοίγει
καλά και δεν επιτρέπει στο αίµα να διοχετευθεί απρόσκοπτα από την αριστερή κοιλία προς την αορτή. Η στένωση αυτή υποχρεώνει την αριστερή
κοιλία να κουράζεται περισσότερο για να προωθήσει το αίµα.
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το παιδί συµπτώµατα; παραπονιέται για εύκολη κόπωση; έχει άτυπο
πόνο στο στήθος;). Ο γιατρός ρωτάει πάντοτε µε λεπτοµέρεια το ιστορικό και προγραµµατίζει τις απαραίτητες εξετάσεις.
Όταν η στένωση είναι σοβαρή, τότε τα συµπτώµατα εµφανίζονται
στη βρεφική ηλικία. ∆ιαφορετικά, τα περισσότερα παιδιά µε αορτική στένωση δεν παρουσιάζουν πολλά συµπτώµατα. Σε µερικά παιδιά µπορεί να προκληθεί οξύς πόνος στο στήθος, ασυνήθιστη κούραση, ζαλάδα ή λιποθυµίες – συγκοπτικό επεισόδιο. Η αναγκαιότητα
για εγχείρηση εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι η στένωση.
Ο χειρουργός µπορεί να είναι σε θέση να µεγαλώσει το άνοιγµα
της βαλβίδας µε µία επέµβαση στην παιδική ηλικία (βαλβιδοτοµή).
Παρά το γεγονός ότι η εγχείρηση µπορεί να βελτιώσει τη στένωση, η
βαλβίδα παραµένει παραµορφωµένη. Τελικά η αντικατάσταση της
βαλβίδας µε µία τεχνητή µπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη.
Μία άλλη µέθοδος είναι η διαδικασία της βαλβιδοπλαστικής µε
µπαλονάκι. Ακολουθείται σε µερικά παιδιά που έχουν αορτική στένωση. Κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασµού, ένας ειδικός
καθετήρας µε µπαλονάκι τοποθετείται κατά µήκος της στενωτικής
βαλβίδας. Το µπαλονάκι φουσκώνει και η βαλβίδα διατείνεται και
ανοίγει. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου είναι
καλά, το παιδί µπορεί να αποφύγει έτσι το άµεσο χειρουργείο.
Τα παιδιά µε αορτική στένωση χρειάζονται τακτική ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόµη και οι περιπτώσεις ελαφριάς στένωσης µπορεί να επιδεινωθούν µε το χρόνο.
Επίσης η χειρουργική επέµβαση για την ανακούφιση της στένωσης
δεν είναι πάντα τελείως αποτελεσµατική. Ακόµα και µετά την εγχείρηση η βαλβίδα δεν εργάζεται όπως η φυσιολογική. Μερικοί ασθενείς πρέπει να περιορίσουν ορισµένες µορφές άσκησης. Ρωτήστε τον
παιδοκαρδιολόγο σας για τα όρια που πρέπει να βάλετε στην άσκηση του παιδιού σας.
Τα παιδιά µε αορτική στένωση κινδυνεύουν να προσβληθούν από
ενδοκαρδίτιδα πριν και µετά την εγχείρηση. Για την πρόληψη κατά της
ενδοκαρδίτιδας απαιτείται η χορήγηση αντιβιοτικών, όπως amoxil,
πριν από οδοντιατρικές και άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Η καλή
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στοµατική και οδοντική υγιεινή µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας σχετικά µε την υγιεινή του
στόµατος και των δοντιών και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας.

γ. Ισθµική Στένωση Αορτής. Σε αυτήν τη συγγενή καρδιοπάθεια,
η αορτή (η κύρια αρτηρία που µεταφέρει αίµα από την καρδιά στο
σώµα) στενεύει σε ένα σηµείο που λέγεται ισθµός (βρίσκεται σε ένα
ύψος ανάµεσα στις ωµοπλάτες) και αποτελεί τη «σύνδεση» µεταξύ
του άνω και κάτω τµήµατος του σώµατος. Κατά συνέπεια παρακωλύεται η ροή του αίµατος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώµα. Η πίεση
του αίµατος αυξάνει στην αορτή πριν από τη στένωση. Συνήθως δεν
παρουσιάζονται συµπτώµατα µε τη γέννηση του παιδιού, αλλά εµφανίζονται ήδη από την πρώτη εβδοµάδα µετά τη γέννησή του.
Ένα βρέφος µπορεί να παρουσιάσει βαριά καρδιακή ανεπάρκεια
ή υψηλή πίεση που επιβάλλει την άµεση χειρουργική επέµβαση. ∆ιαφορετικά η εγχείρηση µπορεί να καθυστερήσει. Ένα παιδί µε βαριάς
µορφής στένωση πρέπει να εγχειριστεί στην πρώιµη παιδική του ηλικία. Αυτό βοηθάει στο να αποφευχθούν προβλήµατα, όπως η ανάπτυξη υψηλής πίεσης στην ενήλικη ζωή του.
Ο χειρουργός δεν χρειάζεται να ανοίξει την καρδιά για να διορθώσει τη στένωση. Η ατέλεια αυτή µπορεί να διορθωθεί µε πολλούς
τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να αφαιρεθεί το στενό τµήµα της
αορτής. Μία άλλη µέθοδος είναι να ραφτεί ένα µπάλωµα πάνω στην
περιοχή της στένωσης χρησιµοποιώντας ένα τµήµα αγγείου που οδηγεί το αίµα στο βραχίονα του παιδιού ή ένα εµβάλωµα από συνθετικό υλικό.
Η πρόγνωση µετά την εγχείρηση είναι καλή, αλλά µακρά ιατρική
παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Σπάνια, η στένωση του ισθµού
της αορτής µπορεί να υποτροπιάσει. Τότε µία άλλη διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί: µία καινούργια µέθοδος που ονοµάζεται αγγειοπλαστική µε µπαλονάκι. Κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασµού ένας ειδικός καθετήρας που έχει ένα µπαλονάκι στην άκρη
του τοποθετείται στην περιοχή της στένωσης. Στη συνέχεια το µπαλονάκι φουσκώνει και η περιοχή της στένωσης διατείνεται και ανοί59

Εικόνα 8. Ισθµική στένωση.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό
οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Υπάρχει µία
στένωση (µεγάλο βέλος) στην κύρια αρτηρία που µεταφέρει το αίµα
από την καρδιά στο σώµα. Η στένωση στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται σε ένα σηµείο που λέγεται ισθµός και βρίσκεται αµέσως µετά
την έκφυση των µεγάλων αγγείων προς τα χέρια και το κεφάλι. Έτσι
έχουµε υψηλότερη πίεση στα χέρια και χαµηλότερη στα πόδια. Η στένωση αυτή υποχρεώνει την αριστερή κοιλία να κουράζεται περισσότερο για να προωθήσει το αίµα.
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γει. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου είναι ιδιαίτερα καλά. Η πίεση του αίµατος µπορεί να παραµείνει υψηλή
ακόµη και µετά την επιδιόρθωση της στένωσης της αορτής.
Μετά την εγχείρηση ή το µπαλονάκι η ιατρική παρακολούθηση
από έναν παιδοκαρδιολόγο είναι αναγκαία. Τα παιδιά µε στένωση
του ισθµού της αορτής κινδυνεύουν να προσβληθούν από µικρόβια
και να πάθουν ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση. Για την
πρόληψη κατά της ενδοκαρδίτιδας απαιτείται η χορήγηση αντιβιοτικών, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές και άλλες χειρουργικές
επεµβάσεις. Η καλή στοµατική και οδοντική υγιεινή µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών και την πρόληψη της
ενδοκαρδίτιδας.
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ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται κυάνωση.
Εάν η κυάνωση είναι ήπιας µορφής, µπορεί το παιδί να έχει µία ερυθρότητα στο δέρµα του. Εάν είναι βαριάς µορφής, το δέρµα του παιδιού έχει ένα βαθύ µπλέ χρώµα. Ο βαθµός της κυάνωσης µπορεί να
διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία και τις σωµατικές δραστηριότητες
του παιδιού.

α. Τετραλογία του Fallot. Η τετραλογία του Fallot ορίζεται από
τη συνύπαρξη τεσσάρων ανωµαλιών:
1. Σηµαντική στένωση προς την πνευµονική, που µερικώς εµποδίζει τη ροή φλεβικού αίµατος στους πνεύµονες και διαφέρει σε σοβαρότητα από παιδί σε παιδί.
2. Μία µεγάλη τρύπα (µεσοκοιλιακή επικοινωνία) µεταξύ των δύο
κοιλιών που αφήνει φλεβικό (µπλέ) αίµα να περνάει από τη δεξιά
κοιλία στην αριστερή, από εκεί στην αορτή και στη συνέχεια στο
σώµα, χωρίς να περάσει πρώτα από τους πνεύµονες για να καθαριστεί και να εµπλουτισθεί µε οξυγόνο.
3. Υπερτροφική δεξιά κοιλία και
4. Εφιππεύουσα αορτή (η αορτή είναι µετατοπισµένη προς τα
δεξιά. ∆εν εκφύεται µόνον από την αριστερή αλλά και από τη δεξιά
κοιλία και έτσι εφιππεύει το µεσοκοιλιακό διάφραγµα).
Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια τη διαφορετική κατανοµή αίµατος
(ροή αίµατος από δεξιά προς τα αριστερά) που οδηγεί σε κυάνωση.
Η κυάνωση µπορεί να εµφανισθεί σύντοµα µετά τη γέννηση ή αργότερα στην παιδική ηλικία. Αυτά τα «µπλε βρέφη» µπορεί να έχουν
ξαφνικά επεισόδια σοβαρής κυάνωσης, που συνοδεύονται από ταχύπνοια. Μπορεί επίσης κάποιες φορές να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης τα πιο µεγάλα παιδιά µπορεί να λαχανιάσουν και να έχουν τάση λιποθυµίας. Αυτά τα συµπτώµατα πα62

Εικόνα 9. Τετραλογία του Fallot.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Στην τετραλογία του
Fallot υπάρχει σηµαντική στένωση στο χώρο εκροής της δεξιάς κοιλίας
προς την πνευµονική αρτηρία. Η πνευµονική βαλβίδα έχει συχνά διάµετρο
µικρότερη από την κανονική και δεν ανοίγει καλά. Μία µεγάλη µεσοκοιλιακή επικοινωνία (µεγάλο βέλος) επιτρέπει στο φλεβικό (µπλε) αίµα να περνάει από την υπερτροφική δεξιά κοιλία στην αριστερή και από εκεί στην
αορτή. Η αορτική βαλβίδα έχει µετατεθεί προς τα δεξιά και έτσι εφιππεύει το µεσοκοιλιακό διάφραγµα.
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ρατηρούνται, επειδή το αίµα που ρέει στους πνεύµονες και στη συνέχεια τροφοδοτεί το σώµα µε οξυγόνο δεν είναι αρκετό.
Μερικά βρέφη µε βαριάς µορφής τετραλογία του Fallot µπορεί
να χρειασθούν εγχείρηση –µε σκοπό να µειωθεί η κυάνωση– που θα
τους εξασφαλίσει µία βραχυπρόθεσµη ανακούφιση.
Με αυτή τη βοηθητική επέµβαση, που λέγεται αορτοπνευµονική
αναστόµωση ή shunt αυξάνει η ροή τους αίµατος προς τους πνεύµονες. Αυτό πραγµατοποιείται µε τη δηµιουργία µίας σύνδεσης µεταξύ
της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας. Έτσι, αίµα από την αορτή
ρέει στους πνεύµονες για να εµπλουτισθεί µε περισσότερο οξυγόνο.
Αυτή η µέθοδος µειώνει την κυάνωση και επιτρέπει στο παιδί να
αναπτυχθεί και να µεγαλώσει, µέχρι η επιδιόρθωση να ολοκληρωθεί,
όταν το παιδί θα είναι µεγαλύτερο σε ηλικία.
Τα περισσότερα παιδιά µε τετραλογία του Fallot υποβάλλονται
σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στην προσχολική ηλικία (η εγχείρηση
είναι δυνατή σε παιδιά βάρους από 4-5 kg). Η εγχείρηση αυτή στοχεύει στο να µπαλωθεί η τρύπα (µεσοκοιλιακή επικοινωνία) και να
αφαιρεθεί ο µυς προς την πνευµονική που παρεµποδίζει τη ροή του
αίµατος. Εάν η πνευµονική βαλβίδα έχει βαριά στένωση, ανοίγεται,
εάν είναι πολύ µικρή (υποπλαστική) αφαιρείται. Στις περιπτώσεις
αυτές ένα εµβάλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ολοκληρωθεί
η διόρθωση. Μετά την εγχείρηση η µακροπρόθεσµη πρόβλεψη διαφέρει κατά πολύ, ανάλογα µε την περίπτωση. Συνήθως είναι πολύ
καλή, αλλά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο σοβαρά είναι
τα υπόλοιπα προβλήµατα στην καρδιά του παιδιού πριν από την εγχείρηση – ιδιαίτερα δε από το πόσο σοβαρή είναι η στένωση στην
πνευµονική βαλβίδα, ή εάν αυτή αφαιρέθηκε.
Ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού
είναι αναγκαία, για να εξασφαλισθεί ότι οποιοδήποτε πρόβληµα που πιθανόν να επιµένει αντιµετωπίζεται όπως πρέπει.
Παιδιά µε τετραλογία του Fallot κινδυνεύουν να προσβληθούν
από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση. Στο παιδί θα πρέπει
να χορηγούνται αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές
επεµβάσεις και ορισµένες άλλες εγχειρήσεις, έτσι ώστε να αποφευ64

χθεί ο κίνδυνος της ενδοκαρδίτιδας. Καλή υγιεινή του στόµατος και
των δοντιών βοηθάει στο να µειωθεί ο κίνδυνος της ενδοκαρδίτιδας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας ή την διατήρηση της υγιεινής του στόµατος και των δοντιών απευθυνθείτε στον παιδοκαρδιολόγο σας.

β. Μετάθεση των µεγάλων αγγείων. Φυσιολογικά, η πνευµονική
αρτηρία µεταφέρει φλεβικό (µπλε) αίµα από τη δεξιά κοιλία στους
πνεύµονες, όπου το αίµα καθαρίζεται και εµπλουτίζεται µε οξυγόνο.
Στη συνέχεια η αορτή µεταφέρει το πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο)
αίµα από την αριστερή κοιλία στο σώµα. Στη µετάθεση των µεγάλων
αγγείων, αντιστρέφεται η θέση των αγγείων: Η αορτή συνδέεται µε
τη δεξιά κοιλία και έτσι φλεβικό αίµα (µπλε) µεταφέρεται στο σώµα.
Η πνευµονική αρτηρία, αντίθετα, συνδέεται µε την αριστερή κοιλία
και κατ’ αυτόν τον τρόπο, αίµα πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) µεταφέρεται πίσω στους πνεύµονες.
Τα βρέφη που γεννιούνται µε µετάθεση επιβιώνουν µόνο στην περίπτωση που έχουν µία η περισσότερες επικοινωνίες, που επιτρέπουν αίµα πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) να φθάνει στο σώµα. Αυτές
οι συνδέσεις/επικοινωνίες µπορεί να έχουν την µορφή µίας τρύπας
µεταξύ των δύο κόλπων (µεσοκολπικό έλλειµµα), των δύο κοιλιών
(µεσοκοιλιακό έλλειµµα), ή του αγγείου που συνδέει την πνευµονική
αρτηρία µε την αορτή (αρτηριακός πόρος). Τα περισσότερα βρέφη
µε µετάθεση των µεγάλων αγγείων (αρτηριών) έχουν ένα έντονο
µπλε χρώµα αµέσως µετά τη γέννησή τους και αυτό γιατί ακόµη και
η ύπαρξη αυτών των επικοινωνιών δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει
αρκετό οξυγόνο στο σώµα τους.
Για να βελτιωθεί η τροφοδοσία του σώµατος σε οξυγόνο ακολουθείται µια ειδική διαδικασία κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασµού που ονοµάζεται κολπική διαφραγµατοστοµία (Rashkind):
∆ιευρύνεται το άνοιγµα του κόλπου σχίζοντας το τοίχωµα και ανακουφίζει κατά κάποιο τρόπο το βρέφος ελαττώνοντας την κυάνωση.
Γενικά, η µετάθεση µπορεί να επιδιορθωθεί µε δύο τύπους εγχείρησης:
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Εικόνα 10. Μετάθεση των µεγάλων αγγείων.
Φυσιολογικά το φλεβικό (µπλε) αίµα ρέει από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία και
από εκεί στους πνεύµονες, όπου εµπλουτίζεται µε οξυγόνο. Το οξυγονωµένο αίµα επιστρέφει από τους πνεύµονες στον αριστερό κόλπο και από εκεί ρέει στην αριστερή
κοιλία. Από την αριστερή κοιλία προωθείται προς την αορτή. Στη µετάθεση των µεγάλων αγγείων αυτό αντιστρέφεται. Το µπλε αίµα από το δεξιό κόλπο ρέει προς τη
δεξιά κοιλία και από εκεί προς την αορτή. Το παιδί είναι κυανωτικό. Το οξυγονωµένο
(κόκκινο) αίµα από την αριστερή κοιλία προωθείται στην πνευµονική αρτηρία και ξαναπερνάει από τους πνεύµονες. Για να ζήσει το παιδί, απαραίτητο είναι να υπάρχει
µία επικοινωνία µεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου και να είναι ανοικτός ο
αρτηριακός πόρος (βέλη µε αστέρια). Έτσι υπάρχει ανάµειξη αίµατος. Εµπλουτισµένο µε οξυγόνο αίµα διαφεύγει µέσω της µεσοκολπικής επικοινωνίας από τον αριστερό προς στον δεξιό κόλπο, µη εµπλουτισµένο µε οξυγόνο (µπλε) αίµα από το δεξιό
προς τον αριστερό κόλπο και από την αορτή προς την πνευµονική αρτηρία.
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Τη λειτουργική ή κολπική διόρθωση κατά Mustard ή Senning, µία
κοινή χειρουργική επέµβαση που δηµιουργεί ένα «τούνελ» µέσα
στους κόλπους. Με αυτό τον τρόπο το πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο)
αίµα κατευθύνεται προς την δεξιά κοιλία και την αορτή, ενώ το φλεβικό (µπλε) αίµα διοχετεύεται προς την αριστερή κοιλία και την πνευµονική αρτηρία. Συνήθως η επέµβαση αυτή γίνεται στη βρεφική ηλικία. Πολλοί παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού της
κυάνωσης, προσδιορίζουν πόσο σύντοµα πρέπει να γίνει η εγχείρηση.
Ένας άλλος τύπος χειρουργικής επέµβασης, για την αντιµετώπιση
αυτής της µορφής συγγενούς καρδιοπάθειας (ανατοµική διόρθωση ή εγχείρηση switch) βασίζεται στην αλλαγή της θέσης των µεγάλων αρτηριών. Η αορτή συνδέεται µε την αριστερή κοιλία, που προωθεί πλούσιο
σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα στο σώµα. Η πνευµονική αρτηρία συνδέεται
µε τη δεξιά κοιλία, που προωθεί φλεβικό (µπλε) αίµα στους πνεύµονες.
Αυτή η διαδικασία αλλαγής της θέσης των αρτηριών µπορεί να γίνει τις
πρώτες εβδοµάδες µετά τη γέννηση του βρέφους ή λίγο αργότερα. Αν
συνυπάρχει µεσοκοιλιακή επικοινωνία ή µία σειρά από άλλες ανωµαλίες
η διόρθωση γίνεται πιο περίπλοκη. Σε αυτή την περίπτωση και άλλες
χειρουργικές επεµβάσεις µπορεί να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν.
Μετά την εγχείρηση η µακροπρόθεσµη πρόβλεψη διαφέρει αρκετά από περίπτωση σε περίπτωση και εξαρτάται κυρίως από τη σοβαρότητα του προβλήµατος πριν από την εγχείρηση. Είναι αναγκαία
η ιατρική παρακολούθηση του παιδιού σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του, για να εξασφαλισθεί ότι προβλήµατα ή ατέλειες που εµµένουν,
ελέγχονται και αντιµετωπίζονται µε τον κατάλληλο τρόπο.
Παιδιά µε µετάθεση των µεγάλων αγγείων κινδυνεύουν να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση. Για να προληφθεί η ενδοκαρδίτιδα θα πρέπει να χορηγούνται στο παιδί αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές επεµβάσεις ή από
ορισµένες άλλες χειρουργικές επεµβάσεις. Η καλή υγεία του στόµατος και των δοντιών µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και
των δοντιών αλλά και για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας, απευθυνθείτε στον παιδοκαρδιολόγο σας.
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γ. Ατρησία Τριγλώχινος. Σε αυτή τη συγγενή καρδιοπάθεια δεν έχει
αναπτυχθεί η τριγλώχινα βαλβίδα και έτσι το αίµα δεν µπορεί να περάσει από τον δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία. Αυτό έχει ως συνέπεια η
δεξιά κοιλία να είναι µικρή και να µην αναπτύσσεται φυσιολογικά. Η
επιβίωση του παιδιού εξαρτάται από την ύπαρξη µιας επικοινωνίας
στο τοίχωµα µεταξύ των κόλπων (µεσοκολπικό έλλειµµα) και, συνήθως, την ύπαρξη µιας επικοινωνίας στο τοίχωµα µεταξύ των δύο κοιλιών (µεσοκοιλιακή επικοινωνία). Με αυτό τον τρόπο το φλεβικό
(µπλε) αίµα που επιστρέφει στο δεξιό κόλπο ρέει από το µεσοκολπικό έλλειµµα µέσα στον αριστερό κόλπο. Εκεί αναµιγνύεται µε πλούσιο
σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα από τους πνεύµονες. Η µεγαλύτερη ποσότητα από αυτό το χαµηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο µείγµα µεταφέρεται από την αριστερή κοιλία στην αορτή και από εκεί στο σώµα.
Το υπόλοιπο µείγµα αίµατος ρέει µέσα από το µεσοκοιλιακό έλλειµµα
στη µικρή δεξιά κοιλία, περνάει στην πνευµονική αρτηρία και επιστρέφει στους πνεύµονες. Εξαιτίας αυτής της ανώµαλης κυκλοφορίας
το παιδί αποκτά ένα µπλε χρώµα, γίνεται κυανωτικό.
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί πρέπει να υποβληθεί
σε κολπική διαφραγµατοστοµία (Rashkind) στη νεογνική ηλικία και
ανάλογα µε το µέγεθος των πνευµονικών αγγείων σε βοηθητικές εγχειρήσεις, όπως την αορτοπνευµονική αναστόµωση, για να αυξηθεί η
ροή του αίµατος προς τους πνεύµονες.
Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η κυάνωση. Σε ορισµένα παιδιά µε
ατρησία τριγλώχινος µεγάλη ποσότητα αίµατος ρέει στους πνεύµονες.
Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να χρειαστεί µία ειδική επέµβαση (περίδεση) που θα µειώσει τη ροή αίµατος προς τους πνεύµονες.
Κάποια παιδιά µε ατρησία τριγλώχινος υποβάλλονται σε µία πιο
λειτουργική διόρθωση της ατέλειάς τους, την εγχείρηση Fontan, µε
την οποία δηµιουργείται µια σύνδεση µεταξύ του δεξιού κόλπου και
της πνευµονικής αρτηρίας. Το µεσοκολπικό έλλειµµα κλείνει και η
κυάνωση εξαλείφεται. Εντούτοις, χωρίς δεξιά κοιλία που να λειτουργεί φυσιολογικά, η λειτουργία της καρδιάς δεν είναι ιδεώδης.
Τα παιδιά µε ατρησία τριγλώχινος είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται ιατρικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους από έναν παιδοκαρ68

Εικόνα 11. Ατρησία τριγλώχινος.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. ∆εν έχει αναπτυχθεί η τριγλώχινα βαλβίδα και έτσι το φλεβικό αίµα δεν µπορεί να περάσει από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία. Για να ζήσει το παιδί, πρέπει να
υπάρχει επαρκές µέγεθος µεσοκολπικής επικοινωνίας (µεγάλο βέλος) για
να διαφύγει µη οξυγονωµένο αίµα από τον δεξιό κόλπο προς στον αριστερό. Μέσω της µεσοκοιλιακής επικοινωνίας µία ποσότητα αίµατος ρέει
προς την υποπλαστική δεξιά κοιλία και από εκεί προωθείται προς την
πνευµονική. Έτσι το αίµα αναµιγνύεται στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία.
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διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση. Θα πρέπει να τους χορηγηθούν αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν
από οδοντιατρικές επεµβάσεις και ορισµένες εγχειρήσεις για να προληφθεί η ενδοκαρδίτιδα. Η καλή υγιεινή του στόµατος και των δοντιών
µειώνει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών και την πρόληψη
της ενδοκαρδίτιδας απευθυνθείτε στον παιδοκαρδιολόγο σας.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. Στην ατρησία πνευµονικής δεν έχει
αναπτυχθεί πνευµονική βαλβίδα. Κατά συνέπεια το αίµα δεν µπορεί
να προωθηθεί από τη δεξιά κοιλία προς την πνευµονική αρτηρία και
από εκεί στους πνεύµονες. Η δεξιά κοιλία λειτουργεί σαν ένας τυφλός σάκος που µπορεί να παραµείνει µικρός ή και να µην αναπτυχθεί καθόλου. Η τριγλώχινα βαλβίδα µπορεί να µην είναι απόλυτα
φυσιολογική.
Μία επικοινωνία στο µεσοκολπικό τοίχωµα επιτρέπει τη δίοδο του
αίµατος από τον δεξιό κόλπο στον αριστερό. Έτσι, φλεβικό (µπλε)
αίµα ανακατεύεται µε πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα στον αριστερό κόλπο. Η αριστερή κοιλία προωθεί αυτό το µείγµα αίµατος µε
χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην αορτή και από εκεί σε όλο το
σώµα. Το βρέφος έχει µπλε χρώµα (κυάνωση) λόγω της µικρής ποσότητας οξυγόνου στο αίµα. Η µόνη δυνατότητα οξυγόνωσης αίµατος
είναι µέσω του ανοικτού αρτηριακού πόρου, ενός αγγείου που υπάρχει πάντα ενδοµήτρια µεταξύ της πνευµονικής αρτηρίας και της αορτής. Εάν ο αρτηριακός πόρος στενέψει ή κλείσει, το αίµα που διακινείται µέσω των πνευµόνων µειώνεται και φθάνει σε οριακό σηµείο για
την επιβίωση. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή κυάνωση.
Έγκαιρη αντιµετώπιση του προβλήµατος συχνά περιλαµβάνει τη
χορήγηση ενός φαρµάκου που δεν αφήνει τον αρτηριακό πόρο να
κλείσει. Ο χειρουργός µπορεί να δηµιουργήσει µία επικοινωνία µεταξύ της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας (αορτοπνευµονική αναστόµωση ή Shunt: Blalock-Taussig, Waterston κ.λπ.) βοηθώντας µε
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Εικόνα 12. Ατρησία Πνευµονικής.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό
οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. ∆εν έχει
αναπτυχθεί πνευµονική βαλβίδα. Κατά συνέπεια το αίµα δεν µπορεί
να προωθηθεί από τη δεξιά κοιλία προς την πνευµονική αρτηρία και
επιστρέφει από τη δεξιά κοιλία πάλι στο δεξιό κόλπο. Αυτό το φλεβικό αίµα ρέει µέσω της µεσοκολπικής επικοινωνίας (µεγάλο βέλος)
προς τον αριστερό κόλπο όπου αναµιγνύεται µε το οξυγονωµένο αίµα.
Από εκεί ρέει στην αριστερή κοιλία, από όπου προωθείται προς την
αορτή. Για να επιβιώσουν τα παιδιά απαραίτητη είναι η ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας (αρτηριακός πόρος, βέλος µε αστέρι), από όπου αίµα ρέει προς την πνευµονική αρτηρία, από εκεί στους πνεύµονες για να οξυγονωθεί.
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αυτόν τον τρόπο να αυξηθεί η ροή του αίµατος προς τους πνεύµονες.
Μια πιο πλήρης και ολοκληρωµένη διόρθωση εξαρτάται από τις διαστάσεις της πνευµονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας. Εάν η
πνευµονική αρτηρία και η δεξιά κοιλία είναι πολύ µικρές, µπορεί να
µην είναι δυνατή η αποκατάσταση του προβλήµατος µε εγχείρηση.
Όταν η πνευµονική αρτηρία και η δεξιά κοιλία είναι σχεδόν φυσιολογικές σε µέγεθος, η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς µε διάνοιξη της
πνευµονικής βαλβίδας µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη βελτίωση
της λειτουργίας της καρδιάς.
Εάν η δεξιά κοιλία παραµείνει πολύ µικρή (υποπλαστική) τότε ο
χειρουργός µπορεί να συνδέσει την άνω κοίλη φλέβα απευθείας µε
την πνευµονική αρτηρία (εγχείρηση Glenn). Σε δεύτερη φάση το µεσοκολπικό έλλειµµα µπορεί να κλείσει και να συνδεθεί και η κάτω
µε την άνω κοίλη φλέβα για να ανακουφιστεί το παιδί και να µειωθεί η κυάνωση (εγχείρηση Fontan).
Τα παιδιά µε ατρησία πνευµονικής πρέπει να έχουν ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη ζωή τους από έναν παιδοκαρδιολόγο που θα
ελέγχει την λειτουργία της καρδιάς τους.
Αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα
πριν ή µετά την εγχείρηση. Θα πρέπει να τους χορηγηθούν αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές επεµβάσεις ή άλλες εγχειρήσεις για να προληφθεί η ενδοκαρδίτιδα. Η καλή στοµατική υγιεινή µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Για
περισότερες πληροφορίες σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και
των δοντιών και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας απευθυνθείτε στον
παιδοκαρδιολόγο σας.

ε. Αρτηριακός Κορµός. Πρόκειται για µία περίπλοκη ανωµαλία
της καρδιάς όπου οι µεγάλες αρτηρίες και οι βαλβίδες τους δεν
έχουν διαχωρισθεί στην βάση τους. Αντί για δύο µόνο µία αρτηρία
εκφύεται από την καρδιά και χωρίζεται στη συνέχεια στην πνευµονική αρτηρία και στην αορτή. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται χειρουργική επέµβαση τις πρώτες εβδοµάδες/µήνες της ζωής του παιδιού. Η επέµβαση περιλαµβάνει το κλείσιµο του µεγάλου
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Εικόνα 13. Αρτηριακός κορµός.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό
οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Περίπλοκη
ανωµαλία της καρδιάς µε µεγάλη µεσοκοιλιακή επικοινωνία, όπου
αορτή και πνευµονική αρτηρία δεν έχουν διαχωρισθεί στη βάση τους
και στις βαλβίδες τους. Αντί λοιπόν για δύο αγγεία και δύο βαλβίδες
υπάρχει µόνον ένα αγγείο, ο αρτηριακός κορµός, που στη συνέχεια χωρίζεται στην πνευµονική αορτή και αορτή. Αντί για δύο βαλβίδες στην
αορτική και πνευµονική βαλβίδα έχουµε µόνον µία, τη βαλβίδα του αρτηριακού κορµού. Με αυτόν τον τρόπο στις κοιλίες αναµιγνύεται µπλε
µη οξυγονωµένο και κόκκινο οξυγονωµένο αίµα.
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µεσοκοιλιακού ελλείµµατος, την αποκόλληση των πνευµονικών αρτηριών από τη µεγάλη κοινή αρτηρία και τη σύνδεση των µεγάλων
πνευµονικών αρτηριών στη δεξιά κοιλία µε ένα µόσχευµα. Σε περίπτωση που η διορθωτική επέµβαση δεν είναι δυνατή (τα πνευµονικά
αγγεία είναι υποπλαστικά ή έχουν υψηλή πίεση), ο καρδιοχειρουργός
µπορεί να δηµιουργήσει µία επικοινωνία µεταξύ της αορτής και της
πνευµονικής αρτηρίας (αορτοπνευµονική αναστόµωση ή Shunt) για
να αυξηθεί η ροή του αίµατος προς τους πνεύµονες ή να κάνει µια
περίδεση για να µειωθεί η ροή του αίµατος προς τους πνεύµονες.
Τα παιδιά µε αρτηριακό κορµό χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη ζωή τους. Είναι πολύ σηµαντικό η καρδιά να ελέγχεται τακτικά για να επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία της. Μερικές
φορές χρειάζεται να αντικατασταθεί το µόσχευµα που είχε τοποθετηθεί κατά την εγχείρηση.
Παιδιά µε αρτηριακό κορµό κινδυνεύουν να προσβληθούν από
ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση. Θα πρέπει να τους χορηγούνται αντιβιοτικά, όπως amoxil, πριν από οδοντιατρικές επεµβάσεις ή ορισµένες εγχειρήσεις για να προληφθεί η ενδοκαρδίτιδα. Η
καλή υγιεινή του στόµατος και των δοντιών µειώνει τον κίνδυνο της
ενδοκαρδίτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών και για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας απευθυνθείτε στον παιδοκαρδιολόγο σας.

στ. Ολική ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών. Στην ολική
ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών οι πνευµονικές φλέβες που
µεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα από τους πνεύµονες
πίσω στην καρδιά δεν είναι συνδεδεµένες µε τον αριστερό κόλπο.
Αντίθετα, συνδέονται µε τον δεξιό κόλπο µέσω άλλων αγγείων. Στον
δεξιό κόλπο, πλούσιο σε οξυγόνο (κόκκινο) αίµα από τις πνευµονικές
φλέβες αναµιγνύεται µε φλεβικό (µπλε) αίµα από το σώµα. Μέρος
αυτού του µείγµατος περνάει µέσα από το µεσοκολπικό έλλειµµα
στον αριστερό κόλπο. Από εκεί ρέει προς την αριστερή κοιλία, µετά
στην αορτή και εν συνεχεία στο υπόλοιπο σώµα. Το υπόλοιπο από το
µείγµα αίµατος µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει προς τη
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Εικόνα 14. Ολική ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών.
Μπλε είναι το φλεβικό µη οξυγονωµένο αίµα, κόκκινο το αρτηριακό οξυγονωµένο αίµα. Τα βέλη δείχνουν την ροή του αίµατος. Το αίµα που επιστρέφει από τους πνεύµονες (πνευµονικές φλέβες, µικρά βέλη) δεν παροχετεύεται στον αριστερό κόλπο, αλλά στον δεξιό (µεγάλο βέλος). Στον
δεξιό κόλπο αναµιγνύεται το οξυγονωµένο (κόκκινο) αίµα από τους πνεύµονες µε το φλεβικό (µπλε) αίµα. Από εκεί ρέει µέσω µιας µεσοκολπικής
επικοινωνίας (µεγάλο βέλος) προς τον αριστερό κόλπο και µέσω της τριγλώχινος προς τη δεξιά κοιλία. Η ανάµειξη αυτή του αίµατος είναι υπέρ
της µικρής κυκλοφορίας, ούτως ώστε πολύ περισσότερη από την κανονική
ποσότητα αίµατος ρέει στη δεξιά κοιλία και τους πνεύµονες.
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δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύµονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο
το σώµα, δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο, κάτι που επηρεάζει το χρώµα
του παιδιού που δείχνει µπλε ή γκρίζο (κυάνωση).
Τα συµπτώµατα σε αυτή την περίπτωση µπορεί να εµφανισθούν
σύντοµα µετά τη γέννηση του βρέφους. Το πρόβληµα πρέπει να
διορθωθεί στην πρώιµη βρεφική ηλικία. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης οι πνευµονικές φλέβες επανασυνδέονται µε τον αριστερό
κόλπο και το µεσοκολπικό έλλειµµα κλείνει. Όταν η επέµβαση γίνει
αρκετά σύντοµα στη βρεφική ηλικία, η µακροπρόθεσµη πρόβλεψη
είναι πολύ καλή. Παρ’ όλα αυτά, το παιδί χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του για να ελεγχθεί η πιθανότητα στένωσης των πνευµονικών φλεβών στο σηµείο που έχουν
συνδεθεί µε τον αριστερό κόλπο. Αρρυθµίες µπορεί να παρατηρηθούν στο παιδί οποιαδήποτε στιγµή µετά την εγχείρηση.
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ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Υπάρχουν ακόµα σπανιότερες µορφές συγγενούς καρδιοπάθειας.
Για παράδειγµα, όταν υπάρχει µία µόνο κοιλία (µονήρης κοιλία) αντί
για δύο. Κάποιες άλλες φορές η πνευµονική αρτηρία και η αορτή ξεκινάνε από την ίδια κοιλία (διπλοέξοδος δεξιά ή αριστερή κοιλία) και
όχι από δύο ξεχωριστές όπως συµβαίνει στη φυσιολογική καρδιά.
Μερικές φορές, το αριστερό ή το δεξιό τµήµα της καρδιάς µπορεί να
µην είναι σχηµατισµένο φυσιολογικά (υποπλαστική καρδιά). Σε ορισµένες πάλι περιπτώσεις το παιδί µπορεί να έχει διάφορες µορφές
συγγενούς καρδιοπάθειας ταυτόχρονα.
Συχνά οι σύµπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες δεν αντιµετωπίζονται µε µία εγχείρηση µόνο. Αντίθετα, τα προβλήµατα πρέπει να
διορθωθούν σε διάφορα στάδια (δύο ή και τρεις εγχειρήσεις). Εάν το
παιδί σας έχει µία τέτοια σύµπλοκη καρδιοπάθεια, ο παιδοκαρδιολόγος σας µπορεί να σας εξηγήσει τα προβλήµατα και τις χειρουργικές επεµβάσεις που θα χρειαστούν.
Ο παιδοκαρδιολόγος µπορεί να χρησιµοποιήσει µια από τις επόµενες σελίδες για να σχεδιάσει και να σας εξηγήσει την συγγενή καρδιοπάθεια ή την προτεινόµενη εγχείρηση.
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ΚΑΡ∆ΙΑΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΝ∆ΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆ΑΣ
Η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα είναι µία λοίµωξη που προκαλείται
από µικρόβια που µπαίνουν στην κυκλοφορία του αίµατος και εγκαθίστανται στα τοιχώµατα της καρδιάς, σε µία καρδιακή βαλβίδα ή
στο ενδοθήλιο των αγγείων.

Παρά το γεγονός ότι η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα είναι σπάνια,
ένα παιδί µε πρόβληµα στην καρδιά έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να
προσβληθεί από ένα υγιές. Για το λόγο αυτό η πρόληψη είναι πολύ
σηµαντική: πριν το παιδί υποβληθεί σε κάποια εγχείρηση ή σε οδοντιατρική επέµβαση, που µπορούν να επιτρέψουν την είσοδο βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίµατος, χορηγούµε αντιβιοτικά.
Όλοι οι ασθενείς που δεν έχουν χειρουργηθεί, πρέπει να παίρνουν
αντιβιοτικά για να αποφύγουν την βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, µε
εξαίρεση τους ασθενείς µε µεσοκολπική επικοινωνία ή πρόπτωση της
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µιτροειδούς χωρίς ανεπάρκεια. Πολλοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς χρειάζεται επίσης να παίρνουν αντιβιοτικά.
Για να προληφθεί η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, θα πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά στο παιδί σας µία ώρα πριν από χειρουργική ή
οδοντιατρική επέµβαση. Σε ορισµένες περιπτώσεις µία επιπλέον
δόση θα πρέπει να του χορηγηθεί έξι µε οκτώ ώρες αργότερα. Υπάρχει ένδειξη για αντιβιοτική προφύλαξη από τη βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
●
●

●

Αφαίρεση αµυγδαλών ή άλλων αδένων
Ορισµένες επεµβάσεις στο γαστρεντερικό, γεννητικό ή ουροποιητικό σύστηµα
Οδοντιατρικές επεµβάσεις που µπορεί να κάνουν τα ούλα και
το στόµα να µατώσει

Ο παιδοκαρδιολόγος θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες
και συµβουλές για την πρόληψη της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Αγγειοκαρδιογράφηµα: Εξέταση µε απεικόνιση των αγγείων ή των
τµηµάτων της καρδιάς. Γίνεται µε την έγχυση ενός ειδικού υγρού,
που ονοµάζεται σκιαγραφικό υλικό. Το σκιαγραφικό υλικό διοχετεύεται στο αίµα µε καθετήρες και γίνεται ορατό από τις ακτίνες.
Οι ακτινογραφίες αυτές ονοµάζονται αγγειογραφίες.
Αγγειοπλαστική µε µπαλονάκι: Μέθοδος µε την οποία ένας καθετήρας µε µπαλονάκι προωθείται στην στενή περιοχή ενός αγγείου. Όταν το µπαλονάκι φουσκώνει, η στένωση του αγγείου διατείνεται και ανοίγει και στη συνέχεια το µπαλονάκι αφαιρείται.
Αορτή: Η µεγάλη αρτηρία που δέχεται αίµα από την αριστερή κοιλία της καρδιάς και το διοχετεύει στο σώµα.
Αορτική Βαλβίδα: Η βαλβίδα της καρδιάς που βρίσκεται µεταξύ της
αριστερής κοιλίας και της αορτής. Έχει τρεις γλωχίνες ή πέταλα.
Αρρυθµία: Ακανόνιστος ρυθµός της καρδιάς.
Αρτηρία: Οποιοδήποτε απο τα αγγεία που µεταφέρουν αίµα από
την καρδιά στα διάφορα µέρη του σώµατος.
Αρτηριακή πίεση: ∆ιακρίνεται σε συστολική και διαστολική. Η συστολική πίεση είναι η πίεση που έχει το αίµα όταν βγαίνει από την
καρδιά, καθώς αυτή συσπάται (είναι η πίεση στο εσωτερικό των
αρτηριών, η µεγάλη πίεση που µετράται µε το πιεσόµετρο). Η
διαστολική πίεση (η µικρή που µετράται µε το πιεσόµετρο) είναι
η πίεση που έχουν τα αγγεία, όταν η καρδιά χαλαρώνει.
Ατρησία: Η απουσία ενός φυσικού ανοίγµατος.
Βαλβίδα: Ένας µηχανισµός σαν πόρτα. Έχει µεµβρανώδη στοιχεία
(πέταλα ή γλωχίνες) µεταξύ δύο κοιλοτήτων της καρδιάς ή µεταξύ µιας κοιλότητας της καρδιάς και ενός αγγείου. Όταν είναι κλειστή, το αίµα δεν µπορεί να περάσει.
Βαλβιδική ανεπάρκεια: Όταν η βαλβίδα δεν κλείνει καλά και
υπάρχει επιστροφή της ροής του αίµατος προς τα πίσω µέσω
µίας βαλβίδας της καρδιάς.
Βαλβιδοπλαστική µε µπαλονάκι: Μέθοδος µε την οποία ένας κα82

θετήρας µε µπαλονάκι προωθείται στο άνοιγµα µίας καρδιακής
βαλβίδας που παρουσιάζει στένωση. Όταν το µπαλονάκι φουσκώνει, η βαλβίδα διατείνεται και ανοίγει, στη συνέχεια το µπαλονάκι αφαιρείται.
Βηµατοδότης: Ο «φυσικός» βηµατοδότης της καρδιάς ονοµάζεται
φλεβόκοµβος. Είναι µία µικρή µάζα ειδικών κυττάρων στο επάνω
µέρος του δεξιού κόλπου της καρδιάς. Παράγει ηλεκτρικούς
παλµούς που µεταδίδονται στον αριστερό κόλπο και άγονται
προς το κάτω µέρος για να φθάσουν στις κοιλίες. Αυτά τα ερεθίσµατα προκαλούν στην καρδιά συσπάσεις (οι κοιλίες συστέλλονται και εµείς αντιλαµβανόµαστε τους «κτύπους» της). Ο όρος
«τεχνητός βηµατοδότης» αναφέρεται σε µία ηλεκτρική συσκευή
(έξυπνη µπαταρία) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντικαταστήσει έναν ελαττωµατικό φυσικό βηµατοδότη ή το παθολογικό ερεθισµαταγωγό σύστηµα. Ο τεχνητός βηµατοδότης ελέγχει
τον κτύπο της καρδιάς και τον ρυθµό εκπέµποντας µία σειρά από
ηλεκτρικά ερεθίσµατα.
∆ιγοξίνη: Φάρµακο που συνήθως χορηγείται για την αντιµετώπιση
της καρδιακής ανεπάρκειας. Κάνει τις συσπάσεις της καρδιάς πιό
δυνατές, µειώνει τον ρυθµό των καρδιακών παλµών και βοηθά στο
να αποβληθεί από το σώµα πρόσθετο υγρό από τους σωµατικούς
ιστούς. Χορηγείται και σε κάποιες περιπτώσεις αρρυθµιών.
∆ιουρητικά: Φάρµακα που αυξάνουν τον ρυθµό παραγωγής ούρων.
Υποβοηθούν την αποβολή από τον οργανισµό νερού και αλάτων.
Doppler: βλ. Υπέρηχος.
Εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς: Χειρουργική επέµβαση. Αφού έχει
ανοιχτεί ο θώρακας, η ροή του αίµατος παρακάµπτεται µέσω µίας
µηχανής εξωσωµατικής κυκλοφορίας (αντλία που υποκαθιστά τη
λειτουργία καρδιάς-πνευµόνων κατά τη διάρκεια της εγχείρησης).
Ενδοκαρδίτιδα:Λοίµωξη των εσωτερικών τοιχωµάτων της καρδιάς ή
των καρδιακών βαλβίδων.
Έµφραγµα καρδιάς: Όταν φράζει κάποιο αγγείο της καρδιάς.
Ηχοκαρδιογράφηµα: ∆ιαγνωστική µέθοδος µε την οποία ηχητικοί
παλµοί µεταδίδονται στο σώµα. Οι ήχοι επιστρέφουν από τις επι83

φάνειες της καρδιάς και των βαλβίδων, αποτυπώνονται και καταγράφονται στα ηλεκτρονικά µηχανήµατα.
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα: Γραφική αποτύπωση των ηλεκτρικών
κυµάτων που παράγει η καρδιά.
Καθετηριασµός: Η εξέταση της καρδιάς µε τη χρήση ενός λεπτού
σωλήνα (καθετήρα) που οδηγείται στην καρδιά. Ο καθετήρας
µπαίνει συνήθως από το πόδι σε µια φλέβα ή αρτηρία και προωθείται κεντρικά. Ο καθετηριασµός γίνεται συνήθως για να πάρουµε ένα δείγµα οξυγόνου, για να µετρηθεί η πίεση ή για να αποτυπωθεί σε φίλµ η λειτουργία της καρδιάς.
Καρδιαγγειακό: Αφορά την καρδιά και τα αιµοφόρα αγγεία.
Καρδιακή ανεπάρκεια: Η ανικανότητα της καρδιάς να προωθήσει
το αίµα που επιστρέφει σε αυτήν. Αυτό έχει ώς αποτέλεσµα να
λιµνάζει αίµα στις φλέβες που οδηγούν στην καρδιά. Μερικές
φορές συγκεντρώνεται υγρό σε διάφορα µέρη του σώµατος.
Καρδιολογία: Η µελέτη της καρδιάς και των λειτουργιών της, είτε
είναι υγιής είτε νοσεί.
Κοιλία: Μία από τις δύο κοιλότητες στο κάτω τµήµα της καρδιάς
(δεξιά ή αριστερά).
Κόλπος (δεξιός ή αριστερός): Μία από τις δύο κοιλότητες στο άνω
τµήµα της καρδιάς. ∆εξιός κόλπος: ο κόλπος όπου το αίµα συγκεντρώνεται από το σώµα, πριν διοχετευθεί στη δεξιά κοιλία.
Αριστερός κόλπος: ο κόλπος ο οποίος δέχεται αίµα που επιστρέφει από τα πνευµόνια, πριν διοχετευθεί στην αριστερή κοιλία,
στο κάτω τµήµα της καρδιάς.
Κυάνωση: Το µπλε χρώµα του δέρµατος που παρατηρείται από έλλειψη οξυγόνου στο αίµα.
Μεσοκολπικό ή µεσοκοιλιακό τοίχωµα: Τοίχωµα που χωρίζει δύο
κοιλότητες στο αριστερό και στο δεξιό τµήµα της καρδιάς. To µεσοκολπικό τοίχωµα χωρίζει τους δύο κόλπους στο άνω τµήµα της
καρδιάς, το µεσοκοιλιακό τις δύο κοιλίες (στο κάτω τµήµα της
καρδιάς).
Μιτροειδής βαλβίδα: Καρδιακή βαλβίδα µεταξύ του αριστερού
κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Έχει δύο πέταλα ή γλωχίνες.
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Πνευµονική Αρτηρία: Μεγάλη αρτηρία που δέχεται αίµα από την
δεξιά κοιλία και το µεταφέρει στους πνεύµονες.
Πνευµονική Βαλβίδα: Καρδιακή βαλβίδα µεταξύ της δεξιάς κοιλίας
και της πνευµονικής αρτηρίας. Έχει τρεις γλωχίνες ή πέταλα.
Στεφανιαίες αρτηρίες: ∆ύο αρτηρίες που ξεκινούν από την αορτή.
Οι αρτηρίες δηµιουργούν µία αψίδα (στέφανο) στο επάνω µέρος
της καρδιάς, διακλαδώνονται και τροφοδοτούν την παλλόµενη
καρδιά µε αίµα.
Συγγενής καρδιοπάθεια: Ανωµαλία της καρδιάς ή των αγγείων που
δεν έχουν σχηµατισθεί και δεν λειτουργούν σωστά εκ γενετής.
Στένωση: Όταν η διάµετρος (άνοιγµα) ενός αγγείου ή µιας βαλβίδος είναι µικρότερη από το κανονικό για το βάρος και την ηλικία
του παιδιού.
Τριγλώχινα βαλβίδα: Η βαλβίδα της καρδιάς µεταξύ του δεξιού
κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Έχει τρεις γλωχίνες ή πέταλα.
Υπέρηχος: Υψηλής συχνότητας ηχητικές δονήσεις, που ένα ανθρώπινο αυτί δεν µπορεί να ακούσει και χρησιµοποιούνται στην ιατρική. Στην παιδοκαρδιολογία η εξέταση του υπερήχου περιλαµβάνει το ηχοκαρδιογράφηµα (δίνει µία εικόνα της καρδιάς) και το
Doppler τέστ (ανάλυση της ροής του αίµατος).
Υπέρταση – Υψηλή πίεση της καρδιάς: Χρόνια αύξηση στην
πίεση του αίµατος πάνω από τα κανονικά επιπεδα. Η αύξηση της
αρτηριακής πίεσης πρέπει να επιβεβαιώνεται µε πολλές µετρήσεις για να χαρακτηρισθεί το παιδί υπερτασικό.
Υποθερµία: ∆ιαδικασία µε την οποία µειώνεται η θερµοκρασία του
σώµατος του ασθενή κατά την διάρκεια της εγχείρησης. Έτσι
µπορεί να σταµατήσει παροδικά η κυκλοφορία του αίµατος και ο
χειρουργός να διορθώσει την καρδιά µε ασφάλεια.
Φλέβα: Οποιοδήποτε αγγείο που µεταφέρει αίµα από τα διάφορα
µέρη του σώµατος ή τους πνεύµονες στην καρδιά.

85

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «AΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ
ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ» ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATSOULIDIS. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΜ ΕΓΙΝΑΝ
ΑΠΟ ΤHN COLOR NET Ε.Π.Ε. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ
3000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2004 ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΜΠΑΛΛΙ∆Η ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET 115 γρ.
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ «Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ». TH BIΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ ΕΚΑΝΕ Η Κ. ΣΤΑΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

