
 

 

Για να γίνει η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό 
μας συνεργάζονται 3 διαφορετικές αλληλοεξαρτώμε-
νες κυκλοφορίες και όταν «αρρωστήσει» η μια, αρ-
ρωσταίνουν και οι υπόλοιπες. 
Α. Στεφανιαία κυκλοφορία που αποτελείται από: 
1.Την δεξιά και αριστερά στεφανιαία αρτηρία, 
2. Τις στεφανιαίες φλέβες, 
3. Τον στεφανιαίο κόλπο 
Β. Μικρή κυκλοφορία 
 Από την Πνευμονική αρτηρία έως τις πνευμονικές 
φλέβες  
Γ. Μεγάλη κυκλοφορία 
Από την αορτή έως τον δεξιό κόλπο. Για να το κατα-
νοήσετε δείτε το άρθρο «Υγιεινή της κυκλοφορίας»,  
9/3/2012. 
Ο καρδιακός μυς, που αποτελεί τον κινητήρα της κυ-
κλοφορίας, δυναμώνει και χαλαρώνει όπως και οι 
άλλοι μύες του οργανισμού. Η καρδιά λειτουργεί σαν 
αντλία και στέλνει αίμα και μαζί με αυτό, οξυγόνο και 
θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα. 
Όταν η καρδιά είναι αδύναμη, δε μπορεί να αντλήσει 
την κατάλληλη ποσότητα  αίματος  για 
να το μεταφέρει στο υπόλοιπο σώμα με 
αποτέλεσμα, το σώμα να μην παίρνει 
την ποσότητα του οξυγόνου και τις θρε-
πτικές ουσίες που χρειάζεται για να λει-
τουργήσει φυσιολογικά. Αυτή η αδυναμία  του καρδια-
κού μυός ονομάζεται καρδιακή ανεπάρκεια.  
Η καρδιακή ανεπάρκεια ελάχιστες φορές αναπτύσσε-
ται ξαφνικά, τις περισσότερες φορές αναπτύσσεται 
σιγά – σιγά(είτε το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία είτε σε 
ένταση) και είναι μια χρόνια πάθηση. 
 Να θυμηθούμε ότι η καρδιά χωρίζεται σε δυο μέρη, 
τη δεξιά και την αριστερή καρδιά και έχοντας υπόψη 
τη μικρή και μεγάλη κυκλοφορία, θα κατανοήσουμε 
γιατί η καρδιακή ανεπάρκεια έχει επίπτωση στη 
δεξιά πλευρά, στην αριστερή πλευρά ή και στις δυο 
πλευρές της καρδιάς (Ολική καρδιακή ανεπάρκεια). 
Η αδυναμία της καρδιάς οφείλεται σε πολλές αιτίες 
αλλά η κυριότερη είναι η στεφανιαία νόσος, π.χ. 
σε ένα έμφραγμα νεκρώνεται ένα τμήμα του μυοκαρ-
δίου και αμέσως μειώνεται η δύναμη της καρδιάς.  
Άλλες αιτίες είναι: 
Μυοκαρδιοπάθεια (μια αρρώστια ή μια τοξίνη αποδυ-
ναμώνει ή αλλοιώνει τη δομή του μυοκαρδίου) 
Καρδιακές αρρυθμίες 
Συγγενείς καρδιοπάθειες 
Υπερθυρεοειδισμός 
Αναιμίες 
Λοιμώξεις 
Υπερφόρτωση της κυκλοφορίας (μεταγγίσεις αίματος, 
κατακράτηση νατρίου, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών) 
Παχυσαρκία, κ.α. 
Ανάλογα με την αιτία, με τα συμπτώματα και με τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος έχουμε τις εξής 
Μορφές  καρδιακής ανεπάρκειας: 
1ον Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Η δεξιά κοιλία της 
καρδιάς αδυνατεί να αντλήσει αίμα από την περιφέ-
ρεια και να το μεταφέρει προς τους πνεύμονες για να 
οξυγονωθεί.  
2ον Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια.  Η καρδιά δεν έχει 
τη δύναμη να αντλήσει το οξυγονωμένο αίμα από 
τους πνεύμονες και να το στείλει στην περιφέρεια, 
δηλαδή στο υπόλοιπο σώμα.  
3ον Οξεία – χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 
4ον Ανεπάρκεια προσφοράς – ανεπάρκεια επαναφο-
ράς 
5ον Συστολική – διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια 
6ον Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
7ον Καρδιακή ανεπάρκεια χαμηλού – υψηλού 
«ΚΛΟΑ» 
Σημεία και Συμπτώματα 
Δύσπνοια, στην ηρεμία ή στην προσπάθεια ή αφού 
έχετε ξαπλώσει για λίγο 
Βήχας  
Οιδήματα, πρήξιμο στα πόδια & στους αστραγάλους  
Πρήξιμο στην κοιλιά 

Αύξηση του σωματικού βά-
ρους  
Εξάντληση αρρώστου, κου-
ράζεται εύκολα, νιώθει αδύ-
ναμος, δεν έχει όρεξη 
Οι σφυγμοί, ή να είναι γρή-
γοροι ή να παρουσιάζουν 

αρρυθμία 
Ταχυκαρδία, το άτομο να αισθάνεται ότι η καρδιά χτυ-
πά γρήγορα ή δυνατά 
Δυσκολία στον ύπνο και ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι 
πνευμόνων, πλευριτική συλλογή, αυξημένη σφαγιτιδι-
κή φλεβική πίεση, ηπατομεγαλία, μεγαλοκαρδία, κ.α. 
Στη μυοκαρδιοπάθεια, στην αρχή η καρδιακή ανε-
πάρκεια εμφανίζεται χωρίς κάποιο σύμπτωμα ή ση-
μείο. 
Μερικοί άρρωστοι με καρδιακή ανεπάρκεια δεν πα-
ρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα, μπορεί όμως να εκδη-
λωθεί  εάν πάσχουν από Αρρυθμίες, Αναιμία, Υπερ-
θυρεοειδισμό, Νεφροπάθεια 
και Λοιμώξεις με ή χωρίς 
πυρετό. 
«Τα νήπια μπορεί να ιδρώ-
νουν την ώρα που τα ταΐζετε 
ή και σε άλλες στιγμές». 
Πηγή:  http://
www.iatropedia.gr/medical/
malady/248 

Διάγνωση 
1ον Κλινική εξέταση. Με το πρώτο σύμπτωμα πηγαί-
νουμε αμέσως στον καρδιολόγο. 
2ον Εξετάσεις αίματος. (Γενική αίματος, ένζυμα αίμα-
τος, άζωτο ουρίας, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, νάτριο αί-
ματος, ηπατικές δοκιμασίες).  
3ον Γενική ούρων και επίπεδα νατρίου στα ούρα 
4ον Ακτινογραφία θώρακος, ΗΚΓ, Υπερηχογράφημα 
καρδιάς (triplex, stress echo), τεστ κοπώσεως, Αξονι-
κή τομογραφία καρδιάς, Μαγνητική τομογραφία καρ-
διάς, Στεφανιογραφία, Σπινθηρογράφημα καρδιάς.  
Ποιες εξετάσεις θα κάνουμε, θα μας υποδείξει ο καρ-
διολόγος μας και όχι αυτές που έκανε ο …
γείτονας….!!! 
Θεραπεία 
Ο γιατρός ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσε-
ων θα καθορίσει και τη θεραπεία. 
Επιπλοκές 
α) Πνευμονικό οίδημα  
β) Σοβαρές αρρυθμίες 
γ) Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (κυκλοφοριακή κατάρ-
ρευση) 
Πρόληψη – Μικρές συμβουλές 
Για την πρόληψη ισχύουν όλα όσα έχουμε πει στο 
άρθρο «Πρόληψη Στεφανιαίας νόσου». 
Εάν έχετε πάρει απότομα βάρος ή έχετε πρησμένους 
αστραγάλους ή έχετε διάγνωση καρδιακής ανεπάρκει-
ας, τότε : 
Να ζυγίζεστε κάθε μέρα, την ίδια ώρα (πρωινή), με 
την ίδια ζυγαριά με λίγα ρούχα, να μετράτε την αρτη-
ριακή πίεση (όπως έχουμε πει) και σε ένα μπλοκάκι 
κάντε πίνακα και γράψτε τα, μέχρι να ρυθμιστείτε 
(βοηθάτε τον γιατρό σας), βλέπε πίνακα:   
 
Την ώρα που ξεκουράζεστε φροντίστε να μην κρέμο-
νται τα πόδια σας αλλά να τα έχετε ψηλότερα π.χ. σε 
μια καρέκλα, αν είστε στο κρεβάτι βάλτε μαξιλάρι στα 
πόδια, για να μην πρήζονται. 
Μη χρησιμοποιείτε τυποποιημένα μίγματα καρυκευ-
μάτων ή χυμό ντομάτας  γιατί μπορεί να περιέχουν 
αλάτι ή προϊόντα αυτού. 
Στο σουπερ μάρκετ όταν ψωνίζετε να διαβάζετε αν 
περιέχουν τα προϊόντα αλάτι, συνήθως οι κονσέρβες, 
τα κατεψυγμένα, οι έτοιμες σάλτσες και τα τυποποιη-
μένα έχουν, γι αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 
Όταν τρώτε εκτός σπιτιού να προσέχετε και να ενημε-
ρώνεται έγκαιρα ότι δεν θέλετε αλάτι και προτιμήστε 
να τρώτε βραστά ή ψητά χωρίς σάλτσες, το λαδάκι, το 
λεμονάκι, το ξυδάκι και η καλή παρέα κάνουν το φα-
γητό νοστιμότατο!!! 
Εάν παίρνετε φάρμακα μη ξεχνάτε να τα παίρνετε 

κάθε μέρα και στις ώρες 
& τη δόση που σας καθό-
ρισε ο γιατρός σας είτε 
είστε στο σπίτι είτε έξω. 
Μη ξεχνάτε να ρωτάτε 
τον γιατρό σας για οποια-
δήποτε απορία έχετε, 
γράψτε τα σε χαρτί για να 
τα θυμάστε. 
Φροντίστε να έχετε καλή 
επικοινωνία- συνεργασία 
με τον γιατρό σας, έτσι 
ώστε και εσείς να μην 
έχετε άγχος αλλά και να 
μην τον κουράζετε.   
Έρευνα – Στατιστική 
« Σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία, περισσό-
τεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν αυτή 
τη στιγμή από καρδιακή ανεπάρκεια. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, ο αριθμός τους έχει τριπλασιαστεί. Η επι-
δημική εξάπλωση μπορεί και στην περίπτωση της 
καρδιακής ανεπάρκειας να εξηγηθεί μόνο με τη διαπί-
στωση ότι τα κύρια αίτια αυτής της νόσου ήταν 
άγνωστα ή εν μέρει μόνο γνωστά μέχρι σήμερα. Η 
μέχρι σήμερα ελλιπής κατανόηση των πραγματικών 
αιτιών της καρδιακής ανεπάρκειας εξηγεί τα δυσοίω-
να προγνωστικά που αφορούν αυτή τη νόσο. Πέντε 

χρόνια μετά τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκει-
ας, μόνο το 50% των ασθενών βρίσκονται ακόμα 
στη ζωή. Για πολλούς ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια, η μεταμόσχευση καρδιάς είναι η τελευταία 
ελπίδα, ωστόσο οι περισσότεροι ασθενείς πεθαί-

νουν χωρίς καν την ευκαιρία να υποβληθούν σε μια 
τέτοια επέμβαση. Η σύγχρονη Κυτταρική Ιατρική 
φέρνει μια ριζική επανάσταση στην έρευνα των αι-
τιών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της καρδια-
κής ανεπάρκειας. Περισσότερη ενημέρωση θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα: http://
webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:LJJJVVJat3UJ:www.giati-then-pathenoun-ta
-zoa-kardiaka-emfragmata.org/pdf-files/
chapter_05.pdf+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr 
«Η Καρδιακή Ανεπάρκεια δε διακρίνει φύλο, εθνό-
τητα ή ηλικία. Στην ηλικία των 40 ετών ο συνολικός 
κίνδυνος εμφάνισης ΚΑ είναι περίπου 20%. Είναι αξι-
οσημείωτο, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και 
της προόδου της ιατρικής, ότι οι ασθενείς με προχω-
ρημένη νόσο είναι τώρα πολύ γηραιότεροι από πα-
λαιότερα και ότι εμφανίζουν την αναμενόμενη νοση-
ρότητα», πηγή: http://
webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:Vn0U5bWamX0J:www.iatrikionline.gr/
Respiratory_55/03.pdf+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr 
«Ο επιπολασμός της Καρδιακής Ανεπάρκειας κυμαί-
νεται μεταξύ 2–3% και αυξάνεται απότομα μετά την 
ηλικία των 75 ετών, οπότε φθάνει στο 10–20% στους 
ηλικιωμένους 70–80 ετών. Στις μικρότερες ηλικίες, η 
ΚΑ είναι συχνότερη στους άνδρες, γιατί η συχνότερη 
αιτία είναι η στεφανιαία νόσος που προσβάλει τους 
άρρενες σε μικρότερη ηλικία» πηγή: http://
www.atherosclerosis-gr.org/per/4-
3/5_ReviewkKoutsampasopoulos%
20_2013_4_3_187_199.pdf 
«Σε μια πρόσφατη αναφορά που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Lancet και προέρχεται από το National 
Heart and Lung Institute του Λονδίνου συνιστάται η 
διόρθωση της Hb (εάν είναι κάτω των 11,5 gr%) 
στους ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρ-
κεια με ερυθροποιητίνη και σίδηρο. Η διόρθωση αυτή 
βελτιώνει τους λειτουργικούς περιορισμούς που πα-
ρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς. Εάν η βελτίωση 
αυτή που μειώνει τα συμπτώματα μπορεί να επηρεά-
ζει θετικά και την πρόγνωση της νόσου είναι κάτι που 
κατά τους συγγραφείς θα πρέπει να διερευνηθεί με 
προοπτικές μελέτες», πηγή: http://
www.iatrikionline.gr/ellia_16/anaimia.pdf 
«Στην Ελλάδα πιθανότατα υπάρχουν 200.000 ασθε-
νείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 30.000 περίπου νέες 
περιπτώσεις κάθε χρόνο», πηγή:  http://
www.incardiology.gr/pathiseis_ka/
ka_epidimiologia.htm 
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