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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

●Οι  καρδιακές παθήσεις , ευτυχώς, είναι σπάνιες στον 

παιδιατρικό πληθυσμό.

●Η επίπτωση των συγγενών καρδιοπαθειών είναι 8-10 

περιστατικά  / 1000 γεννήσεις, με διπλάσια πιθανότητα αν 

υπάρχει ήδη πάθηση στην οικογένεια.

●Ο αιφνίδιος θάνατος στην άσκηση είναι σπάνιος ( 0,6-1 / 

100.000 αθλούμενους / έτος ) αλλά τραγικός.

●Για κάθε αιφνίδιο θάνατο στην άσκηση, αντιστοιχούν 100 

θάνατοι νέων από τροχαία, ουσίες και αυτοκτονίες 

παγκοσμίως.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2

●Οι συχνότερες καρδιοπάθειες στα παιδιά είναι οι 

συγγενείς και από αυτές η συχνότερη είναι η 

μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

●Οι συχνότερες επίκτητες καρδιοπάθειες είναι η 

μυοκαρδίτιδα , η περικαρδίτιδα και η νόσος kawasaki.

●Οι συχνότερες κληρονομούμενες μορφές είναι η 

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια και οι καναλοπάθειες ( 

Brugada, LQT ).



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

●Συγγενείς Καρδιοπάθειες

●Περιβαλλοντικές / Γενετικές καταστάσεις που 

σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις

●Επίκτητες Καρδιοπάθειες

●Αρρυθμιολογικές Παθήσεις ( Διαταραχές αγωγής, 
ρυθμού, κληρονομικά αρρυθμιολογικά σύνδρομα )



ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

●Παθήσεις με επικοινωνία αριστερά προς δεξιά

(VSD 25-30%, ASD 6-8%, PDA 6-8% )

●Παθήσεις με παρακώλυση της ροής του αίματος ( 

PS 5-7%, AS 5-7%, CoA 5-7% )

●Παθήσεις με επικοινωνία δεξιά προς αριστερά ( 

TOF 5-7%, μετάθεση αγγείων 3-5%, Ebstein )



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ – ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

●Σύνδρομα σχετιζόμενα με καταστάσεις της 

μητέρας ( ΣΔ, αλκοόλ, HIV, κολλαγονώσεις, 
φαινυλκετονουρία, λοίμωξη από ερυθρά ).

●Λήψη φαρμάκων ή έκθεση σε παράγοντες κατά 

την κύηση ( ρετινοικό οξύ, λίθιο, βιτ. Α ).

●Σύνδρομα λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών ( 

Down, Turner, Tr. 18, Tr. 13, DiGeorge, Williams, 
Noonan κτλ ).



ﾕΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

●Μυοκαρδιοπάθειες ( Υπερτροφική , Διατατική, 
Περιοριστική, Αρρυθμιογόνος Δεξιά κοιλία )

●Μυοκαρδιοπάθειες από συστηματικές παθήσεις ( 

Hurler, Hunter, Pompe, οζώδης σκλήρυνση)

●Νόσος Kawasaki

●Ρευματικός πυρετός

●Μυοκαρδίτιδα

●Περικαρδίτιδα

●Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

●Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος

●Σύνδρομο Marfan



ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

●Διαταραχές ρυθμού (κολπικός, κομβικός, 
υπερκοιλιακές - κοιλιακές αρρυθμίες )

●Διαταραχές αγωγής ( WPW, κολποκοιλιακοί 
αποκλεισμοί 1ου, 2ου, 3ου βαθμού )

●Κληρονομούμενα αρρυθμιολογικά σύνδρομα -

Καναλοπάθειες ( Brugada, Long QT )



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

1)Οικογενειακό ιστορικό μυοκαρδιοπαθειών, αιφνιδίων 

θανάτων, συγκοπών, απινιδωτών σε νεαρά μέλη, 

συνδρόμων.

2)Αναλυτικό ιστορικό περιγεννητικής περιόδου με 

παθήσεις μητέρας, λήψη φαρμάκων, ευρήματα 

εξετάσεων (ειδικά σε νεογνά ή με ελλειπή πργεννητικό 

έλεγχο).

3)Ατομικό αναμνηστικό συμπτωμάτων ή παθήσεων.

4)Ευρήματα από την κλινική εξέταση.

5)Αποτελέσματα εργαστηριακών ή παρακλινικών 

εξετάσεων.



1) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

●Θάνατος στην οικογένεια από καρδιακή νόσο ή απρόσμενος 

ή ανεξήγητος θάνατος πριν το 50ο έτος ( λαμβάνεται υπόψιν 

ο πνιγμός, ανεξήγητο τροχαίο ή ξαφνικό γενετικό σύνδρομο 

).

●Ύπαρξη στην οικογένεια μυοκαρδιοπαθειών (HCM, ARVC), 

καναλοπαθειών ( Brugada, LQT, SQT ), σ. Marfan, 

κατεχολαμινεργική πολύμορφη VT.

● Ύπαρξη στην οικογένεια βηματοδότη, απινιδωτή ή άλλης 

καρδιακής νόσου.

●Ύπαρξη στην οικογένεια ανεξήγητης λιποθυμίας, παρ' 

ολίγον πνιγμού ή ανεξήγητης κόπωσης.



2) ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(ειδικά για βρέφη)

●Παθήσεις της μητέρας στην εγκυμοσύνη (ΣΔ, αλκοόλ, 

HIV λοίμωξη, νοσήματα συνδετικού ιστού, 

φαινυλκετονουρία, λοίμωξη από ερυθρά).

●Λήψη φαρμάκων -ειδικά το πρώτο τρίμηνο- (λίθιο, 

βιταμίνη Α, ρετινοικό οξύ, αΜεα) τα οποία 

αποδεδειγμένα προκαλούν τερατογένεση ή γνωστά 

καρδιακά προβλήματα.

●Έκθεση σε ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

(ακτινοβολία, χρωστικές, αναθυμιάσεις, κάπνισμα).

●Παθολογικά αποτελέσματα εμβρυομητρικών 

εξετάσεων.



3) ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΑΛΛΟΥ

●Λιποθυμία ή 

προλιποθυμία

●Πόνος στο 

στήθος

●Ταχυκαρδία ή 

παύσεις

●Επεισόδιο 

ανεξήγητης 

κόπωσης

●Ζάλη ή 

δύσπνοια 

περισσότερο 

από το 

αναμενόμενο

●Κούραση ή πιο 

εύκολο 

λαχάνιασμα από 

τους 

συνομήλικους



3) ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ- ΣΗΜΕΙΑ

●Κυάνωση κεντρικού 

τύπου

●Squatting

●Σπασμοί (οφειλόμενοι σε 

κρίσεις Adams – Stokes 

από καρδιακές παύσεις ή 

άλλες κακοήθεις 

αρρυθμίες)

●Σημεία και συμπτώματα 

συμφορητικής καρδιακής 

ανεπάρκειας : δύσπνοια 

ηρεμίας ή κόπωσης, 

ταχύπνοια, εύκολη κόπωση -

παρατεταμένη σίτιση, 

καθυστέρηση ανάπτυξης, 

συχνές αναπνευστικές 

λοιμώξεις -ειδικά πνευμονίες 

ή RSV, ψυχρά άκρα, 

ανεξήγητη εφίδρωση, κλάμα 

στην κατακεκλιμμένη θέση



3) ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

●Γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα

● (νόσος kawasaki, υψηλή αρτηριακή πίεση, 

χοληστερίνη, λοίμωξη στην καρδιά, φύσημα)

●Παραπομπή από ιατρό για εκτέλεση ειδικών 

εξετάσεων ( ΗΚΓ , υπερηχογράφημα)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

●Καρδιακό φύσημα (συστολικό, διαστολικό, συνεχές , 

ΔΔ με αθώο φύσημα)

●Μέτρηση Αρτηριακής πίεσης

●Αξιολόγηση σφυγμών (εύρος, συχνότητα, 

ρυθμικότητα, μεταβλητότητα με τις αναπνοές, 

ψηλάφηση μηριαίων)

●Αναπνοές

●Οξυγόνωση σε ηρεμία

●Επιβεβαίωση -των αναφερόμενων από τους γονείς ή το 

παιδί -σημείων και συμπτωμάτων



ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

●Φύσημα

●Προκάρδιο άλγος

●Λιποθυμικό επεισόδιο

●Αίσθημα παλμών

●Πότε ανησυχούμε;;;;



ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΦΥΣΗΜΑ



ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΕΝΤΑΣΗ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ

●1/6, ασθενές, μόλις ακουστό με έντονη 

προσπάθεια

●2/6, ήπιο, εύκολα ανιχνεύσιμο

●3/6, έκδηλο, όχι έντονο,  χωρίς ροίζο

●4/6, έντονο, συνήθως με ροίζο

●5/6, πολύ έντονο φύσημα

●6/6, τόσο έντονο, που είναι ακουστό ακόμα και 

όταν το στηθοσκόπιο μόλις ακουμπά στο στήθος



ΠΟΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η 

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

●Διαστολικά φυσήματα

●Συνεχή φυσήματα που δεν είναι τραχηλικοί 

φλεβικοί βόμβοι. (ή μαστικά φυσήματα κύησης)

●Συστολικά φυσήματα

➢έντονα φυσήματα (βαθμού 3 και μεγαλύτερα)

➢ολοσυστολικά φυσήματα

➢τελοσυστολικά φυσήματα

➢φυσήματα που γίνονται εντονότερα ή μακρύτερης διάρκειας 

στη δοκιμασία VALSALVA

➢συστολικά φυσήματα με κλινικά σύνδρομα

➢συστολικό φύσημα με παθολογικό ΗΚΓ







●Συμπερασματικά , η δυσκολία έγκειται 

στην διαφοροδιάγνωση των 

μεσοσυστολικών φυσημάτων, καθώς όλα 

τα υπόλοιπα (ολοσυστολικά , πρώιμα 

συστολικά, τελοσυστολικά, διαστολικά 

και συνεχή) υποκρύπτουν καρδιακή νόσο 

ή ανωμαλία και χρήζουν οπωσδήποτε 

υπερηχοκαρδιογραφικής διερεύνησης.



ΑΠΟΤΟΜΗ ΛΗΨΗ ΟΡΘΙΑΣ Η ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ

●Στα αθώα φυσήματα μειώνεται η ένταση

●Στο φύσημα της υπερτροφικής 

μυοκαρδιοπάθειας αυξάνεται η ένταση

●Το φύσημα της πρόπτωσης της μιτροειδούς

ακούγεται νωρίτερα και αυξημένο



ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ



●Ο πόνος στο θώρακα είναι ένα συχνό σύμπτωμα 

σε παιδιά

●Αυτό που πρέπει να εφησυχάζει τον παιδίατρο 

είναι ότι σχεδόν πάντα είναι μη καρδιακής 

αιτιολογίας

●Αυτό ισχύει ακόμα και σε παιδιά με γνωστή 

καρδιακή πάθηση



ΑΙΤΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΜΗ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

●Μυοσκελετικό άλγος

●Πνευμονικής αιτιολογίας (άσθμα, πνευμοθώρακας, 

πνευμονία, πλευροδυνία)

●Γαστροοισοφαγικής αιτιολογίας (οισοφαγίτιδα, 

πεπτικό έλκος, ξένο σώμα στον οισοφάγο)

●Παρά το γεγονός ότι ο παιδίατρος μπορεί να επιβεβαιώσει την μη 

καρδιακή προέλευση του πόνου από το ιστορικό και μόνο, αρκετές φορές 

παραγγέλνει ΗΚΓ για περισσότερο καθησυχασμό των γονέων



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 

ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

●Ύφεση με ανάπαυση, επανεμφάνιση με δραστηριότητα-κινήσεις

●Περιγραφή του πόνου με ποικίλα χαρακτηριστικά που 

μεταβάλλονται

●Εντοπισμός του πόνου δεξιά ή μεταφερόμενος πόνος

●Έναρξη νέας δραστηριότητας, με εμπλοκή νέων μυικών ομάδων

●Βύθιος πόνος μεγάλης διάρκειας ή οξύς διάρκειας δευτερολέπτων

●Σχετιζόμενος με stress, πρόσφατα καρδιακά προβλήματα ή 

θάνατο στην οικογένεια

●Απουσία φυσήματος

●Ευαισθησία στην ψηλάφηση



ΑΙΤΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

●Ισχαιμία στεφανιαίων αγγείων

●(νόσος kawasaki, υπερτροφία της αριστερής 

κοιλίας, χρήση κοκαίνης ή μεθαμφεταμίνης)

●Προέλευσης από το περικάρδιο

●(περικαρδίτιδα, τραύμα)

●Διαχωρισμός αορτής

●(σύνδρομο Marfan)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ 

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ;;;;;



●Νεογνό με ύποπτο ιστορικό κατά τη διάρκεια κύησης, είτε 

λόγω νοσημάτων της μητέρας, είτε λόγω έκθεσης σε 

επιβαρυντικούς παράγοντες ή σε ευρήματα από τον 

προγεννητικό ή εμβρυομητρικό έλεγχο.

● Σε παρουσία κληρονομικών παθήσεων στο οικογενειακό 

περιβάλλον που αφορούν καρδιακά νοσήματα ή αιφνίδιο 

θάνατο.

●Παιδί με γνωστό καρδιολογικό ιστορικό (συγγενής ή 

επίκτητη νόσο).

●Παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση.

●Ύποπτα συμπτώματα ύπαρξης καρδιακής νόσου.

●Προαθλητικός έλεγχος.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


