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Εἰσαγωγὴ
ὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα στὴν κύηση
προσαρμόζεται ἔτσι ὥστε νὰ ἀνταποκριθεῖ
στὶς αὐξημένες μεταβολικὲς ἀνάγκες τῆς
μητέρας καὶ τοῦ ἐμβρύου, προσφέροντας ἐπαρκῆ
αἱμάτωση στὸ ἀναπτυσσόμενο κύημα. Ἀνεπαρκεῖς προσαρμογὲς τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος ὀφείλονται εἴτε σὲ ἀνακύπτουσα παθολογία
κύησης, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ προ-εκλαμψία,
εἴτε σὲ προϋπάρχουσα τῆς κύησης καρδιοπάθεια
(γνωστὴ ἢ ἄγνωστη). Οἱ ἀνεπαρκεῖς προσαρμογὲς
τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος συσχετίζονται
μὲ αὐξημένη ἐμβρυικὴ καὶ μητρικὴ νοσηρότητα
καὶ θνησιμότητα. Θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς φυσιολογικὲς προσαρμογὲς τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος ποὺ ἀποτελοῦν βασικὴ γνώση γιὰ τὸν
Καρδιολόγο ἢ τὸν ἰατρὸ κάθε εἰδικότητας, ποὺ
καλεῖται νὰ ἐξετάσει γυναῖκες σὲ κύηση καὶ νὰ
παρέχει συμβουλὴ τόσο στὴ γυναῖκα ὅσο καὶ
στὸν Μαιευτῆρα, ποὺ ἔχει τὴν ἰατρικὴ εὐθύνη γιὰ
τὴ μητέρα καὶ τὸ ἔμβρυο.
Ἀγγειακὸ δίκτυο καὶ κύηση
Ἤδη ἀπὸ τὴν 5η ἑβδομάδα τῆς κύησης

Τ

- πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ
πλακοῦντα καὶ τῆς ἐμβρυομητρικῆς κυκλοφορίας
- παρατηρεῖται ἀγγειοδιαστολὴ τῶν περιφερικῶν
ἀρτηριῶν. Ἡ ἀγγειοδιαστολὴ αὐτὴ συνοδεύεται
ἀπὸ προοδευτικὴ μείωση τῶν περιφερικῶν
ἀντιστάσεων κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο, ποὺ
συνεχίζει στὸ δεύτερο τρίμηνο, μὲ τὴ μέγιστη
μείωση νὰ συντελεῖται στὸ μέσον τοῦ δεύτερου
τριμήνου. Ἐν συνεχείᾳ, καὶ μέχρι τὸ πέρας τῆς
κύησης, οἱ περιφερικὲς ἀντιστάσεις παραμένουν
σταθερὰ χαμηλὲς καὶ εἶναι περίπου 35-40%
χαμηλότερες σὲ σχέση μὲ τὰ πρὸ τῆς κύησης
ἐπίπεδα. Οἱ περιφερικὲς ἀντιστάσεις σταδιακὰ
αὐξάνουν μετὰ τὸν τοκετὸ καὶ λαμβάνουν τὰ πρὸ
τῆς κύησης ἐπίπεδα ὁρισμένες ἑβδομάδες μετὰ τὸν
τοκετὸ (Εἰκόνα 1Α).1
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγγειοδιαστολὴ τῶν ἀγγείων
ἀντίστασης καταγράφεται ἀγγειοδιαστολὴ τῶν
νεφρικῶν ἀρτηριῶν, ποὺ συνοδεύεται μὲ αὔξηση
τῆς νεφρικῆς παροχῆς κατὰ 60% περίπου σὲ σχέση
μὲ τὰ πρὸ τῆς κύησης ἐπίπεδα. Ἡ αὔξηση τῆς
νεφρικῆς παροχῆς δημιουργεῖ αὔξηση τοῦ ρυθμοῦ
σπειραματικῆς διήθησης κατὰ 40% μὲ ταυτόχρονη
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Εἰκόνα 1. Καρδιαγγειακὲς καὶ νεφρικὲς
προσαρμογὲς στὴν κύηση. Α. μεταβολὲς
στὶς ἀντιστάσεις περιφερικῶν ἀγγείων.
Β. Μεταβολὲς στὴ νεφρικὴ παροχὴ
(μὴ διακεκομμένη γραμμὴ) καὶ ρυθμοῦ
σπειραματικῆς διήθησης (διακεκομμένη
γραμμή). Γ. Μεταβολὲς στὴν καρδιακὴ
παροχή. Δ. Μεταβολὲς στὸν ὄγκο παλμοῦ.
Ε. Μεταβολὲς στὴν καρδιακὴ συχνότητα.

μείωση τῆς κρεατινίνης ὀροῦ σὲ ἀνάλογο
ποσοστὸ (Εἰκόνα 1Β). Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ
ὅτι οἱ φυσιολογικὲς τιμὲς τῆς κρεατινίνης ὀροῦ
στὴν κύηση εἶναι 0.4-0.8 mg/dl καὶ κατὰ συνέπεια
μεγαλύτερες τιμὲς σηματοδοτοῦν νεφρικὴ δυσ
λειτουργία. Μαζὶ μὲ τῆς μεταβολὲς τῆς νεφρικῆς
λειτουργίας παρατηρεῖται αὔξηση τοῦ ὄγκου τῶν
νεφρῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μέγεθος τῶν νεφρῶν
στὴν κύηση νὰ εἶναι 1-1.5 cm σὲ σχέση μὲ τὰ πρὸ
τῆς κύησης ἐπίπεδα.2
Καρδιὰ καὶ κύηση
Κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο καταγράφεται
ἀπότομη αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς κατὰ

40% σὲ σχέση μὲ τὰ πρὸ τῆς κύησης ἐπίπεδα.
Κατὰ τὸ δεύτερο τρίμηνο ὑφίσταται ἐκ νέου
μικρὴ αὔξηση κατὰ 10%, ἐνῶ στὸ τρίτο τρίμηνο
καὶ μέχρι τὸν τοκετὸ ἡ καρδιακὴ παροχὴ
παραμένει σταθερὰ αὐξημένη (Εἰκόνα 1Γ).3 Οἱ
αὐξήσεις τῆς καρδιακῆς παροχῆς εἶναι συνέπεια
τόσο τῆς αὔξησης τοῦ ὄγκου παλμοῦ ὅσο καὶ τῆς
καρδιακῆς συχνότητας (Εἰκόνα 1Δ καὶ Εἰκόνα
1Ε). Τὰ αἴτια τῆς αὔξησης τῆς καρδιακῆς παροχῆς
εἶναι ἡ αὔξηση τῆς φλεβικῆς ἐπιστροφῆς στὴν
καρδιὰ (αὔξηση προφορτίου), λόγῳ αὔξησης τοῦ
ὄγκου πλάσματος καὶ ἡ ταυτόχρονη μείωση τοῦ
μεταφορτίου, λόγῳ μείωσης τῶν περιφερικῶν
ἀντιστάσεων. Ἡ αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς
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στὶς πολύδυμες κυήσεις εἶναι περίπου 15%
μεγαλύτερες σὲ σχέση μὲ αὐτὴ ποὺ ἀναφέρθηκε
προηγούμενα.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τοκετοῦ καταγράφεται
περαιτέρω σημαντικὴ αὔξηση τῆς καρδιακῆς
παροχῆς κατὰ 60-80% σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς
ἤδη αὐξημένης καρδιακῆς παροχῆς τοῦ τρίτου
τριμήνου. Τὰ αἴτια τῆς ἐπιπρόσθετης σημαντικῆς
αὔξησης τῆς καρδιακῆς παροχῆς στὸν τοκετὸ
εἶναι ἡ αὔξηση τῆς καρδιακῆς συχνότητας (ὠδῖνες,
αὔξηση κατεχολαμινῶν) καί, ἐπίσης, ἡ αὔξηση τοῦ
προφορτίου (ἐνδοφλέβια φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
σὲ διαλύματα καὶ φαινόμενο αὐτομετάγγισης
μήτρας [300-500 ml/σύσπαση]). Μετὰ τὸ πέρας
τοῦ τοκετοῦ συντελεῖται βαθμιαία μείωση τῆς
καρδιακῆς παροχῆς, ἡ ὁποία λαμβάνει ἐπίπεδα
παρόμοια μὲ αὐτὰ πρὸ τῆς κύησης ἐντὸς 2
ἑβδομάδων μετὰ τὸν τοκετό.3
Ἐκτός των λειτουργικῶν προσαρμογῶν στὴν
κύηση παρατηροῦνται οἱ παρακάτω δομικὲς
μεταβολὲς τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος:
αὔξηση τοῦ πάχους (κατὰ 30%) καὶ τῆς μάζας τῶν
τοιχωμάτων τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (κατὰ 50%),
αὔξηση κατὰ 40% τῆς μάζας τῆς δεξιᾶς κοιλίας,
μικρὴ αὔξηση τῶν διαστάσεων τοῦ ἀριστεροῦ
κόλπου, μείωση τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας μὲ
ταυτόχρονη αὔξηση τῆς διατασιμότητας τῶν
ἀρτηριῶν.4
Μεταβολὲς τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
Ἡ ἀρτηριακὴ πίεση κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο
της κύησης παραμένει σταθερὴ (παρόμοια μὲ τὰ
πρὸ τῆς κύησης ἐπίπεδα), ἐνῶ κατὰ τὸ δεύτερο
τρίμηνο συντελεῖται μικρὴ μείωση τόσο τῆς
συστολικῆς ὅσο καὶ τῆς διαστολικῆς πίεσης, μὲ τὴ
μέγιστη πτώση νὰ παρατηρεῖται κατὰ τὸ μέσον
τοῦ δεύτερου τριμήνου. Ἐν συνεχείᾳ καὶ κατὰ
τὸ τρίτο τρίμηνο ἡ ἀρτηριακὴ πίεση λαμβάνει
τιμὲς παρόμοιες μὲ αὐτὲς ἢ λίγο μεγαλύτερες
σὲ σχέση μὲ τὶς τιμὲς τοῦ πρώτου τριμήνου. Σὲ
προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρονται
πιὸ ἀναλυτικὰ οἱ διακυμάνσεις τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης κατὰ τὴν κύηση.5
Πῶς γίνονται οἱ προσαρμογὲς τοῦ
καρδιαγγειακοῦ;
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησης, ὑπάρχει
αὔξηση τῆς ἀγγειοκινητικῆς συμπαθητικῆς δρα
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στηριότητας,6 ἡ ὁποία ἐν μέρει πυροδοτεῖ τόσο τὸ
φαινόμενο τῆς λευκῆς μπλούζας στὴν κύηση ὅσο
καὶ τὴ σημαντικὴ μεταβλητότητα τῶν τιμῶν τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ἴδιας ἐπίσκεψης. Μηχανισμοί, ποὺ ἐν μέρει
ἐξισορροποῦν τὴν αὔξηση τοῦ συμπαθητικοῦ
τόνου, εἶναι ἡ αὔξηση τῆς εὐαισθησίας τῶν τα
σεοϋποδοχέων (αὔξηση τοῦ παρασυμπαθητικοῦ
τόνου) καὶ ἡ μείωση τῆς εὐαισθησίας τῶν
α1 ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων.7 Παρὰ τὴ
«συγκρατημένη» ἐνεργοποίηση τοῦ συμπαθητικοῦ
νευρικοῦ συστήματος, ἡ ἀγγειοδιαστολὴ τελικὰ
εἶναι ὁ φαινότυπος ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ στηρίζεται
κυρίως σὲ ὁρμονικὲς μεταβολὲς (αὔξηση
οἰστρογόνων καὶ προγεστερόνης).8 Σημαντικὴ
εἶναι, ἐπίσης, ἡ συνεισφορὰ τῆς ρελαξίνης, ἡ
ὁποία εἶναι ὁρμόνη ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸ
ὠχρὸ σωμάτιο καὶ συμβάλλει στὴν αὔξηση τῆς
ἐνδοθηλιο-εξαρτώμενης ἀγγειοδιαστολῆς.9 Ἡ
ρελαξίνη, τὰ ἐπίπεδα τῆς ὁποίας σὲ φυσιολογικὲς
κυήσεις αὐξάνονται προοδευτικὰ κατὰ τὸ πρῶτο
καὶ δεύτερο τρίμηνο τῆς κύησης. Ἀντιθέτως,
σὲ κυήσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τεχνικὲς
ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς, ἡ ἀπουσία
ὠχροῦ σωματίου σηματοδοτεῖ χαμηλὰ ἐπίπεδα
ρελαξίνης καὶ πιθανότατα ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ οἱ γυναῖκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
ἀνάπτυξης ὑπερτασικῶν διαταραχῶν στὴν
κύηση.10 Ὁ ρόλος τῆς παραγωγῆς τοῦ μονοξειδίου
τοῦ ἀζώτου, ἂν καὶ εἶναι πολὺ σημαντικὸς σὲ
διαφορετικὰ ἐπίπεδα τῆς ἀναπαραγωγῆς,11 ἐν
τούτοις στὴν ἀγγειοδιαστολὴ κατὰ τὴν κύηση
εἶναι διφορούμενος καὶ ὄχι καλὰ τεκμηριωμένος.
Τέλος, κατὰ τὴν κύηση, ἡ προστακυκλίνη ποὺ
παράγεται στὸ ἐπίπεδο του πλακοῦντα, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν παράκρινη ἀγγειοδιασταλτική της δράση,
εἰσαγόμενη στὴ μητρικὴ κυκλοφορία ἐνδεχόμενα
συμβάλλει στὴν ἀγγειοδιαστολὴ τῶν ἀγγείων τῆς
μητέρας.12
Ὅπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2, ἡ αὔξηση τῶν
οἰστρογόνων προκαλεῖ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς
ἀγγειοτασινογόνου ἀπὸ τὸ ἧπαρ, ποὺ ἀποτελεῖ
τὸ ὑπόστρωμα τῆς ρενίνης γιὰ τὴν αὔξηση τῆς
παραγωγῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ. Ἡ περίσσεια
ἀγγειοτασίνης ΙΙ ἐνεργοποιεῖ τὸν ὑποδοχέα
ΑΤ1, που, μὲ τὴ σειρά του, προκαλεῖ αὐξημένη
παραγωγὴ ἀλδοστερόνης, ἐνῶ σὲ ἀγγειακὸ
ἐπίπεδο προκαλεῖ ἀγγειοσύσπαση σὲ τέτοιο βαθμό,
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Εἰκόνα 2. Ὑποκείμενοι μηχανισμοὶ τῶν προσαρμογῶν τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος κατὰ τὴν κύηση. AngII,
ἀγγειοτασίνη ΙΙ. Aldo-R, ὑποδοχέας μινεραλ-κορτικοστεροειδῶν (ἀλδοστερόνης). ΑΤ-1R, ὑποδοχέας 1 τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ. ΑΠ, ἀρτηριακὴ πίεση.

ὥστε νὰ συντελεῖται διατήρηση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης πρὸς ἀντιρρόπηση τῶν ὑπολοίπων
μηχανισμῶν ἀγγειοδιαστολῆς. Ἡ ἀλδοστερόνη
μὲ τὴ σειρά της προκαλεῖ κατακράτηση ὕδατος
καὶ νατρίου. Στὴν ἴδια κατεύθυνση, ἡ ρελαξίνη
προκαλεῖ τὴν αὔξηση τῆς βαζοπρεσσίνης ποὺ μὲ
τὴ σειρά τῆς αὐξάνει τὴ λήψη ὕδατος (αἴσθημα
δίψας). Στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, οἱ πυροδότες
τῆς ἀγγειοδιαστολῆς (οἰστρογόνα, ρελαξίνη,
προστακυκλίνη), συμπεριλαμβανόμενης αὐτῆς
σε νεφρικὸ ἐπίπεδο, προκαλοῦν αὔξηση τῆς
ἀποβολῆς νατρίου καὶ ὕδατος ἀπὸ τοὺς νεφρούς.
Ἐπιπρόσθετα, ἡ προγεστερόνη εἶναι σχετικὰ
ἰσχυρὸς ἀπενεργοποιητὴς τοῦ ὑποδοχέα τῶν
μινεραλ-κορτικοστεροειδῶν, στοὺς ὁποίους δρᾶ
ἡ ἀλδοστερόνη. Ἄρα, ἡ ἀπρόσκοπτη δράση τῆς
ἀλδοστερόνης στὴν κύηση περιορίζεται ἀπὸ
τὴν προγεστερόνη (φυσικὸ καλιοσυντηρητικὸ ἢ
ἀντι-αλδοστερονικὸ) μὲ συνέπεια τὴ μείωση τῆς
καλιούρησης, τὴ νατριούρηση καὶ τὴ μείωση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης.13
Τέλος, ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ συστήματος ρενί

νης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης διαδραματίζει
σημαντικὸ ρόλο στὴν αὔξηση τοῦ ὄγκου πλάσματος
τῆς κύησης (αὔξηση κατὰ 50-60% σὲ σχέση μὲ
τὰ πρὸ τῆς κύησης ἐπίπεδα). Ὁ ὄγκος αἵματος
αὐξάνει ἐπίσης λόγῳ αὔξησης τῆς ἐρυθροποίησης
(ἐνεργοποίηση τῆς παραγωγῆς ἐρυθροποιητίνης
ἀπὸ τὴ χοριονικὴ σωματομαμμοτροπίνη (placental
lactogen) καὶ λόγῳ τῆς ἐνεργοποίησης τῆς ἐρυθρο
ποίησης στὸ ἐπίπεδο μυελοῦ τῶν ὀστῶν ἀπὸ τὴν
περίσσεια ἀγγειοτασίνης ΙΙ. Ἡ αὔξηση τῆς μάζας
τῶν ἐρυθροκυττάρων εἶναι περίπου 40%. Τελικά,
ἡ αὔξηση τῶν ὄγκου αἵματος κατὰ 45% εἶναι
ἀποτέλεσμα μεγαλύτερης αὔξησης τοῦ ὄγκου
πλάσματος καὶ σχετικὰ μικρότερης αὔξησης τοῦ
ὄγκου τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴ φυσιολογικὴ ἀναιμία τῆς κύησης (Εἰκόνα 3).
Παθοφυσιολογικὲς ἐπισημάνσεις
Ἡ κύηση εἶναι κατάσταση ποὺ εὐνοεῖ (ὑπὸ
προϋποθέσεις) τὸ διαχωρισμὸ τῶν ἀγγείων καὶ
κυρίως τῆς ἀορτῆς. Πράγματι, σὲ ἀγγειακὸ ἐπίπεδο
ὑπάρχει αὔξηση τῶν ὑποδοχέων προγεστερόνης
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Εἰκόνα 3. Προσαρμογὲς τοῦ ὄγκου αἵματος: πὼς δικαιολογεῖται ἡ ἀναιμία στὴν κύηση. ΣΡΡΑ, σύστημα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης. AngII, ἀγγειοτασίνη ΙΙ.

καὶ οἰστρογόνων, ποὺ συμβάλλουν στὴν αὔξηση
τοῦ καταβολισμοῦ τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ, μείωση
τῆς ποσότητας τῶν βλεννοπολυσακχαριτῶν,
καὶ διατάραξη τῆς χωροταξικῆς κατανομῆς τῶν
ἐλαστικῶν ἰνῶν. Μηχανικὰ αἴτια, ὅπως ἡ αὔξηση
τῆς καρδιακῆς παροχῆς καὶ ἡ σχετικὴ συμπίεση
τῆς κοιλιακῆς ἀορτῆς ἀπὸ τὸ ἀναπτυσσόμενο
κύημα (κατὰ τὸ τρίτο τρίμηνο τῆς κύησης,
ἀποτελοῦν ἐπιπρόσθετους παράγοντες ἀγγειακῆς
φόρτισης. Προϋπάρχουσες δομικὲς ἀλλοιώσεις
τῶν ἀγγείων (π.χ. Marfan, Ehlers-Danlos, δίπτυχη
ἀορτὴ) ἀποτελοῦν καταλύτες γιὰ ἀορτικὴ ρήξη ἢ
διαχωρισμὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησης.
Ἡ αὔξηση τοῦ συμπαθητικοῦ τόνου, οἱ
ὁρμονικὲς μεταβολὲς (οἰστρογόνα, β-χοριακή
γοναδοτροπίνη, ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ἔκφραση
ἰοντικῶν καναλιῶν στὴν καρδιά), καθὼς καὶ τὰ
προαναφερθέντα αἱμοδυναμικὰ αἴτια (ὄγκος
αἵματος, καρδιακὴ παροχή, τελοδιαστολικὸς
ὄγκος), ποὺ μεταβάλλονται κατὰ τὴν κύηση,
ἀποτελοῦν αἴτια ἀρρυθμιογένεσης.
Γενικά, οἱ αἱμοδυναμικὲς μεταβολὲς στὴν

κύηση καὶ τὸν τοκετὸ μποροῦν νὰ ἐπιδεινώσουν
τὴν κλινικὴ εἰκόνα ἀσθενοῦς μὲ προϋπάρχουσα
καρδιοπάθεια. Ἐπιπρόσθετα, τὰ συμπτώματα καὶ
τὰ σημεῖα κατὰ τὴ φυσιολογικὴ κύηση μποροῦν
νὰ μιμηθοῦν καρδιοπάθεια, ἐνῶ σπανιότερα
μποροῦν νὰ τήν συγκαλύψουν. Τέλος, θὰ πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι οἱ γυναῖκες μὲ καρδιοπάθεια, στὴν
ὁποία ὑπερέχει ἡ φόρτιση ὄγκου (π.χ. ἀνεπάρκεια
μιτροειδοῦς), ἀνταποκρίνονται σχετικὰ καλὰ στὶς
μεταβολὲς τῆς κύησης. Ἀντιθέτως, γυναῖκες μὲ
καρδιοπάθεια, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ φόρτιση
πίεσης (π.χ. στενώσεις βαλβίδων), δυσλειτουργία
κοιλιῶν, παθήσεις τῆς ἀορτῆς ἢ πνευμονικὴ
ὑπέρταση, ἐπιδεινώνονται σὲ σημαντικὸ βαθμὸ
κατὰ τὴν κύηση.
Συμπεράσματα
Κατὰ τὴν κύηση, τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα
ὑπόκειται σὲ σημαντικὲς αἱμοδυναμικὲς καὶ δομικὲς
μεταβολὲς (σημαντικὲς αὐξήσεις τῆς καρδιακῆς
παροχῆς, μειώσεις τῶν περιφερικῶν ἀντιστάσεων,
ἐνεργοποίηση τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασί
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νης-ἀλδοστερόνης, δομικὲς προσαρμογὲς τῆς καρ
διᾶς καὶ τῶν ἀγγείων). Οἱ προσαρμογὲς αὐτὲς εἶναι
ἀπαραίτητες καὶ ἐπιτρέπουν τὴν ἐμβρυικὴ ἀνά
πτυξη. Ἀντιθέτως, ἀνεπαρκεῖς προσαρμογὲς συμ
βάλλουν στὴν ἐμβρυικὴ καὶ μητρικὴ νοσηρότητα. Ἡ
κατανόηση τῶν προσαρμογῶν τοῦ καρδιαγγειακοῦ
συστήματος εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῶν γυναικῶν μὲ καρδιαγγειακὴ νόσο.
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