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τὴ σύγχρονη ἐποχή, λόγῳ τῆς προόδου τῶν ἰατρικῆς, τῶν
διαγνωστικῶν καὶ χειρουργικῶν ἐπιλογῶν, οἱ περισσότερες γυναῖκες, ποὺ πάσχουν ἀπὸ συγγενεῖς καρδιοπάθειες,
φτάνουν σὲ ἀναπαραγωγικὴ ἡλικία. Ἡ συμβουλευτικὴ καὶ ἡ
κατάλληλη ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν περιπτώσεων ἀποτελεῖ
πλέον πολὺ σημαντικὴ πρόκληση.
Οἱ φυσιολογικὲς μεταβολές, ποὺ συντελοῦνται στὴ διάρκεια τῆς κύησης, συνίστανται σὲ αὔξηση τοῦ ὄγκου αἵματος
κατὰ 40% περίπου, τοῦ ὄγκου παλμοῦ (δηλαδὴ τοῦ ὄγκου
αἵματος ποὺ προωθεῖται ἀπὸ τὴν καρδιὰ στὸ σῶμα σὲ κάθε
καρδιακὸ κύκλο) κατὰ 30-50% καὶ αὔξηση τῆς καρδιακῆς
συχνότητας κατὰ 10-20 παλμοὺς τὸ λεπτό.
Οἱ περισσότερες γυναῖκες, ποὺ πάσχουν ἀπὸ κάποια
συγγενὴ καρδιοπάθεια, θὰ διανύσουν τὴν περίοδο τῆς
κύησης χωρίς ἐπιπλοκές. Ὡστόσο, οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ πάσχουν
ἀπὸ σύμπλοκη συγγενὴ καρδιοπάθεια, παρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο, σὲ σύγκριση μὲ ἠπιότερες μορφές.
Ἡ κατηγοριοποίηση τοῦ μητρικοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας,
περιλαμβάνει τέσσερις ὁμάδες (Τάξεις I-IV). Ἡ ὁμάδα I δὲν
παρουσιάζει αὐξημένη μητρικὴ θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα
(ἤ ἤπια μόνο αὔξηση τῆς νοσηρότητας) καὶ περιλαμβάνει περιπτώσεις, ὅπως ἡ ἤπια στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας,
ποὺ συνδέει τὴ δεξιὰ κοιλία μὲ τὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία καὶ
μεταφέρει τὸ αἷμα στοὺς πνεύμονες, οἱ ἐπιτυχῶς διορθωμένες ''απλὲς'' βλάβες, ὅπως τὸ ἔλλειμμα τοῦ διαφράγματος
ἀνάμεσα στοὺς δύο κόλπους (μεσοκολπικοῦ) ἤ ἀνάμεσα
στὶς δύο κοιλίες (μεσοκοιλιακοῦ) καὶ ὁ ἀνοικτὸς ἀρτηριακὸς
πόρος, δηλαδὴ ἡ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὴν ἀορτὴ καὶ στὴν
πνευμονικὴ ἀρτηρία. Ἡ ὁμάδα ΙΙ παρουσιάζει ἤπια αὔξηση
θνησιμότητας καὶ μέτρια νοσηρότητας καὶ σὲ αὐτὴ περιλαμβάνονται τὰ μὴ ἐπιδιορθωμένα ἐλλείμματα τοῦ μεσοκολπικοῦ
καὶ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος, ἡ διορθωμένη τετραλογία
Fallot (ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὶς δύο κοιλίες λόγῳ ἐλλείματος τοῦ μεσοικοιλιακοῦ διαφράγματος, ἀπόφραξη στὴ
ροὴ τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴ δεξιὰ κοιλία πρὸς τὴν πνευμονικὴ
ἀρτηρία, μετατόπιση τῆς ἀορτῆς, δηλαδὴ τῆς ἀρτηρίας ποὺ
μεταφέρει τὸ αἷμα ἀπὸ τὴν καρδιὰ στὸ σῶμα, πάνω ἀπὸ τὸ
μεσοκοιλιακὸ ἔλλειμμα καὶ πάχυνση τοῦ μυὸς τῆς δεξιᾶς
κοιλίας) καὶ οἱ περισσότερες ἀρρυθμίες.
Μεταξὺ τῶν ὁμάδων ΙΙ καὶ ΙΙΙ ὑπάρχει μία κατηγορία
ἀσθενῶν ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς ΙΙ-ΙΙΙ, καὶ περιλαμβάνει
περιπτώσεις, ὅπως ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια, τὸ σύνδρομο Marfan χωρὶς διάταση τῆς ἀορτῆς, ἡ ἐπιδιορθωμένη
στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς καὶ ἡ ἤπια δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Στὴν ὁμάδα ΙΙΙ ἀνήκουν ἀσθενεῖς ποὺ

ἔχουν τοποθετήσει μηχανικὴ βαλβίδα, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴ
δεξιὰ κοιλία νὰ ὑποστηρίζει τὴν κυκλοφορία, ἀντὶ γιὰ τὴν ἀριστερὴ κοιλία, τὸ σύνδρομο Marfan μὲ διάταση τῆς ἀορτῆς
40-45mm, ἡ κυκλοφορία Fontan, συνήθως σὲ περιπτώσεις
ὅπου οἱ δύο κοιλίες λειτουργοῦν ὡς μία (μονήρης κοιλία)
καὶ οἱ κυανωτικὲς καρδιοπάθειες (σὲ αὐτὲς ὁ κορεσμὸς τοῦ
αἵματος σὲ ὀξυγόνο εἶναι χαμηλότερος ἀπὸ τὸ φυσιολογικό,
λόγῳ τῆς μίξης τοῦ ἀρτηριακοῦ καὶ φλεβικοῦ αἵματος μέσα
στὴν καρδιά). Αὐτὴ ἡ ὁμάδα ἐγκύων ἔχει σημαντικὰ αὐξημένη θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα καὶ χρήζει εἰδικῆς συμβουλευτικῆς ἀγωγῆς. Σὲ περίπτωση κύησης, χρήζουν ἐντατικῆς
καρδιολογικῆς καὶ μαιευτικῆς παρακολούθησης σὲ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς κύησης, τοῦ τοκετοῦ καὶ τῆς λοχεῖας. Ἡ ὁμάδα
IV ἔχει ἐξαιρετικὰ αὐξημένη θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα,
καὶ ἡ κύηση ἀντενδείκνυται. Σὲ αὐτὴν ἀνήκουν οἱ περιπτώσεις
πνευμονικῆς ὑπέρτασης (αὐξημένη πίεση στὶς πνευμονικὴ κυκλοφορία), σοβαρῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
μὲ συσπαστικότητα <30%, σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς/
ἀορτικῆς βαλβίδας, διάταση τῆς ἀορτῆς >45mm σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σύνδρομο Marfan καὶ μυοκαρδιοπάθεια σὲ προηγούμενη κύηση, μὲ παραμένουσα δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, λόγῳ αὐτῆς.
Ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἔγκυο γίνεται συνή35

θως μὲ τὴν κατηγοριοποίηση ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω.
Στὸ παρελθόν, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καὶ ἄλλα μοντέλα, ὅπως τὸ
CARPEG καὶ τὸ ZAHARA σκόρ, ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται
εὐρέως. Ἡ ὕπαρξη συγγενοῦς καρδιοπάθειας στὴ μητέρα
ἐγκυμονεῖ κινδύνους, οὕτως ἤ ἄλλως, γιὰ τὸ ἔμβρυο. Ἔτσι,
παρατηρεῖται αὐξημένος κίνδυνος αὐτόματων ἀποβολῶν
(15%-25%), αὐξημένη συχνότητα συγγενῶν καρδιοπαθειῶν
καὶ στὸ ἔμβρυο, ὁπότε πρέπει νὰ προτείνεται ὑπερηχογράφημα τοῦ ἐμβρύου σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες ἀσθενεῖς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ βαρύτητα τῆς μητρικῆς νόσου, ὑψηλὸ ποσοστὸ
πρόωρων νεογνῶν (10%-12%), αὐξημένη συχνότητα περιστατικῶν ὅπως τὸ σύνδρομο ἀναπνευστικῆς δυσχέρειας,
αἱμορραγίες, μειωμένο σωματικὸ βάρος τοῦ ἐμβρύου.
Γενικά, ἡ περιγεννητικὴ θνησιμότητα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ 4
φορὲς ὑψηλότερη σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμὸ (<1%)
καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ ὑψηλὴ (27,7%) σὲ ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο Eisenmerger (πολὺ ὑψηλὲς πιέσεις στὴν πνευμονικὴ
κυκλοφορία, ὁπότε γίνεται ἀντιστροφὴ τῆς ροῆς αἵματος
ἀπὸ τὰ δεξιὰ στὰ ἀριστερά).
Ἡ συμβουλευτικὴ διαδικασία τῶν γυναικῶν σὲ ἀναπαραγωγικὴ ἡλικία μὲ συγγενὴ καρδιοπάθεια, πρέπει νὰ ξεκινάει
νωρὶς ἀπὸ ἐξειδικεύμενους ἐπαγγελματίες ὑγείας. Εἰδικά, σὲ
σύνθετες περιπτώσεις, ἡ κατάλληλη ἀντισυλληπτικὴ μέθοδος
θεωρεῖται ὑποχρεωτική. Ἡ γυναῖκα θὰ πρέπει νὰ κατανοεῖ
τοὺς κινδύνους ἀπὸ ἐπικείμενη κύηση καὶ τὶς πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία της καὶ στὴν ἤδη ὑπάρχουσα νόσο. Ἐπίσης,
θὰ πρέπει νὰ κατανοεῖ τὴν αὐξημένη φροντίδα ποὺ χρειάζεται
σὲ περίπτωση κύησης καὶ τὴν ἀνάγκη ὕπαρξης συγκεκριμένου σχεδίου γιὰ τὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἐνδεδειγμένο
τρόπο τοκετοῦ.
Σὲ περίπτωση κύησης, ἡ ἐκτίμηση πρέπει νὰ περιλαμβάνει
λεπτομερὲς ἱστορικὸ καὶ κλινικὴ ἐξέταση τῆς ἀσθενοῦς, ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ἐξετάσεις αἵματος, ὑπέρηχο καρδιᾶς
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στὶς 18 περίπου ἑβδομάδες, δοκιμασίες κόπωσης, μαγνητικὴ
τομογραφία καρδιᾶς καὶ γενετικὸ ἔλεγχο, ὅταν χρειάζεται.
Ἡ χρήση φαρμάκων χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς, καθὼς
ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τερατογένεσης, εἰδικὰ στὸ πρῶτο τρίμηνο. Ἔτσι, οὐσίες ὅπως οἱ ἀνταγωνιστὲς τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης πρέπει νὰ διακόπτονται ἄμεσα.
Οἱ β-ἀνταγωνιστὲς θεωροῦνται γενικὰ ἀσφαλεῖς καὶ δὲν ἔχει
παρατηρηθεῖ τερατογένεση μετὰ ἀπὸ χρήση τους. Ἔχουν
σχετιστεῖ, βέβαια, μὲ καθυστέρηση τοῦ βάρους σὲ σχέση
μὲ τὴν ἡλικία τοῦ ἐμβρύου, μὲ νεογνικὴ ὑπογλυκαιμία καὶ
βραδυκαρδία, ἀλλὰ πρακτικὰ θεωροῦνται ἀσφαλεῖς μὲ τὴν
κατάλληλη παρακολούθηση. Τὰ διουρητικά (ὄχι οἱ θειαζίδες) πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ προσοχή, γιατὶ μειώνουν
τὴν παροχὴ αἵματος πρὸς τὸ ἔμβρυο. Ἡ σπιρονολακτόνη
ἀντενδείκνυται, ἐνῶ ἡ ἀμιωδαρόνη θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μόνο σὲ περιπτώσεις ἀνθεκτικῶν ἀρρυθμιῶν, ποὺ
προέρχονται ἀπὸ τὶς κοιλίες, ἐπειδὴ ἡ χρήση της ἔχει συνδεθεῖ
μὲ ἀρκετὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Τὰ ἀντιπηκτικά, ὅπως ἡ
ἀσενοκουμαρόλη καὶ ἡ βαρφαρίνη, διασχίζουν τὴν κυκλοφορία τοῦ πλακοῦντα καὶ ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἐμβρυοτοξικά.
Χρησιμοποιοῦνται, ὅμως, σὲ γυναῖκες μὲ μηχανικὲς βαλβῖδες
καὶ συνεπῶς οἱ κίνδυνοι καὶ τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴ χρήση τους θὰ
πρέπει νὰ συζητηθοῦν μὲ τὴ μητέρα. Τέλος, οἱ στατίνες δὲν
συνιστῶνται στὴ διάρκεια τῆς κύησης, λόγῳ τοῦ σημαντικοῦ ρόλου τῆς χοληστερόλης στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου.
Συμπερασματικά, ἐνῶ ἡ κύηση θεωρεῖται μία φυσιολογικὴ διαδικασία, ποὺ γίνεται ἀνεκτὴ χωρὶς προβλήματα σὲ
ὑγιεῖς γυναῖκες, σὲ περιπτώσεις συγγενῶν καρδιοπαθειῶν
μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη ὥς καὶ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ
τῆς μητέρας καὶ τοῦ ἐμβρύου. Κρίνεται, λοιπόν, ἀναγκαῖο,
οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ νὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ ἐξειδικευμένο
προσωπικὸ καὶ νὰ καθοδηγοῦνται ἀναλόγως τῆς βαρύτητας
τῆς πάθησής τους. 

