
 

 

Η καρδιά είναι ο πιο σκληρά εργαζόµενος µυς στο ανθρώπινο σώµα.   

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης οι ανάγκες της λειτουργίας της καρδιάς 

αυξάνονται.  Οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν στεφανιαία νόσο χρειάζονται 

ειδική ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλά και 

του τοκετού, προκειµένου να αποφευχθούν επιπλοκές. 

Ανεξάρτητα από το αν είναι υγιής, κάθε  γυναίκα στην περίοδο της 

εγκυµοσύνης αντιµετωπίζει την πιθανότητα να παρουσιάσει κάποιο καρδιακό 

νόσηµα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι µία στις εκατό γυναίκες παρουσιάζουν 

καρδιακό νόσηµα στην εγκυµοσύνη τους. Μερικά από τα καρδιακά 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη είναι η µυοκαρδιοπάθεια της 

λοχείας, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η προεκλαµψία και η δηµιουργία 

θρόµβων στο αίµα. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι οι γυναίκες που 

εµφανίζουν κάποιο στεφανιαίο νόσηµα κατά τη διάρκεια της  εγκυµοσύνης  

τους, θα πρέπει να παρακολουθούνται από καρδιολόγο µέχρι τον τοκετό. 

Συµπτώµατα εκδήλωσης καρδιακού νοσήµατος στην εγκυµοσύνη. 

• ∆υσκολία στο να αντεπεξέλθετε σε καθηµερινές φυσιολογικές δραστηριότητες 

• ∆υσκολία στην αναπνοή ακόµα και σε κατάσταση ηρεµίας  

• Ατονία και τάσεις λιποθυµίας 

• Μελάνιασµα 

• Αύξηση µεγέθους της καρδιάς, περισσότερο από το φυσιολογικό κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης 

• Αρρυθµίες ή αίσθηση έντονων παλµών 

• Φύσηµα στην καρδιά 

Αν έχετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι έχετε 

καρδιακό νόσηµα, καθώς αυτά τα συµπτώµατα µπορεί να προσοµοιάζουν µε τα 

συµπτώµατα άλλων παθήσεων ή καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση µόνο ο 

γιατρός σας µπορεί να κάνει ασφαλή διάγνωση για το τι σας συµβαίνει.    

Οι γυναίκες οι οποίες αντιµετωπίζουν κάποιο καρδιακό πρόβληµα και  

προγραµµατίζουν  ή βρίσκονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης πρέπει να έχουν συχνή 

παρακολούθηση από το γιατρό τους και να κάνουν όλες τις προβλεπόµενες εξετάσεις, 

προκειµένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της υγεία τους, αλλά και του εµβρύου που 

κυοφορούν. Αυτές οι εξετάσεις περιλαµβάνουν κλινική εξέταση, καρδιογράφηµα και 

υπερηχογράφηµα καρδιάς.  
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Οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν κάποιο στεφανιαίο νόσηµα θα πρέπει να 

συµβουλεύονται το γιατρό τους πριν µείνουν έγκυες, προκειµένου να µη 

κινδυνεύσει  τόσο η δική τους υγεία, όσο και του εµβρύου. Μερικές καρδιακές 

παθήσεις έχουν µεγαλύτερο βαθµό επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, από άλλες. Είναι σαφές ότι εάν είστε   εγκυµονούσα  και 

αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα µε την καρδιά σας, µε εντατική 

παρακολούθηση από το γιατρό σας, θα έχετε πολύ  λιγότερες πιθανότητες 

επιπλοκών, καθώς επίσης και  περισσότερες πιθανότητες να παραµείνετε 

υγιής και να αποκτήσετε ένα υγιές βρέφος. 

 

Εγκυµοσύνη υψηλού κινδύνου 

 

Το καρδιαγγειακό σύστηµα, το οποίο αποτελείται από την καρδιά και τα 

αιµοφόρα αγγεία (αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή αγγεία), είναι υπεύθυνο για 

την κυκλοφορία του αίµατος στο σώµα. Εάν υπάρχει πριν την εγκυµοσύνη 

κάποια πάθηση στο καρδιαγγειακό σύστηµα αυτοµάτως η εγκυµοσύνη 

χαρακτηρίζεται ως εγκυµοσύνη υψηλού κινδύνου. Μπορεί να χρειαστεί 

αλλαγή ή διακοπή  της φαρµακευτικής σας αγωγής. Πολλές φορές η 

εγκυµοσύνη προκαλεί επιδείνωση της νόσου, καθώς η επιβάρυνση της καρδιάς 

είναι µεγάλη. 
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