
ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΛΟΗΜΩΞΔΩΝ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ

Υξηζηόθνξνο Ζι. Γαβξάο

Παηδίαηξνο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Παηδνθαξδηνινγία



• Μπνθαξδίηηδα

• Πεξηθαξδίηηδα

• Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα

• Ρεπκαηηθή θαξδίηηδα

• Κνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο (2νπ θαη 3νπ βαζκνύ)



Μπνθαξδίηηδα

Φιεγκνλώδεο δηήζεζε ηνπ κπνθαξδίνπ κε λέθξσζε θαη/ή εθθύιηζε

γεηηνληθώλ θπηηάξσλ κε ηππηθή ηεο ηζραηκηθήο βιάβεο από ζηεθ. λόζν

πλήζσο ηνγελείο ινηκώμεηο (coxsackie, parvo B19, αδελνηνί)

Πνηθίιε ζπκπησκαηνινγία αλαιόγσο ηεο ειηθίαο / κε εηδηθά ζπκπηώκαηα

γξηππώδνπο ζπλδξνκήο ή γαζηξεληεξίηηδαο κπνξεί λα πξνεγνύληαη ησλ

ζπκπησκάησλ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο



Μπνθαξδίηηδα -ζπκπηωκαηνινγία

Νενγλά θαη βξέθε                                         Μεγαιύηεξα παηδηά θαη έθεβνη

κεησκέλε ζίηηζε                                    ηζηνξηθό ηνγελνύο ινίκσμεο πξηλ 10-14 κέξεο 

ππξεηόο                                                 ρακειόο ππξεηόο

επεξεζηζηόηεηα / αλεζπρία                   κεησκέλε ελεξγεηηθόηεηα/εύθνιε θόπσζε

πεξηνδηθά επεηζόδηα σρξόηεηαο          θνληαλάζα/ βήραο

ππεξηδξσζία κεησκέλε ζίηηζε 

αηθλίδηνο ζάλαηνο                                ζσξαθηθό/θνηιηαθό άιγνο

αίζζεκα παικώλ

εμάλζεκα

ππεξηδξσζία

θαθνπρία

σρξόηεηα



Μπνθαξδίηηδα - επξήκαηα

• Γηάηαζε ζθαγηηίδσλ

• Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα

• Σαρύπλνηα

• Τπνμία

• Τγξνί ξόγρνη

• Δθπλ. ζπξηγκόο

• Σαρπθαξδία ζε αλάπαπζε (έληνλε)

Πόηε ζα ηε ζθεθηνύκε;

ε θάζε βξέθνο, παηδί κε κε εμεγήζηκα ζπκπηώκαηα θαξδ αλεπάξθεηαο

ή θνηιηαθή ηαρπθαξδία / κε εμεγήζηκα επξήκαηα από ην αλαπλεπζηηθό



Μπνθαξδίηηδα 

Πνηέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο ζα δεηεζνύλ;

• Α/α ζώξαθα

• Αηκαηνινγηθέο: γελ αίκαηνο, δείθηεο θιεγκνλήο, λεθξηθή ιεηηνπξγία,

επαηηθή ιεηηνπξγία,ηξνπνλίλεο, CK-MB, NT-proBNP

• ΖΚΓ 

θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία κε ρακειά δπλακηθά ± ρακειά ή αλεζηξακκέλα Σ

(ζπαληόηεξα: επξέα Q κε δ/ρέο ST, θνηιηαθή ηαρπθαξδία, ππεξθνηιηαθή

ηαρπθαξδία, θνιπ. καξκαξπγή, θνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο)

• Γηαζσξαθηθό ππεξερνγξάθεκα (δηαηεηακέλε θαη δπζιεηηνπξγνύζα αξ

θνηιία)



Μπνθαξδίηηδα  - Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε

Καηάθιηζε

Ομπγόλν

Γηαηήξεζε όγθνπ παικνύ

• Γαθηπιίηηδα (όρη ηαρύ δαθηπιηδηζκό)

• Γηνπξεηηθά (θνπξνζεκίδε-ζπηξνλνιαθηόλε)

• Μηιξηλόλε (ζεηηθή ηλόηξνπε δξάζε θαη κείσζε κεηαθνξηίνπ)/ ΑΜΔΑ

Αληηπεθηηθά (αζπηξίλε, βαξθαξίλε, επαξίλε)

Αξξπζκίεο→επηζεηηθή αληηκεηώπηζε

Αλνζνθαηαζηαιηηθά, IVIG, ηληεξθεξόλε, CPAP, ECMO, VAD



Μπνθαξδίηηδα - πξόγλωζε

Νενγλά: ζλεηόηεηα έσο 75%

Βξέθε-παηδηά: ζλεηόηεηα 10-25%

~50% πιήξεο ίαζε

~25% θάπνηαο κνξθήο δηαηαξαρή



Πεξηθαξδίηηδα

• Ηνγελήο ινίκσμε 1-10% (coxsackie B, echo,Αδελν, γξίππεο A θ B )

• Βαθηεξηαθή ινίκσμε 1-8% (πλεπκνληόθνθθνο, είδε ζηξεπηνθόθθνπ,

ζηαθπινθόθθνπ

• Φπκαηηώδεο ~4%

• Μπθεηηαζηθή / παξαζηηηθή



Πεξηθαξδίηηδα – ζπκπηώκαηα/επξήκαηα

• ραξαθηεξηζηηθόο ζσξαθηθόο πόλνο

• ήρνο ηξηβήο (85%)/ ΑΥ

• ραξαθηεξηζηηθά ΖΚΓ επξήκαηα (80%)

• λέα ή επηδεηλνύκελε ζπιινγή πγξνύ 





• ΖΚΓ

• α/α ζώξαθα

• γελ. αίκαηνο, ΣΚΔ, CRP, mantoux, θ/εο αίκαηνο, oξνινγηθόο έιεγρνο γηα

HIV

• δηαζσξαθηθό ππεξερνγξάθεκα

• εμέηαζε εθινγήο cardiac MRI κε γαδνιίλην

Πεξηθαξδίηηδα 

Πνηέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο ζα δεηεζνύλ;





ηόρνο ζε ηνγελή

Αλαθνύθηζε από πόλν / αληηκεηώπηζε θιεγκνλήο

• κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε (ηκπνππξνθέλε/αζπηξίλε)

• θνιρηθίλε

• θνξηηθνζηεξνεηδή

Αζπηξίλε: 100mg/kg/Ζ x 3 ή 4 γηα 7-10 εκέξεο θαη κεηνύκελε δόζε x 3 εβδ

Ηκπνππξνθέλε: 150-300 mg x 3-4 γηα 7-10 εκέξεο 

Κνιρηθίλε x 4-6 εβδ ζε όζνπο δελ απάληεζαλ ζε NSAIDS

Πεξηθαξδίηηδα  - Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε



Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα

• Απνηέιεζκα ζύλζεηεο αιιειεπίδξαζεο βαθηεξηαθνύ παζνγόλνπ,

δνκηθώλ θπηηάξσλ ελδνζειίνπ θαη αηκνπεηαιίσλ ζε ζεκείν βιάβεο ηνπ

ελδνθαξδίνπ  (ρξπζίδσλ ζηαθπιόθνθθνο,ζηξεπηόθνθθνη,coagulase(-)

ζηαθπιόθνθθνη

• Μέξνο ηεο θιηληθήο εηθόλαο νθείιεηαη ζηελ αλνζηαθή απάληεζε ζην

παζνγόλν βαθηήξην

• NBTE → βαθηεξηαηκία → πξνζθόιιεζε ηνπ βαθηεξίνπ ζην NBTE →

πνιιαπιαζηαζκόο/εθβιάζηεζε



• πξνζζεηηθέο βαιβίδεο

• ελδνθαξδηαθέο ζπζθεπέο

• κε δηνξζσκέλε θπαλσηηθή Κ

• ηζηνξηθό πξνεγεζείζαο ΛΔ

• θαξδίηηδα κεηά ΡΠ

• δηαβήηεο

• HIV ινίκσμε

• αηκνδηάιπζε

Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα-παξάγνληεο θηλδύλνπ



Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα – ζπκπηώκαηα

Ππξεηόο (80-97%)

Καθνπρία θαη επίκνλε θαηαβνιή (90%)

Απώιεηα βάξνπο



Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα – επξήκαηα

• Νέν θύζεκα (~50%) / δηαθνξνπνίεζε πξνππάξρνληνο (20%)

• πιελνκεγαιία (11%)

• Αγγεηαθά θαηλόκελα 

1) ζεπηηθά έκβνια→ εγθεθαιηθό/γάγγξαηλα δαρηύισλ,

2) Janeway βιάβεο (5%) αλώδπλεο αηκνξξαγηθέο δεξκ βιάβεο ζε παιάκεο θ 
πέικαηα

3) γξακκνεηδείο ππνλύρηεο αηκνξξαγίεο (8%)

4) λεθξηθά έκθξαθηα, ζπιεληθά έκθξαθηα, ελδνθξάλην αηκνξξαγία, αηκνξξαγία

επηπεθπθόησλ

• Αλνζνινγηθά θαηλόκελα

1) ζπεηξακαηνλεθξίηηδα (Αηκαηνπξία (25%)

2) oδίδηα Osler (5%) επώδπλεο ππνδόξηεο βιάβεο ζηα αθξνδάρηπια

3) θειίδεο Roth (5%) ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή

4) +RF

• Τςεινί δείθηεο θιεγκνλήο ( ΣΚΔ, CRP,   67%)

• Λεπθνθπηηάξσζε θαη αλαηκία (50%)



2 κείδνλα

1 κείδσλ – 2 ειάζζνλα

5 ειάζζνλα

ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΛΑΟΝΑ

(1)+ θ/α αίκαηνο κε ηππηθό βαθηήξην (1)πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο

(2)ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα (2) ππξεηόο >38

(3) αγγεηαθά επξήκαηα εκβνιήο

(4) αλνζνινγηθά επξήκαηα

(5) εξγ/θά ή ππεξερνγξαθηθά

επξήκαηα κε ηππηθά

Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα – δηαγλωζηηθά θξηηήξηα



• Λήςε 3-5 θ/ώλ αίκαηνο ζε 2 ώξεο θαη έλαξμε αληηβ. αγσγήο

• ε πξνζβνιή θπζηθήο βαιβίδαο από ηππηθό βαθηήξην

β ιαθηάκε + ακηλνγιπθνζίδε γηα 2 εβδνκάδεο

• ε πξνζβνιή θπζηθήο βαιβίδαο από εληεξόθνθθν

β ιαθηάκε + ακηλνγιπθνζίδε γηα 6 εβδνκάδεο

Σξνπνπνηήζεηο βάζεη αληηβηνγξάκκαηνο θαη αληαπόθξηζεο ζηελ αξρηθή

αγσγή (ζε αζζελείο κε Κ, έλαξμε εκπεηξηθά κε βαλθνκπθίλε+γεληακπθίλε

Υεηξνπξγηθά

Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα-Θεξαπεπηηθήπξνζέγγηζε



Πξνθπιαθηηθή αγσγή ελδείθλπηαη κόλν γηα νδνληηαηξηθέο πξάμεηο ζε

αζζελείο κε θαξδηνπάζεηα πςεινύ ξίζθνπ

(1) Πξνζζεηηθή βαιβίδα ή πξνζζεηηθό πιηθό γηα δηόξζσζε βαιβίδαο

(2) Πξνεγνύκελε ΛΔ

(3) Κ

• Με δηνξζσκέλε θπαλσηηθή θαξδηνπάζεηα

• Πιήξσο δηνξζσκέλε Κ κε ζπζθεπή ή πξνζζεηηθό πιηθό γηα ηνπο

πξώηνπο 6 κήλεο κεηά ην ηειεπηαίν ρεηξνπξγείν

• Γηνξζσκέλε Κ κε παξακέλνπζα επηθνηλσλία ζην κέξνο ή πιεζίνλ

πξνζζεηηθνύ εκβαιώκαηνο ή ζπζθεπήο

(4) Μεηά κεηακόζρεπζε θαξδηάο ζε όζνπο εκθαλίζνπλ βαιβηδνπάζεηα

Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα - πξόιεψε



Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηδα - πξόιεψε



Ρεπκαηηθόο ππξεηόο

• Aλνζνινγηθή απάληεζε 2-3 εβδ κεηά GΑS θαξπγγνακπγδαιίηηδα

θπξίσο παηδηά 5-15 ρξ / όρη όια ηα ζηειέρε/ ζπάληνο ζε παηδηά <3 ρξ

• Σν 3-5% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ είλαη επάισηνη 

• ε επηδεκίεο Group A ζηξεπηνθνθθηθήο θαξπγγνακπγδαιίηηδαο πξηλ 60 ρξόληα,

ην 3% ησλ κε εγθαίξσο ζεξαπεπζείζσλ επηπιέθνληαλ κε ΡΠ /ζε ζπνξαδηθέο

πεξηπηώζεηο ην πνζνζηό είλαη κηθξόηεξν

• 1/3 ησλ πεξηπηώζεσλ ΡΠ είλαη απνηέιεζκα ππνθιηληθήο ινίκσμεο

• Κάπνηνη δελ πξνζέξρνληαη ζηνλ ηαηξό 



Τςειόο ππξεηόο                                    Δξπζξόηεηα ζηνκαηνθάξπγγα

Αηθλίδηνο πνλόιαηκνο                            Δμίδξσκα ακπγδαιώλ

Γπζθαηαπνζία Οζηξαθηώδεο εμάλζεκα

Κεθαιαιγία                                            Πεηέρεηεο καιζαθήο ππεξώαο              

Ναπηία, έκεηνο,  θνηιηαθό άιγνο             Οίδεκα, εξπζξόηεηα ζηαθπιήο

Δπαηζζεζία δηνγθσκέλσλ,  

πξόζζησλ ηξαρει. ιεκθαδέλσλ

Φαξπγγνακπγδαιίηηδα– ζπκπηώκαηα/επξήκαηα



Ηζηνξηθό

Φπζηθή εμέηαζε

Κ/α θαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο θαη ακπγδαιώλ

Strep ηεζη

Σίηινη αληηζηξεπηνθνθθηθώλ αληηζσκάησλ

ΑSΣΟ: αλεβαίλνπλ ζην ηέινο ηεο 1εο εβδ, κεγηζηνπνηνύληαη 3-6 εβδ

κεηά ηε ινίκσμε

αληηδενμπξηβνλνπθιεάζε Β: αλεβαίλνπλ 1-2 εβδ, κεγηζηνπνηνύληαη 6-8 εβδ

κεηά ηε ινίκσμε

Φαξπγγνακπγδαιίηηδα–δηαγλωζηηθή πξνζέγγηζε



Ρεπκαηηθόο ππξεηόο-πξωηνπαζήο πξόιεψε



Κξηηήξηα JONES / WHO

2 κείδνλα  ή  1 κείδσλ + 2 ειάζζνλα

ΜΔΗΕΟΝΑ ΔΛΑΟΝΑ

Καξδίηηδα                                             Παξάηαζε PR

Πνιπαξζξίηηδα Πνιπαξζξαιγία

Μεηαλαζηεπηηθό εξύζεκα                     Ππξεηόο

Υνξεία Sydenham Απμεκέλνη δείθηεο θιεγκνλήο

Τπνδόξηα νδίδηα

ΡΠ–δηαγλωζηηθή πξνζέγγηζε







• γελ αίκαηνο

• ΣΚΔ, CRP

• θ/α θαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο

• θ/εο αίκαηνο εάλ ππξέζζεη

• ΖΚΓ (ζε παξάηαζε ηνπ PR ή αξξπζκία, επαλάιεςε ζε 2 εβδ θαη εάλ

ηα επξήκαηα επηκέλνπλ ζε 2 κήλεο)

• α/α ζώξαθα ζε ελδείμεηο θαξδίηηδαο

• δηαζσξαθηθό ππεξερνγξάθεκα (ζε θπζηνινγηθά επξήκαηα,

επαλάιεςε ζε 1 κήλα)

• Μέηξεζε ASTO θαη αληηδενμπξηβνλνπθιεάζε Β (ζε ρακειέο ηηκέο

επαλάιεςε ζε 2 εβδ)

ΡΠ-πνηέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο ζα δεηεζνύλ;



• Αληηβηνηηθή αγσγή

• Γηνπξεηηθά (θνπξνζεκίδε,ζπηξνλνιαθηόλε)/ ε ΚΑ

• ΑΜΔΑ (0,1-1 mg/kg/Ζ ζε 2 δόζεηο)/ ε ΚΑ

• Αζπηξίλε (80-100 mg/kg/Ζ ζε 4 δόζεηο) ζε ππνρώξεζε ησλ

ζπκπησκάησλ κείσζε δόζεο ζε 50-60 mg/kg/Ζ θαη δηαθνπή 1-2

εβδ κεηά ηελ πιήξε απνδξνκή/ ε αξζξίηηδα, αξζξαιγία

• Γαζηξνπξνζηαζία

• Γαθηπιίηηδα/ ε ΚΑ, θνιπηθή καξκαξπγή

• Πξεδληδνιόλε (1-2 mg/kg/Ζ – max 80 mg γηα 1-3 εβδ / ζε

ρξήζε>1 εβδ κείσζε ηεο δόζεο 20-25% αλά εβδνκάδα)/ ε ΚΑ,πγξό,θαξδίηηδα

• Καξβακαδεπίλε, βαιπξνηθό λάηξην

ΡΠ–ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε



Ρεπκαηηθόο ππξεηόο-δεπηεξνπαζήο πξόιεψε



Ρεπκαηηθόο ππξεηόο-δεπηεξνπαζήο πξόιεψε



Ρεπκαηηθόο ππξεηόο

Μνιπζκαηηθό θεξίν   

Ππόδεξκα ΓΔΝ πξνθαινύλ

Όρη όια ηα ζηειέρε GAS

Μπνξεί λα πξνζβιεζεί ην 3-5% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ



Κνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο

2νπ βαζκνύ ( λ. Lyme)

3νπ βαζκνύ ( ΡΠ, δηθζεξίηηδα)


