
ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Εισαγωγή 

Οι  δύο  πιο  ζωτικές  λειτουργίες  του  οργανισμού  μας,  η αναπνευστική 

και η κυκλοφορική, αλληλοσυνδέονται και επιδρούν η μία πάνω στην 

άλλη  κατά  τρόπο  αρμονικό  και  συνεργικό  κάτω  από  φυσιολογικές 

συνθήκες. 

Η διαταραχή της λειτουργίας ενός από τα δύο εμπλεκόμενα συστήματα 

κατά τη διάρκεια παθολογικών καταστάσεων έχει άμεση επίπτωση στη 

λειτουργία του άλλου συστήματος. 

Στην ανασκόπηση αυτή αναλύονται συνοπτικά οι κύριοι μηχανισμοί της 

καρδιοαπνευμονικής  αλληλοεπίδρασης  και  περιγράφονται  οι  τρόποι 

με τους οποίους η αναπνοή επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία και κατ’ 

επέκταση την κυκλοφορία του αίματος. 

Η ΑΝΑΠΝΟΗ 

Εικόνα 1: Η μεταβολή των κύριων παραμέτρων της αναπνοής 



Η  αναπνοή  δηλαδή  η  είσοδος  και  η  έξοδος  αέρα  προς  και  από  τους 

πνεύμονες  βασίζεται  στη  διαφορά  που  αναπτύσσεται  μεταξύ  της 

ενδοκυψελιδικής πίεσης και της ατμοσφαιρικής πίεσης. Κατά το τέλος 

της εκπνοής η διαφορά τους είναι μηδενική (δεν υπάρχει ροή αέρα).  

Με την έναρξη της εισπνοής η σύσπαση των εισπνευστικών μυών και η 

κατάσπαση του διαφράγματος (που οδηγούν στην έκπτυξη του θώρακα 

και των πνευμόνων) προκαλούν την ελάττωση (ή αρνητική αύξηση) της 

ενδοθωρακικής πίεσης,  η  οποία μεταδίδεται  και  μέσα στις  κυψελίδες 

(αρνητική  ενδοκυψελιδική πίεση).  Δημιουργείται  έτσι  η  διαφορά,  που 

ήδη αναφέρθηκε,  μεταξύ  της  ενδοκυψελιδικής  και  της  ατμοσφαιρικής 

πίεσης, η οποία αποτελεί την οδηγό πίεση της εισόδου του αέρα στους 

πνεύμονες. 

Η  εκπνοή  ακολουθεί  παθητικά  λόγω  της  ελαστικής  τάσης  των  ιστών, 

που τείνουν να επιστρέψουν στη θέση ηρεμίας (τέλος εκπνοής), η οποία 

συνοδεύεται από  την προοδευτική αύξηση  (ή αρνητική  ελάττωση)  της 

ενδοθωρακικής πίεσης άρα και της ενδοκυψελιδικής πίεσης.  

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

Εικόνα  2:  Σχηματική  αναπαράσταση  της  συστηματικής  και 

πνευμονικής κυκλοφορίας  



Η κυκλοφορία του αίματος μέσα στο θώρακα περιλαμβάνει τη φλεβική 

επιστροφή από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα προς το δεξιό κόλπο και 

τη  δεξιά  κοιλία,  την απορροή  της  δεξιάς  κοιλίας προς  την πνευμονική 

αρτηρία,  τη  διέλευση  του  μη  οξυγονωμένου  αίματος  από  τους 

πνεύμονες,  τη  ροή  του  οξυγονωμένου  πλέον  αίματος  από  τους 

πνεύμονες μέσα στις πνευμονικές φλέβες, την πλήρωση του αριστερού 

κόλπου  και  της    αριστεράς  κοιλίας  και  την  απορροή  της  αριστεράς 

κοιλίας προς την αορτή και τη συστηματική κυκλοφορία. 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

 

Εικόνα  3:  Οι  συνιστώσες  της  καρδιακής  παροχής(cardiac  output):  Η 

καρδιακή συχνότητα(heart rate) επί τον όγκο παλμού(stroke volume) 

και οι παράγοντες που καθορίζουν τον όγκο παλμού: συσταλτικότητα 

(contractility), προφόρτιο(preload) και μεταφόρτιο(afterload). 

 Ως  καρδιακή  παροχή  ορίζεται  ο  όγκος  του  αίματος  που  η  δεξιά  και 

αριστερά  κοιλία  αποδίδουν  αντίστοιχα  προς  την  πνευμονική  και  τη 

συστηματική κυκλοφορία. Μετράται σε λίτρα ανά λεπτό. 

Η  καρδιακή παροχή αποτελεί  το  γινόμενο  του όγκου παλμού,  δηλαδή 

του ποσού του αίματος που η κάθε κοιλία αποδίδει με μία συστολή της 

επί την καρδιακή συχνότητα και εξαρτάται (1) από τον όγκο του αίματος 

που  επιστρέφει  σε  αυτές  [ΠΡΟΦΟΡΤΙΟ],  (2)  τη  συσταλτικότητα  του 

μυοκαρδίου  και  (3)  την  αγγειακή  αντίσταση  [ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ]  της 

πνευμονικής και της συστηματικής κυκλοφορίας, αντίστοιχα.    



ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ 

 

Εικόνα  4:  Η  σχέση  φλεβικής  επιστροφής  και  πίεσης  δεξιού  κόλπου 

(CVP) [κόκκινη γραμμή] 

Η  ελάττωση  (ή αρνητική αύξηση)  της  ενδοθωρακικής  πίεσης  κατά  την 

εισπνοή προκαλεί την ελάττωση της πίεσης στο δεξιό κόλπο και ευνοεί 

τη φλεβική  επιστροφή  από  την  άνω  και  κάτω  κοίλη  φλέβα  προς  το 

δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία.   

Η  αρχική  σχέση  των  δύο  αυτών  παραμέτρων  είναι  γραμμική,  δηλαδή 

όσο  ελαττώνεται  η  πίεση  στο  δεξιό  κόλπο  τόσο  αυξάνεται  η  φλεβική 

επιστροφή,  μέχρις  όμως  ενός  κομβικού  σημείου  μετά  το  οποίο  η  

περαιτέρω  ελάττωση  της  πίεσης  στο  δεξιό  κόλπο  δεν  προκαλεί 

παραπάνω αύξηση της φλεβικής επιστροφής. 

Τούτο  οφείλεται  στο  ότι  η  υπέρμετρη  ελάττωση  (ή  αρνητική  αύξηση) 

της  ενδοθωρακικής  πίεσης  προκαλεί  τη  σύμπτωση  των  δύο  κοίλων 

φλεβών (ιδιαίτερα της κάτω κοίλης φλέβας) και την ελάττωση μέχρι και 

διακοπή της φλεβικής επιστροφής. 

Η  απορροή  του  αίματος  από  τη  δεξιά  κοιλία  προς  την  πνευμονική 

αρτηρία εξαρτάται  από  το προφόρτιο  της  δεξιάς  κοιλίας,  που  είναι  η 

συστηματική  φλεβική  επιστροφή  (έχει  ήδη  περιγραφεί),  από  τη 

συσταλτικότητα  του  μυοκαρδίου  και  από  το  μεταφόρτιο  της  δεξιάς 

κοιλίας, δηλαδή την αγγειακή αντίσταση της πνευμονικής αρτηρίας.  

 



Η δεξιά κοιλία 

 

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση δεξιάς(RV) και αριστεράς(LV) κοιλίας. 

Η  δεξιά  κοιλία  έχει  σχήμα μηνοειδές  και  χωρίζεται  από  την  αριστερά 

κοιλία  με  το  μεσοκοιλιακό  διάφραγμα.  Έχει  λεπτότερο  τοίχωμα  από 

την αριστερά κοιλία και η απόδοση της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το μεταφόρτιο  της,  δηλαδή  τις  πνευμονικές  αγγειακές αντιστάσεις,  οι 

οποίες ευθέως επηρεάζονται από την αναπνευστική λειτουργία.  

Αναπνοή και πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις 

Η αναπνοή επηρεάζει τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις διαμέσου 

των μεταβολών των παρακάτω παραμέτρων:  

(α) από τη μεταβολή του pH 

Η  μεταβολική  ή  αναπνευστική  οξέωση  προκαλεί  αγγειοσύσπαση,  με 

αποτέλεσμα την αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. 

Η μεταβολική ή αναπνευστική αλκάλωση προκαλεί αγγειοδιαστολή, με 

αποτέλεσμα την ελάττωση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. 

(β) από τη μεταβολή της μερικής πίεσης του κυψελιδικού οξυγόνου 

Η ελάττωση της μερικής πίεσης του κυψελιδικού οξυγόνου (υποξαιμία) 

προκαλεί  αγγειοσύσπαση  της  πνευμονικής  αρτηρίας,  με  αποτέλεσμα 

την αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. 



 

Εικόνα 6: Μεταβολή της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης (PVR) σε 

σχέση με το pH και τη μερική πίεση του κυψελιδικού οξυγόνου (pO2). 

(γ) από τη μεταβολή των πνευμονικών όγκων  

 

Εικόνα 7: Μεταβολή της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης (PVR) σε 

σχέση με τους πνευμονικούς όγκους και τις χωρητικότητες. 



Στην  ήρεμη  και  κανονική  αναπνοή,  όπου  οι  πνευμονικοί  όγκοι  είναι 

μικροί [επίπεδο: Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα (ΛΥΧ – FRC)], 

η πνευμονική αγγειακή αντίσταση είναι επίσης χαμηλή. 

Στους ακραίους πνευμονικούς όγκους [Υπολειπόμενος Όγκος (ΥΟ – RV) 

και  Ολική  Πνευμονική  Χωρητικότητα  (ΟΠΧ  –  TLC)]  η  πνευμονική 

αγγειακή αντίσταση είναι υψηλή. 

 

Εικόνα 8: Διαμόρφωση της ολικής πνευμονικής αγγειακής αντίστασης 

(total) από τα κυψελιδικά αγγεία (alveolar vessels) και εξωκυψελιδικά 

(extra‐alveolar vessels). Σταδιακή διάταση πνεύμονα (lung inflation) 

Όταν  οι  πνευμονικοί  όγκοι  είναι  πολύ  μικροί  (RV)  (Α  εικόνας  9)  τα 

εξωκυψελιδικά  αγγεία  συμπτύσσονται  (βρίσκονται  μέσα  στο  διάμεσο 

χώρο),  λόγω  συμπίεσης  του  διάμεσου  χώρου,  οπότε  είναι  αυτά  που 

συμβάλλουν στην αύξηση της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης. 

Αντίθετα όταν οι πνευμονικοί όγκοι είναι πολύ μεγάλοι (TLC) (Β εικόνας 

9)  συμπτύσσονται  τα  κυψελιδικά  αγγεία  (βρίσκονται  γύρω  από  τις 

κυψελίδες), λόγω διάτασης του κυψελιδικού χώρου, οπότε είναι αυτά 

που συμβάλλουν στην αύξηση της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης. 

 



 

Εικόνα 9: Σχηματική αναπαράσταση του κυψελιδικού χώρου (alveolar 

space), των ενδοκυψελιδικών αγγείων (intra‐alveolar vessels) και των 

εξωκυψελιδικών αγγείων (extra‐alveolar vessels) στο διάμεσο χώρο.  

Η αριστερά κοιλία 

 

Εικόνα 10: Η αριστερά κοιλία  (left ventricle) και η δεξιά κοιλία  (right 

ventricle),  όπως  απεικονίζονται  στη  μαγνητική  τομογραφία  καρδιάς 

(βραχύς άξονας).  

Η αριστερά κοιλία έχει σχήμα σχεδόν στρογγυλό (σε εγκάρσια τομή) και 

χωρίζεται  από  τη  δεξιά  κοιλία  με  το  μεσοκοιλιακό  διάφραγμα.  Έχει 

παχύτερο  τοίχωμα  από  τη  δεξιά  κοιλία  και  η  απόδοση  της  εξαρτάται 

από  πολύπλοκους  συνδυασμούς,  οι  οποίοι  συνοψίζονται  σε  δύο 

ενότητες: 

(α) στο μεταφόρτιο της δεξιά κοιλίας. 



 

Εικόνα  11:  Σχηματική  απεικόνιση  της  αριστεράς  κοιλίας(LV)  και  της 

δεξιάς  κοιλίας(RV)  καθώς  και  της  κοιλιακής  αλληλεξάρτησης 

(Ventricular  interdependence) σε φυσιολογική (Α) και παθολογική (Β) 

κατάσταση,  οφειλόμενη  σε  αύξηση  του  μεταφορτίου  της  δεξιάς 

κοιλίας(RV  afterload  increase),  που  οδηγεί  σε  διάταση  της  δεξιάς 

κοιλίας σε βάρος της αριστεράς κοιλίας. 

Όταν οι πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις  (το μεταφόρτιο  της δεξιάς 

κοιλίας)  αυξάνονται,  η  δεξιά  κοιλία  δυσλειτουργεί  με  αποτέλεσμα 

πρώτον  τη  μείωση  της  παροχής  της  δεξιάς  κοιλίας  και  συνέπεια  την 

ελάττωση  του  προφόρτιου  της  αριστεράς  κοιλίας  και  δεύτερον  τη 

διάταση  της  δεξιάς  κοιλίας  και  τη  μετατόπιση  του  μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος προς την πλευρά και σε βάρος της αριστεράς κοιλίας με 

συνέπεια την περαιτέρω   μείωση της πλήρωσης και κατ’ επέκταση της 

παροχής της αριστεράς κοιλίας.  

(β) στη μεταβολή της ενδοθωρακικής πίεσης 

Κατά  την  εισπνοή  η  έκπτυξη  του  θώρακα  και  των  πνευμόνων  [πέραν 

από  την  ελάττωση  (ή  αρνητική  αύξηση)  της  ενδοθωρακικής  πίεσης] 

προκαλεί αύξηση του όγκου των ενδοθωρακικών αγγείων με συνέπεια 

την ελάττωση της πίεσης τους σε σχέση με τα εξωθωρακικά αγγεία και 

αποτέλεσμα  την  αύξηση  των  συστηματικών  αγγειακών  αντιστάσεων, 

άρα  του  μεταφορτίου  της  αριστερής  κοιλίας  και  κατ’  επέκταση  τη 

μείωση του όγκου παλμού της αριστεράς κοιλίας.  

Κατά  την  εκπνοή  συμβαίνει  ακριβώς  το  αντίθετο:  η  σύμπτυξη  του 

θώρακα  και  των  πνευμόνων  [πέραν  από  την  αύξηση  (ή  την  αρνητική 



ελάττωση)  της  ενδοθωρακικής  πίεσης]  προκαλεί  ελάττωση  του όγκου 

των ενδοθωρακικών αγγείων με συνέπεια την αύξηση της πίεσης τους 

σε σχέση με τα εξωθωρακικά αγγεία και αποτέλεσμα την ελάττωση των 

συστηματικών  αγγειακών  αντιστάσεων,  άρα  του  μεταφορτίου  της 

αριστερής κοιλίας και κατ’ επέκταση την αύξηση του όγκου παλμού της 

αριστεράς κοιλίας.      

 

Εικόνα  12:  Σχηματική  απεικόνιση  της  διακύμανσης  του  σφυγμικού 

κύματος άρα και  του όγκου παλμού  της αριστεράς  κοιλίας  κατά  την 

εισπνευστική  φάση(INSP)  [ελαττώνεται]  και  κατά  την  εκπνευστική 

φάση(EXP) [αυξάνεται]. 

Επίλογος 

Η  καλή  γνώση  των  φυσιολογικών  μεταβολών  που  συμμετέχουν  στην 

καρδιοπνευμονική  αλληλοεπίδραση  είναι  απαραίτητη  για  την 

κατανόηση  των  επιπτώσεων  των  αλλαγών  του  κάθε  ενός  από  τα 

παραπάνω  συστήματα,  οι  οποίες  συμβαίνουν  σε  παθολογικές 

καταστάσεις  και  επιπίπτουν  πάνω  στο  άλλο  σύστημα  μαζί  με  τις 

ευεργετικές ή μη συνέπειες από τις ιατρικές παρεμβάσεις (πχ μηχανικός 

αερισμός). 

Στην Παιδιατρική υπάρχουν πολλές παθήσεις τόσο του αναπνευστικού 

όσο και του κυκλοφορικού συστήματος που έχουν ως συνέπεια και  τη 

διαταραχή της λειτουργικότητας του άλλου συστήματος. 



Σε αυτήν την ανασκόπηση παρουσιάστηκαν όσο το δυνατό πιο απλά οι 

παραπάνω  φυσιολογικές  μεταβολές  της  καρδιοπνευμονικής 

αλληλοεπίδρασης, ως απαραίτητη εισαγωγή στις επόμενες δύο που θα 

ακολουθήσουν  και  αφορούν  η  μεν  πρώτη  στην  επίπτωση  των 

παθολογικών  διαταραχών  του  αναπνευστικού  συστήματος  πάνω  στη 

λειτουργία  της  κυκλοφορίας  η  δε  δεύτερη  στην  επίπτωση  των 

παθολογικών  διαταραχών  του  κυκλοφορικού  συστήματος  πάνω  στη 

λειτουργία της αναπνοής.  
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