
Η καρδιακή διέγερση και αγωγή 

Ο καρδιακός μυς αποτελείται από 2 τύπους μυϊκών κυττάρων (ή ινών): (1) από 
κύτταρα που παράγουν και άγουν ηλεκτρικές ώσεις, και (2) από κύτταρα που 
ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα με συστολή. Τα δεύτερα αντιπροσωπεύουν το 
τμήμα που παράγει μυϊκό έργο (μυοκάρδιο). 

Το μυοκάρδιο των κοιλιών αποτελεί ένα λειτουργικό συγκύτιο, δηλ. τα κύτταρά του 
δεν είναι μονωμένα το ένα από το άλλο· το ερέθισμα που θα ξεκινήσει από κάποιο 
σημείο μιας κοιλίας οδηγεί σε πλήρη συστολή και των δύο κοιλιών (πρόκειται για 
συστολή τύπου όλον ή ουδέν). Το ίδιο ισχύει και για τους κόλπους. 

Σε αντίθεση προς ό,τι συμβαίνει στους σκελετικούς μυς, η καρδιακή διέγερση 
παράγεται μέσα στην ίδια την καρδιά (στα κύτταρα τύπου 1, βλ. παραπάνω)· αυτό 
αποτελεί την αυτοματία (αυτορρυθμικότητα) ή αυτονομία της καρδιάς. Με το 
εσωτερικό αυτό σύστημα ρύθμισης επιτελούνται δύο σημαντικές λειτουργίες:  

(α) δημιουργείται ο καρδιακός παλμός, και  
(β) συντονίζεται χρονικά η συστολή των κόλπων με τη συστολή των 
κοιλιών. Δίχως αυτό το σύστημα ελέγχου το οποίο διασφαλίζει στην 
καρδιά το πλήρες γέμισμα των χώρων της με αίμα πριν από κάθε συστολή 
τους, η καρδιά, σαν αντλία, θα είχε χαμηλή απόδοση. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η διέγερση της καρδιάς ξεκινά από τον φλεβόκομβο, 
ο οποίος αποτελεί τον φυσιολογικό βηματοδότη της καρδιάς. Από τον φλεβόκομβο το 
ερέθισμα εξαπλώνεται μέσα από τους 2 κόλπους προς τον κολποκοιλιακό κόμβο, 
από όπου με τα 2 σκέλη του κολποκοιλιακού δεματίου, φθάνει στο δίκτυο (ίνες) τού  
Purkinje, το οποίο αναλαμβάνει να το περάσει στο μυοκάρδιο των κοιλιών. Η 
ενεργοποίηση του κοιλιακού μυοκαρδίου κατευθύνεται από την εσωτερική 
(ενδοκάρδιο) προς την εξωτερική (επικάρδιο) πλευρά του καρδιακού τοιχώματος και 
από την κορυφή προς την βάση των κοιλιών, μπορεί δε να παρακολουθηθεί στο 
φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.  

Αν και η καρδιά είναι ικανή, χάρη στην αυτονομία της, να πάλλεται και χωρίς τη 
συμμετοχή εξωτερικών νεύρων, η προσαρμογή της δραστηριότητάς της στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ακεραιότητα των καρδιακών νεύρων (ας θυμηθούμε εδώ τη ρυθμιστική δράση τού 
αυτόνομου νευρικού συστήματος επί της καρδιάς, βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 165-166 
έκδοσης 2013, ή σελ. 179-180 έκδοσης 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κατ’αρχάς, τα κύτταρα 
τύπου (1) στον φλεβόκομβο 
πυροδοτούν την ώση, η οποία 
στη συνέχεια εξαπλώνεται 
στον αριστερό και στον δεξιό 
κόλπο με τη μεσοκομβική οδό. 
Συγχρόνως οι δύο κόλποι γεμί-
ζουν με αίμα και διαστέλ-
λονται. Λόγω της ώσης, οι 
κόλποι συστέλλονται, οπότε 
έτσι αίμα προωθείται στις 
κοιλίες. Μία χρονοκαθυστέ-
ρηση στην κοιλιακή συστολή 
είναι αναγκαία, προκειμένου οι 
κοιλίες να γεμίσουν και αυτές 
με αίμα. Η καθυστέρηση αυτή 
αντιστοιχεί στον χρόνο που 
απαιτείται ώστε να διεγερθεί ο 
κολποκοιλιακός κόμβος και 
στη συνέχεια να κατέβει η ώση 
στο κολποκοιλιακό δεμάτιο 
και τις διακλαδώσεις του. 
Μέχρι να εξαπλωθεί η ώση 
στις ίνες τού Purkinje, οι 
κοιλίες έχουν γεμίσει πλήρως 
με αίμα και είναι έτοιμες να 
ερεθιστούν προς συστολή. 

 


