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  Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον σε ότι 
αφορά την παρουσίαση από την 
πλευρά του ομιλητή.  



ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 

 Αποτελεί την συχνότερη εμμένουσα  αρρυθμία 
στην καθ`ημέρα πράξη. 

 Χαρακτηρίζεται από ηλεκτρικά ερεθίσματα  
που μεταδίδονται σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις προκαλώντας αποδιοργάνωση 
της κολπικής εκπόλωσης με αποτέλεσμα την 
απώλεση της αποτελεσματικής κολπικής 
συστολής. 

 Η κολπική συχνότητα ανέρχεται σε 350-600 
παλμούς/λεπτό. 

 η κοιλιακή ανταπόκριση είναι άρρυθμη και 
μπορεί να ανέρχεται σε 100-160 

παλμούς/λεπτό      



ΗΚΓ 

 



ΤΥΠΟΙ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 
 Πρωτοδιάγνωστη Πρώτο επεισόδιο κολπικής 

μαρμαρυγής ανεξαρτήτως της διάρκειας και 
της παρουσίας ή όχι συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή. 

 Παροξυσμική Διάρκεια < 7ημέρες συχνότερα 
< 24ώρες που συνήθως αυτοανατάσσεται 

 Εμμένουσα Διάρκεια >7 ημέρες που 
ανατάσσεται ηλεκτρικά ή φαρμακευτικά 

 Παρατεταμένη Διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση 
του ενός έτους όταν αποφασίζεται ο έλεγχος 
ρυθμού. 

 Μόνιμη Συνεχής κολπική μαρμαρυγή που δεν 
επιχειρήθηκε προσπάθεια ανάταξης ή η 
προσπάθεια ή προσπάθειες ανάταξης δεν ήταν 
επιτυχείς.  



ΑΙΤΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 
 Από το Καρδιαγγειακό 
   Υπέρταση συνδυασμένη με ή χωρίς υπνική άπνοια, 

Καρδιακή ανεπάρκεια,Στεφανιαία Νόσος (Χρόνια ή 
ΟΕΜ),Βαλβιδοπάθειες (Συνηθέστερα της μιτροειδούς 
αλλά και της τριγλώχινας),Φλεγμονώδη – Διηθητικά 
νοσήματα (Περικαρδίτιδα – αμυλωείδωση),Συγγενείς 
ανωμαλίες (Μεσοκολπική επικοινωνία) Ca κολπικού 
μυοκαρδίου (Μεταστατικό),Σύνδρομο νοσούντος 
φλεβοκόμβου 

 Άλλοι παράγοντες 
   Φάρμακα-Τοξικές ουσίες (Κατάχρηση οινοπνεύματος 

– CO),Μετεγχειρητικά (ιδίως Κ/Χ και επεμβάσεις 
στους πνεύμονες),Οξεία ή χρόνια 
πνευμονοπάθεια(Πνευμονία – Χ.Α.Π.),Πνευμονική 
εμβολή,Αυξημένο σωματικό βάρος,Μεταβολικές 
διαταραχές (Υποκαλιαιμία, υπερθυρεοειδισμός, 
φαιοχρωμοκύτωμα) 

 Ιδιοπαθής (lone) κολπική μαρμαρυγή 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 Αίσθημα παλμών 

 Καταβολή δυνάμεων και δύσπνοια στην 
προσπάθεια  

 Στηθάγχη ή κατά την προσέλευση τους 
έχουν εγκατεστημένο οξύ πνευμονικό 
οίδημα 

 Ένας μικρός αριθμός ασθενών δεν 
παρουσιάζει συμπτώματα  

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Μεταβαλλόμενη ένταση του S1  

 Άρρυθμοι καρδιακοί τόνοι 

 Απουσία κυμάτων α στις σφαγίτιδες 

 Πλήθος άλλων ευρημάτων ανευρίσκονται 
ανάλογα με την υποκείμενη αίτια της κολπικής 
μαρμαρυγής  

 Η γενική αίματος , ο αδρός βιοχημικός 
έλεγχος, οι δείκτες φλεγμονής, η 
ακτινογραφία θώρακος, ο έλεγχος 
θυρεοειδικών ορμονών και το διαθωρακικό 
ηχοκαρδιογράφημα. 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Π.  

 Την ύπαρξη αιμοδυναμικής αστάθειας 
(δύσπνοια, στηθάγχη, ΣΑΠ <90mmHg ) ή όχι 

 Τον χρόνο έναρξης της αρρυθμίας 
(Πρόσφατη <48ωρών ή όχι >48ωρών) 

 Την ύπαρξη εκλυτικού αιτίου ή υποκείμενης 
καρδιοπάθειας 

 Την λήψη ή όχι αντιπηκτικών από τον 
ασθενή  



ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΟΛΠΙΚΗ 

ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ(<48ΩΡΕΣ)  

 Αιμοδυναμική αστάθεια 

 Άμεση συγχρονισμένη καρδιομετατροπή.  
Πρώτη χορήγηση στα 120J και εν συνεχεία, 

εφόσον είναι αναγκαίο, αυξάνουμε την 
ενέργεια στα 200J και επί εμμονής νέα 

προσπάθεια στα 200J.  

 Αιμοδυναμικά σταθερός 

 Φαρμακευτική ανάταξη.  

 

 



Φάρμακο Δόση εφόδου Συνέχιση χορήγησης   

Αμιωδαρόνη 5mg/kg iv σε 1ώρα 50mg/h 

Φλεκαινίδη 2mg/kg iv σε 10 λεπτά ή 200-300mg 

p.o. 

- 

Ιβουτιλίδη 1mg iv σε 10 λεπτά Επανάληψη της ίδιας 

δόσης  μετά από 

διάστημα 10 λεπτών 

Προπαφαινόνη 2mg/kg iv σε 10 λεπτά ή 450-600mg 

p.o. 

Vernakalant 3mg/kg iv σε 10 λεπτά Μετά από διάστημα 15 

λεπτών 2mg/kg iv σε 

10 λεπτά. 



ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΕΝΑΡΞΕΩΣ  Η>48ΩΡΩΝ  

 Έναρξη αντιπηκτικής αγωγής και προσπάθεια 
ελέγχου της συχνότητας  

 Στόχος αποτελεί η επίτευξη 60-80 
σφύξεων/λεπτό στην ηρεμία  

 Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα 
για τον σκοπό αυτό είναι οι β-αποκλειστές , οι 
αναστολείς διαύλων ασβεστίου, η διγοξίνη 
κ.α.  



Φάρμακα Ενδοφλέβια χορήγηση Συνήθης από του στόματος δόση 

συντήρησης 

β -αποκλειστές 

Βισοπρολόλη                      - 2,5-10mg ημερισίως 

Ατενολόλη                      - 25-100mg ημερισίως 

Εσμολόλη 50-200μg/kg/min                  - 

Προπρανολόλη 0,15mg/kg σε 1 λεπτό 10-40mg τρις ημερισίως 

Καρβεδιλόλη                      - 3,125-25mg δις ημερισίως 

Μετοπρολόλη 

CR/XL 

2,5-5mg σε 2 λεπτά μέχρι 3 δόσεις 100-200mg(βραδείας αποδέσμευσης) 

ημερισίως 

Αναστολείς διαύλων ασβεστίου 

Βεραπαμίλη 0,0375-0,15mg/kg σε 2 λεπτά 40mg δις ημερησίως έως 360mg (βραδείας 

αποδέσμευσης) ημερησίως 

Διλτιαζέμη                      - 60mg τρις ημερησίως έως 360mg(βραδείας 

αποδέσμευσης) ημερησίως 

Γλυκοσίδες 

Διγοξίνη 0,5-1mg 0,125-0,5mg ημερησίως 

Άλλα 

Αμιωδαρόνη 5mg/kg σε 1 ώρα και 50mg/h 

συντήρηση  

100-200mg ημερησίως 

Δρονεδαρόνη                       - 400mg δις ημερησίως 



ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΕΜΑΤΙΟΥ  

 Επί απουσίας αιμοδυναμικής αστάθειας 
επιχειρείται φαρμακευτική ανάταξη 

 Προκαιναμίδη σε δόση 100mg/min με συνεχή 
ΗΚΓραφική παρακολούθηση και επανάληψη της 
δόσης μετά διάστημα 5 λεπτών μέχρι την μέγιστη 
δόση του 1g ή την εμφάνιση ανεπιθύμητων 
ενεργειών ,ακολούθως δόση συντήρησης 0,25-
2mg/min 

 Αμιοδαρώνη  

 Η IV χορήγηση διγοξίνης, βεραπαμίλης, 
διλτιαζέμης, β- αποκλειστή, αδενοσίνης και 
ξυλοκαίνης έχουν απόλυτη αντένδειξη στην 
αρρυθμία αυτή  



ΚΟΛΠOΚΟΙΛΙΑΚΗ ΚΟΜΒΙΚΗ 

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ (AVNRT) 

 Απαντάται συχνότερα στις γυναίκες και συνήθως 
δεν συνοδεύεται από οργανική καρδιοπάθεια.  

 Οφείλεται σε κύκλωμα επανεισόδου στο επίπεδο 
του κολποκοιλιακού κόμβου που αποτελείται 
μεταξύ δύο οδών με διαφορετική ταχύτητα 
αγωγής της ταχείας και της βραδείας οδού. 

 Η συχνότητα της κυμαίνεται από 140-250 Bpm 

 Διακρίνεται σε 3 τύπους ανάλογα με ποια οδό 
μεταφέρει ορθόδρομα και ποια αντίδρομα το 
ερέθισμα.  



Τύποι Ορθόδρομο 

σκέλος 

Αντίδρομο 

σκέλος 

Ευρήματα στο 

ΗΚΓ 

Ταχεία – Βραδεία(Fast – Slow) Ταχεία οδός Βραδεία οδός (-) P στις απαγωγές 

III και aVF 

Βραδεία – Ταχεία(Slow – Fast) Βραδεία οδός Ταχεία οδός Βραχύ ανάδρομο P 

κατά την διάρκεια 

ή εγγύς του 

QRS(Διάστημα 

από QRS – 

ανάδρομο P ≤ 

70msec) 

Βραδεία –  Βραδεία(Slow – 

Slow) 

Βραδεία οδός Βραδεία οδός P μετά το QRS 

(Διάστημα PR≥ 

70msec 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Bαγοτονικοί χειρισμοί  

 Φαρμακευτική αντιμετώπιση 

 Η αδενοσίνη είναι το φάρμακο εκλογής  

 Η αρχική δόση είναι 6mg ταχέως ενδοφλεβίως 
 12mg  12mg 

 Επί αποτυχίας βεραπαμίλη 5mg σε1-2 λεπτά 

και επί μη ανάταξης μπορεί να χορηγηθεί η 
ίδια δόση μετά 5 λεπτά. Εναλλακτικά 
διλτιαζέμη 15-20mg ενδοφλεβίως ή 
Προπρανολόλη σε δόση 1mg IV 
επαναλαμβανόμενη ανά 5 λεπτά μέχρι 
μέγιστης δόσης 5mg. 



ΚΟΛΠOΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 

ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ (AVRT)  

 Άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία 
παραπληρωματικού δεματίου.  

 Εμφανίζονται με προδιέγερση στο ΗΚΓ 
επιφανείας (κύμα δ)  

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Επί ρυθμικής ταχυκαρδίας με στενά QRS  
Αδενοσίνη  

 

 Επί ρυθμικής ταχυκαρδίας με ευρέα QRS και 
γνωστό ιστορικό προδιέγερσης  

Προκαιναμίδη σε δόση 100mg/min μέχρι την 

μέγιστη δόση του 1g  

Εναλλακτικά αμιωδαρόνη.  



 ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ 

 Είναι ένας κολπικός ρυθμός επανεισόδου με 
κολπική συχνότητα από 250-300 
σφύξεις/λεπτό.  

 Τυπικός πτερυγισμός ή τύπος Ι  
Πτερυγικά κύματα F που είναι αρνητικά στο 

κατώτερο τοίχωμα και στην V6 και θετικά στην 
V1.  

 Άτυπος πτερυγισμός  
Πτερυγικά κύματα F που είναι θετικά στο 

κατώτερο τοίχωμα.  



 Η συνήθης κολπική συχνότητα στον κολπικό 
πτερυγισμό είναι 300 σφύξεις/λεπτό  

 υπάρχει αποκλεισμός 2:1 ή 4:1 έτσι η 
κοιλιακή συχνότητα ανέρχεται στο μισό ή στο 
¼ της κολπικής. 

 Ο παροξυσμικός κολπικός πτερυγισμός 
παρουσιάζεται σε ασθενείς και χωρίς οργανική 
καρδιοπάθεια  



ΑΙΤΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΥ 

1.Χρόνια στεφανιαία νόσος ή Ο.Ε.Μ. 

2.Στένωση ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας 

3.Μυοκαρδίτιδα 

4.Μυοκαρδιοπάθεια 

5.Περικαρδίτιδα 

6. Ελλείμματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος  

7.Πνευμονική εμβολή 

8.Υπέρθυρέοειδισμός 

9.Κατάχρηση αλκοόλ 

10.Λοίμωξη αναπνευστικού – Χ.Α.Π. 

11.Μετά χειρουργική διόρθωση συγγενούς καρδιοπάθειας. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τον 
κολπικό πτερυγισμό είναι η συγχρονισμένη 
καρδιομετατροπή με χαμηλή ενέργεια. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα όπου η 
ηλεκτρική καρδιομετατροπή αντενδείκνυται 

ταχεία κολπική βηματοδότηση   

 Η ιβουτιλίδη  

 Η IV αμιωδαρόνη και η IV προκαιναμίδη  

 Αντιπηκτική αγωγή  

 



ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ  

 Η Κολπική συχνότητα κυμαίνεται από 150-250 
σφύξεις/λεπτό  

 Χωρίς, όσο και σε άτομα με δομική 
καρδιοπάθεια  

 Επί εδάφους τοξικού δακτυλιδισμού. 

 τα κύματα Ρ της ταχυκαρδίας παρουσιάζονται 
διαφορετικά από τα φλεβοκομβικά τόσο ως 
προς την μορφολογία, όσο και ως προς τον 
άξονα. Ενώ διαχωρίζονται μεταξύ τους από 
ισοηλεκτρική γραμμή 

 Μη ειδικά συμπτώματα   



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Διακοπή διγοξίνης και διόρθωση τυχόν 
υποκαλιαιμίας  

 Αιμοδυναμική αστάθεια  ηλεκτρική 

καρδιομετατροπή 

 Φάρμακα: β-αποκλειστές, οι μη-
διυδροπυριδινικοί αναστολείς ασβεστίου, η 
διγοξίνη και επί εμμονής IV αμιωδαρόνη.  

 Δεν απαιτείται θεραπεία με αντιπηκτικά.   



 ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ  
 Συχνότερο τύπο ρυθμικής ταχυκαρδίας,με συχνότητα 

μεταξύ 100-150 σφύξεις/λεπτό 

 Αίτια 

  1.Άλγος 

2.Πυρετός 

3.Υπόταση - Καταπληξία 

4.Έντονη άσκηση 

5.Αναίμια – Ενεργός αιμορραγία 

6.Κατάχρηση καφεΐνης 

7.Υπέρθυρεοειδισμός 

8.Υποξαιμία 

9.Φάρμακα (πχ ινότροπα, ατροπίνη, σαλβουταμόλη) 

10.Πνευμονική εμβολή 

11.Σε περιπτώσεις μυοκαρδιακής ισχαιμίας ή καρδιακής ανεπάρκειας. 

12.Κρίση πανικού – Άγχος 



ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 

 Ορίζεται η εμφάνιση περισσότερων από 3 
έκτακτων κοιλιακών συστολών με συχνότητα 
που ποικίλει από 100-250 σφύξεις /λεπτό.  

 Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία (S.V.T.) 
διαρκεί περισσότερο από 30sec ή απαιτείται 
ανάταξη της με ιατρική παρέμβαση  

 Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία (N.S.V.T.) 
ανατάσσεται αυτόματα σε διάστημα μέχρι και 
30sec από την έναρξη της. 

 



ΗΚΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡ 

ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ  
1.Συμπλέγματα QRS διάρκειας >140msec σε μορφολογία RBBB και >160msec σε 

μορφολογία LBBB  

2.Τα συμπλέγματα QRS είναι όλα αρνητικά ή όλα θετικά στις προκάρδιες 

απαγωγές.  

3.Κολποκοιλιακός διαχωρισμός (Ρ ανεξάρτητα των QRS) 

4.Συστολές εκ συγχωνεύσεως (Fusion beats), συγχώνευση μιας φλεβοκομβικής με 

μια κοιλιακή συστολή.   

5. Συστολές εκ συλλήψεως (Capture beats) φλεβοκομβικές συστολές που άγονται 

μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου στις κοιλίες.  

6.Απροσδιόριστος άξονας 

7.Επι μορφολογίας RBBB μονοφασικό σύμπλεγμα R ή Rr` στην V1 και rS στην V6 

8. Επί μορφολογίας LBBB ευρύ (>40msec) κύμα R στην V1 και QS στην V6 



ΑΙΤΙΑ 
1.Ο.Ε.Μ. ή χρόνια στεφανιαία νόσος (ουλή στο μυοκάρδιο)  

2.Μυοκαρδιοπάθειες (Διατατική – Υπερτροφική) 

3.Βαλβίδοπάθειες 

4.Υπερτασική καρδιοπάθεια με σοβαρή υπερτροφία της αριστεράς 

5.Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς 

6.Συγγενείς καρδιοπάθειες (Χειρουργικά διορθωμένη τετραλογία Fallot) 

7.Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Υποκαλιαιμία)  

8.Οξεία μυοκαρδίτιδα 

9.Ιδιοπαθής κοιλιακή ταχυκαρδία  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Η θεραπευτική προσέγγιση που θα επιλεχθεί 
εξαρτάται από τον βαθμό αιμοδυναμικής 
επιβάρυνσης του ασθενούς 

 Αιμοδυναμική αστάθεια και ψηλαφητές 
περιφερικές σφύξεις η θεραπεία εκλογής είναι 
η άμεση συγχρονισμένη καρδιομετατροπή.  

 Αιμοδυναμική αστάθεια και αψηλάφητες 
περιφερικές σφύξεις (άσφυγμη κοιλιακή 
ταχυκαρδία) γίνεται συγχρονισμένη 
καρδιομετατροπή και άμεσα ξεκινάει 
πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ.  



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ  

 Σε ασθενή αιμοδυναμικά σταθερό 

 Προκαιναμίδη:100mg σε 2 min με δυνατότητα 
επανάληψης της δόσης μετά διάστημα 5min 
μέχρι να αναταχθεί η αρρυθμία με μέγιστο όριο 
τα 1000mg. 

 Αμιωδαρόνη:300mg ΙV σε διάστημα 30min και 
ακολούθως δόση 15mg/kg έως 1g σε διάστημα 
24ωρών. 

 Ξυλοκαίνη:Δόση 1-1,5mg/kg IV σε διάστημα 2 
λεπτών.Η δόση μπορεί να επαναληφθεί έως 2 
φορές με μεσοδιαστήματα 5 λεπτών. Επί 
επιτυχούς ανάταξης συνεχίζεται η χορήγηση με 
συνήθη δόση 2mg/kg για 24-48 ώρες.   

 



 ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 

 Αποτελεί μια ταχεία κοιλιακή αρρυθμία η οποία 
χαρακτηρίζεται ΗΚΓραφικά από μεταβολή του 
συμπλέγματος QRS από συστολή σε συστολή. 

 Ένας τύπος της αρρυθμίας αυτής είναι η 
ριπιδιοειδής ταχυκαρδία ή Torsade de Pointes 
Χαρακτηρίζεται ΗΚΓραφικά από 
μεταβαλλόμενο ύψος των συμπλεγμάτων QRS  
και περιστροφής αυτών πέριξ της 
ισοηλεκτρικής γραμμής με πολύ μεγάλη 
συχνότητα (200-250 σφύξεις/λεπτό) και 
άρρυθμα.   



ΑΙΤΙΑ 

 

Συγγενή (Σύνδρομα μακρού QT)  

1.Σύνδρομο Jervell και Lange-Nielsen(με κώφωση. Μετάλλαξη στα γονίδια KCNQ1(90%) και 

KCNE1(10%) 

2.Σύνδρομο Romano-Ward(χωρίς κώφωση, διαταραχή στα χρωμοσώματα 3,4,και7)  

Φάρμακα 

1.Αντιαρρυθμικά φάρμακα κατηγορίας ΙΑ και κατηγορίας ΙΙΙ 

2.Ψυχοτρόπα φάρμακα (Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά- Φαινοθειαζίνες) 

3.Αντιβιοτικά (Ερυθρομυκίνη, Κλαρυθρομυκίνη, Αμπικιλλίνη) 

4.Αντιισταμινικά(Τερφεναδίνη, Αστεμιζόλη) 

5.Διάφορα φάρμακα – ουσίες(Μεθαδόνη, Κοκαίνη, Παπαβερίνη, Οργανοφωσφορικά) 

Διαταραχές ηλεκτρολυτών 

1.Υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία 

Σοβαρή ισχαιμία του μυοκαρδίου 

1.Σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 

2.Σπάσμός στεφανιαίων αγγείων 

Άλλα αίτια 

1.Σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό- Εξεσημασμένη βραδυκαρδία  

2.Υπαραχνοειδής αιμορραγία 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Φυσιολογικό QT διάστημα  

Άμεση απινίδωση 

IV β- αποκλειστές ιδίως όταν υποπτευόμαστε την ισχαιμία ως 
υπεύθυνη αιτία καθώς επίσης μπορεί να χορηγηθεί φόρτιση 
με IV αμιωδαρόνη. 

Αιμοδυναμικό εργαστήριο  

 Παρατεταμένο QT διάστημα,Τorsade de Pointes  

Άμεση απινίδωση 

Διακοπή των φαρμάκων που παρατείνουν το QTδιάστημα 

Διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών 

Ισοπροτερενόλη σε δόση 1-10μg/min 

IV MgSO4 2g εντός 2min,η δόση μπορεί να επαναληφθεί σε 
10min.Μπορεί να δοθεί σε συνεχή IV έγχυση με ρυθμό 
χορήγησης 3-20mg/min μέχρι και την διόρθωση του QT 
διαστήματος 

Προσωρινή βηματοδότηση  



ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ  

 Είναι ένας εξαιρετικά ταχείς κοιλιακός ρυθμός. 
Παρουσιάζει μια ανοργάνωτη ηλεκτρική 
δραστηριότητα με ανώμαλα χαμηλού 
δυναμικού επάρματα που προοδευτικά 
καταλήγουν σε ισοηλεκτρική γραμμή 

 Καταργείται η περιφερική κυκλοφορία με 
αποτέλεσμα την κατάρρευση του ασθενούς 

 Άμεση ασύγχρονη απινίδωση με ενέργεια 200J 
αν πρόκειται για διφασικό απινιδωτή ή 360J σε 
μονοφασικό και άμεση έναρξη πρωτοκόλλου 
ΚΑΡΠΑ.  



ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ  

 Είναι η απότομη παύση της αποτελεσματικής 
μηχανικής λειτουργίας της καρδίας με αποτέλεσμα 
την διακοπή της περιφερικής κυκλοφορίας 

Μπορεί να οφείλεται σε: 

 Άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή 
μαρμαρυγή 

 Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα ή ασυστολία 

 Η ενδεδειγμένη σ` αυτές τις περιπτώσεις 
αντιμετώπιση είναι η έναρξη το ταχύτερο δυνατόν 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. (ΚΑΡΠΑ).   

 

 

 



ΚΑΡΠΑ ΣΕ ΑΣΦΥΓΜΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 

 Άμεση έναρξη θωρακικών συμπιέσεων μέχρι να 
ετοιμαστεί ο απινιδωτής 

 Εξασφάλιση του αεραγωγού 

 Ρυθμός 30 συμπιέσεις /2 αναπνοές (λαρυγγική μάσκα)  

 Ρυθμός 100/min, ενώ ο ρυθμός των αναπνοών είναι 
10/min χωρίς διακοπή (διασωληνομένος ασθενής) 

 Ασύγχρονη απινίδωση με ενέργεια 150-200J αν 
πρόκειται για διφασικό απινιδωτή και 360J για 
μονοφασικό 

  Αμέσως μετά την απινίδωση χωρίς να ελέγξουμε τον 
ρυθμό ή τις σφύξεις συνεχίζουμε θωρακικές συμπιέσεις 
για 2min. 



 Εκτίμηση ρυθμού  επανάληψη πρωτοκόλλου 

για 2min   

 Επί εμμονής επαναλαμβάνεται το πρωτόκολλο 
ενώ παράλληλα χορηγείται 1mg αδρεναλίνης 
και 300mg αμιωδαρόνης bolus IV. Η 
χορήγησης της αδρεναλίνης μπορεί να γίνεται 
κάθε 3-5min 

 Αναστρέψιμα αίτια (4Τs ,4Hs) 

4Τs 1.Thromboemboli,2.Tamponade cardiac, 

3.Toxic/therapeutic disorders,4.Tension 
pneumothorax  

4Hs 1.Hypoxia, 2.Hypovolaemia, 

3.Hyper/hypokalemia,hypocalcaemia, 
4.Hypothermia  



ΚΑΡΠΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΥΓΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η 

ΑΣΥΣΤΟΛΙΑ 

 Άμεση έναρξη θωρακικών συμπιέσεων  

 Διασφάλιση του αεραγωγού 

 1mg αδρεναλίνης IV και ακολούθως ανά 3-
5min. (περίπου ανά 2 κύκλους)  

 Γίνονται κύκλοι 2min 

 Αναζητούνται αναστρέψιμοι παράγοντες (4Τs 
,4Hs) 

 Αν ο ρυθμός μεταπέσει σε κοιλιακή 
μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία 
 Ασύγχρονη απινίδωση και επανάληψη 

κύκλων.  



 ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ 

 Ο καρδιακός ρυθμός εκτρέπεται κάτω από 60 
σφύξεις/λεπτό. 

 Βλάβη και διαταραχή του συστήματος 
παραγωγής ή αγωγής ή και των δύο 
ταυτόχρονα σε όλο το εύρος του 

 Η μη διατήρηση ικανοποιητικής κυκλοφορίας 

 Κίνδυνος αιφνίδιας παύσης της καρδιακής 
λειτουργίας.     



ΑΙΤΙΑ 
1.Ιδιοπαθείς εκφύλιση (Προχωρημένη ηλικία)  

2.Ο.Ε.Μ. ή ισχαιμία 

3.Διηθητικές νόσοι (Σαρκοείδωση, Αμυλοείδωση, Αιμοχρωμάτωση) 

4.Νοσήματα κολλαγόνου (Σ.Ε.Λ., Σκληρόδερμα)  

5.Μυοτονική μυική δυστροφία 

6.Χειρουργικές επεμβάσεις (Αντικατάσταση βαλβίδας, Διόρθωση συγγενούς 

καρδιοπάθειας, Μεταμόσχευση καρδίας, Διατομή του κολποκοιλιακού κόμβου) 

7.Ακτινοβολία στην περιοχή του θώρακα 

8.Οικογενείς παθήσεις 

9.Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος| (Νευρογενής συγκοπή, Σύνδρομο 

υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου, Μετά από βήχα, ούρηση, αφόδευση, έμετο)   

10.Φάρμακα (β- αποκλειστές, Αναστολείς διαύλων ασβεστίου, Κλονιδίνη, 

Δακτυλίτιδα, Αντιαρρυθμικά) 

11.Υποθυρεοειδισμός 

12.Υποθερμία 

13.Νευρολογικές διαταραχές 

14.Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Υποκαλιαιμία, Υπερκαλιαιμία) 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ 

ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΑ  

 Αλγόριθμος της βραδυκαρδίας  

 Ο ασθενής εκτιμάται με τον αλγόριθμο ABCDE  

 Διόρθωση αναστρέψιμων αιτίων  

 Η αρχική θεραπευτική προσέγγιση είναι 
φαρμακευτική 

 Ατροπίνη IV σε δόση 500μg και αν είναι 
απαραίτητο επαναλαμβάνεται η χορήγηση 
κάθε 3-5min μέχρι το όριο των 3mg.  

 Ισοπρεναλίνη σε δόση 5μg/min IV, 
αδρεναλίνη 2-10μg/min IV, ντοπαμίνη 2-10 
μg/kg/min IV.  



ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Επί αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής ή 
όταν υπάρχει ιστορικό πρόσφατης ασυστολίας, 
επί κολποκοιλιακού αποκλεισμού τύπου Mobitz 
II, σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό, 
(ειδικά με ευρέα QRS ή σφύξεις <40/min) ή 
όταν υπάρχει καταγεγραμμένη παύση  >3sec. 

 Διαδερμικά  Λιγότερο αξιόπιστη και οδυνηρή 

για τον ασθενή 

 Τοποθέτηση προσωρινού διαφλέβιου 
βηματοδότη  

  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ                 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


