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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αναζωογόνηση 2015

Κεφάλαιο 3. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής

Εισαγωγή
Η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (Advanced 

Life Support/ ALS) στους ενήλικες περιλαμβάνει εξει-
δικευμένες παρεμβάσεις μετά την έναρξη της βασικής 
υποστήριξης της ζωής και, όπου ενδείκνυται, μετά τη 
χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (Automated 
External Defibrillator/AED). Η βασική υποστήριξη της 
ζωής (Basic Life Support/BLS) και η χρήση των AEDs 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 2. Η μετάβαση από τη βα-
σική στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής θα πρέπει 
να είναι απρόσκοπτη  καθώς η BLS θα πρέπει να συνεχί-
ζεται κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων του ALS και οι 

παρεμβάσεις να αλληλοεπικαλύπτονται. Αυτό το κεφά-
λαιο του ALS περιλαμβάνει την πρόληψη της καρδιακής 
ανακοπής, συγκεκριμένα σημεία του προνοσοκομειακού 
ALS, την έναρξη της ενδονοσοκομειακής αναζωογόνη-
σης, τον αλγόριθμο του ALS, τη χειροκίνητη απινίδωση, 
τη διαχείριση του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της ΚΑΡ-
ΠΑ, τα φάρμακα και τη χορήγησή τους κατά τη διάρκεια 
της ΚΑΡΠΑ και τη θεραπεία των περί την ανακοπή αρ-
ρυθμιών. Υπάρχουν δύο αλλαγές στην παρουσίαση των 
κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με αυτές του 2010.1 

Δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστό κεφάλαιο για τις  θεραπεί-
ες με ηλεκτρικό ρεύμα2 και οι διάφορες όψεις του ALS 
είναι τώρα μέρος της παρούσας ενότητας. Οι οδηγίες 
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για τη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση παρουσιάζο-
νται σε νέο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) που αναγνωρίζει τη 
σημασία του τελευταίου αυτού κρίκου στην αλυσίδα της 
Επιβίωσης.3

Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται 
στην ομοφωνία επί της Επιστήμης της ΚΑΡΠΑ με Συστά-
σεις Θεραπείας (CoSTR) για το 2015 της Διεθνούς Επι-
τροπής Διασύνδεσης για την Αναζωογόνη (International 
Liaison Committee on Resuscitation –ILCOR4.4 Η ανα-
θεώρηση του 2015 της ILCOR εστιάζει σε 42 σημεία που 
συνοψίζονται στην ακολουθία των παρεμβάσεων του 
ALS: απινίδωση, αεραγωγός, οξυγόνωση και αερισμός, 
υποστήριξη κυκλοφορικού, παρακολούθηση ζωτικών 
σημείων κατά την ΚΑΡΠΑ και χορήγηση φαρμάκων 
κατά την ΚΑΡΠΑ. Στις παρούσες Οδηγίες, οι συστάσεις 
της ILCOR συμπληρώθηκαν με εστιασμένες  βιβλιογρα-
φικές ανασκοπήσεις από την Ομάδα Συγγραφής ALS του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, για τα θέμα-
τα τα οποία δεν είχαν διασαφηνιστεί από την CoSTR της  
ILCOR για το 2015. Οι κατευθυντήριες Οδηγίες είχαν 
σχεδιαστεί και συμφωνηθεί από τα μέλη της Ομάδας 
Συγγραφής του ALS, προτού λάβουν την τελική έγκρι-
ση της γενικής συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναζωογόνησης και του ERC Board.

Σύνοψη των αλλαγών από τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του 2010

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ERC 2015 για το ALS 
αλλάζουν ως προς την έμφαση που δίνεται στην βελτίω-
ση της φροντίδας και στην εκτέλεση των οδηγιών αυτών 
για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών.5 Οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες του ERC 2015 για το ALS δεν περι-
λαμβάνουν μεγάλες αλλαγές στον πυρήνα των παρεμ-
βάσεων του ALS όπως αυτές δημοσιεύτηκαν το 2010.1,2 
Οι βασικές αλλαγές από το 2010 είναι:

•  Συνεχιζόμενη έμφαση στη χρήση συστημάτων άμεσης 
απάντησης για τη φροντίδα του ασθενή που επιδεινώ-
νεται και την πρόληψη της ενδονοσοκομειακής καρ-
διακής ανακοπής.

•  Συνεχιζόμενη έμφαση στις, κατά το δυνατόν λιγότερο  
διακοπτόμενες, υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπι-
έσεις κατά τη διάρκεια όλων των παρεμβάσεων του  
ALS: οι θωρακικές συμπιέσεις διακόπτονται ελάχιστα 
μόνο για να διευκολυνθούν συγκεκριμένες παρεμβά-
σεις. Αυτό περιλαμβάνει και την ελαχιστοποίηση των 
διακοπών των θωρακικών συμπιέσεων κατά την απινί-
δωση.

•  Εστίαση στη χρήση των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 

για απινίδωση και στη στρατηγική της απινίδωσης, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παύση πριν την απινίδωση, 
αν και αναγνωρίζουμε ότι ηλεκτρόδια απινίδωσης πολ-
λαπλών χρήσεων (paddles) χρησιμοποιούνται σε ορι-
σμένα περιβάλλοντα. κάποιες καταστάσεις.

•  Υπάρχει ένα καινούριο κεφάλαιο στην παρακολούθηση 
(monitoring) κατά τη διάρκεια του ALS που δίνει έμ-
φαση στη χρήση της κυματομορφής της καπνογραφίας 
για την  επιβεβαίωση και τη συνεχή παρακολούθηση 
της τοποθέτησης του ενδοτραχειακού σωλήνα, της  
ποιότητας  της ΚΑΡΠΑ και την έγκαιρη αναγνώριση 
της επανόδου της αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC).

•  Υπάρχει ποικιλία στην προσέγγιση της διαχείρισης του 
αεραγωγού κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ και προτεί-
νεται μια σταδιακή προσέγγιση, που βασίζεται σε πα-
ράγοντες σχετικούς με τον ασθενή, αλλά και στις δεξι-
ότητες του διασώστη. 

•  Οι συστάσεις για τη χορήγηση φαρμάκων κατά τη δι-
άρκεια της ΚΑΡΠΑ δεν άλλαξαν, αλλά υπάρχει μεγα-
λύτερος σκεπτικισμός για το ρόλο των φαρμάκων στη 
βελτίωση της έκβασης μετά την καρδιακή ανακοπή.

•  Δε συστήνεται η συστηματική χρήση των μηχανικών 
συσκευών θωρακικών συμπιέσεων, όμως αυτές αποτε-
λούν μια λογική εναλλακτική στις καταστάσεις όπου 
οι υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις είναι ανέ-
φικτες ή όταν διακυβεύεται η ασφάλεια του διασώστη.

•  Η χρήση υπερήχων περί την ανακοπή μπορεί να παίξει 
ρόλο στην αναγνώριση αναστρέψιμων αιτίων καρδια-
κής ανακοπής.

•  Οι τεχνικές εξωσωματικής υποστήριξης της ζωής μπο-
ρεί να παίξουν ρόλο ως επιλογή διάσωσης σε συγκεκρι-
μένους ασθενείς, όπου τα κλασικά μέτρα του ALS δεν 
είναι επιτυχή.

3a - Πρόληψη της ενδονοσοκομειακής καρδια-
κής ανακοπής

Η έγκαιρη αναγνώριση του ασθενή που επιδεινώνε-
ται και η πρόληψη της καρδιακής ανακοπής είναι ο πρώ-
τος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης.3 Περίπου μόνο το  
20% των ασθενών με ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανα-
κοπή θα επιβιώσουν και θα επιστρέψουν στο σπίτι.6,7

Τα βασικά σημεία των οδηγιών για την πρόληψη της  
ενδονοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής δεν έχουν 
αλλάξει από τις προηγούμενες οδηγίες του 2010.1 Προ-
τείνεται μία προσέγγιση στην πρόληψη της ενδονοσο-
κομειακής καρδιακής ανακοπής που περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση του προσωπικού, την παρακολούθηση των 
ασθενών, την αναγνώριση της επιδείνωση του ασθενή, 
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ένα πρόγραμμα κλήσης για βοήθεια και μία αποτελεσμα-
τική απάντηση – η αλυσίδα της πρόληψης.8

Το πρόβλημα

Η καρδιακή ανακοπή σε ασθενείς που νοσηλεύονται 
σε θαλάμους χωρίς monitoring, σπάνια είναι ένα τυχαίο, 
μη προβλέψιμο γεγονός.9 Οι ασθενείς αυτοί συχνά εμ-
φανίζουν μια αργή, προοδευτική επιδείνωση των φυσιο-
λογικών παραμέτρων, όπως υποξυγοναιμία και υπόταση, 
οι οποίες είτε δεν γίνονται αντιληπτές, είτε δεν αντιμε-
τωπίζονται σωστά από το προσωπικό της κλινικής.10-12 
Ο αρχικός ρυθμός της καρδιακής ανακοπής σε αυτή την 
ομάδα ασθενών συνήθως είναι μη απινιδώσιμος6,7 και 
η επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο είναι 
φτωχή, ιδιαίτερα στους ασθενείς με αρχικά σημεία ανα-
πνευστικής καταστολής ή καταπληξίας.7,13 Η πρώιμη και 
αποτελεσματική θεραπεία θα μπορούσε να προλάβει ένα 
ποσοστό καρδιακών ανακοπών, θανάτων και μη αναμε-
νόμενων εισαγωγών σε ΜΕΘ. Έρευνες σε νοσοκομεία 
που διαθέτουν τις παραδοσιακές ομάδες αντιμετώπισης 
καρδιακών ανακοπών, έδειξαν ότι οι ασθενείς για τους 
οποίους κλήθηκε η ομάδα, αλλά δεν είχαν καρδιακή 
ανακοπή, είχαν υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.14-16 
Βάσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι τα νοσο-
κομεία με τη μικρότερη συχνότητα ενδονοσοκομειακής 
καρδιακής ανακοπής έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης από αυτή.17

Η φύση των μειονεκτημάτων στην αναγνώριση και αντι-
μετώπιση του ασθενή που επιδεινώνεται

Σε αυτά περιλαμβάνονται η σπάνια, ελλιπής ή καθυ-
στερημένη αξιολόγηση ζωτικών σημείων, η έλλειψη γνώ-
σης των φυσιολογικών τιμών των ζωτικών σημείων, ο 
ανεπαρκής σχεδιασμός των διαγραμμάτων καταγραφής, 
η φτωχή ευαισθησία και ειδικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των ασθενών και πυροδότησης της ανάλογης 
ανταπόκρισης «track and trigger», η αδυναμία του προ-
σωπικού να αυξήσει το monitoring ή να κλιμακώσει τη 
φροντίδα και ο φόρτος εργασίας του προσωπικού.18-26 

Προβλήματα με την αξιολόγηση και διαχείριση του αε-
ραγωγού, με διαταραχές της αναπνοής και της κυκλοφο-
ρίας, καθώς και προβλήματα οργάνωσης όπως η έλλειψη 
επικοινωνίας και συλλογικής δουλειάς και η ανεπαρκής 
χρήση των οδηγιών για περιορισμό της θεραπείας, δεν 
είναι σπάνια.10,27,28

Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του επείγοντος

Αρκετές μελέτες αποδεικνύουν ότι το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό έχουν ελλιπείς γνώσεις και δε-
ξιότητες για την αντιμετώπιση του επείγοντος,29-37 πχ 
οξυγονοθεραπεία,30 ισορροπία ύδατος και ηλεκτρολυ-
τών,31 αναλγησία,32 θέματα συναίνεσης,33 παλμική οξυ-
μετρία30,34,35 και δόσεις φαρμάκων.36 Η εκπαίδευση του 
προσωπικού αποτελεί σημαντικό μέρος στην εφαρμογή 
ενός συστήματος, που θα προλαμβάνει την καρδιακή 
ανακοπή, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ελεγχόμενες 
τυχαιοποιημένες μελέτες που να διερευνούν το ρόλο συ-
γκεκριμλενων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.37

Σε μία μελέτη, σχεδόν όλη η βελτίωση στην πρόληψη 
των καρδιακών ανακοπών συνέβη κατά την εκπαιδευτι-
κή φάση της εφαρμογής ενός συστήματος Ιατρικής Ομά-
δας Επειγόντων (Medical Emergency Team/ ΜΕΤ).38,39 
Οι ομάδες ταχείας ανταπόκρισης, όπως οι ΜΕΤ, παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και βελτίωση 
των δεξιοτήτων επείγουσας φροντίδας του προσωπικού 
των θαλάμων.37,40 Η εισαγωγή συγκεκριμένων, αντικει-
μενικών κριτηρίων κλήσης,41 εργαλείων παραπομπής 
(referral tools)42 και ανατροφοδότησης για το προσω-
πικό,43 έχουν βελτιώσει τη χρήση των ομάδων ΜΕΤ και 
έχουν μειώσει σημαντικά τις καρδιακές ανακοπές. Μία 
άλλη μελέτη έδειξε ότι ο αριθμός των κλήσεων για καρ-
διακή ανακοπή μειώθηκε, ενώ οι κλήσεις για καταστά-
σεις προ ανακοπής αυξήθηκαν μετά την εφαρμογή ενός 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος44 σε δύο 
νοσοκομεία.45 Αυτό σχετίστηκε με μία ελάττωση στη 
συχνότητα των καρδιακών ανακοπών και με βελτιωμέ-
νη επιβίωση μετά από αυτές. Άλλη έρευνα υποδηλώνει 
ότι η εκπαίδευση περισσότερων ειδικοτήτων δεν άλλαξε 
ούτε τη θνητότητα, ούτε την αναγνώριση των ασθενών 
σε κίνδυνο από το προσωπικό των θαλάμων.46

Παρακολούθηση και αναγνώριση του βαρέως πάσχοντα 
ασθενή

Γενικά τα κλινικά σημεία της οξείας νόσου είναι πα-
ρόμοια, ανεξάρτητα από την υποκείμενη παθολογία, 
καθώς αυτά αντανακλούν την ανεπάρκεια του αναπνευ-
στικού, του κυκλοφορικού και του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Οι μεταβολές από τις φυσιολογικές πα-
ραμέτρους, μόνες τους ή σε συνδυασμό, σχετίζονται ή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την 
εμφάνιση καρδιακής ανακοπής,12,47-50 ενδονοσοκομει-
ακού θανάτου20,21,51-68 και μη αναμενόμενης εισαγωγής 
στη ΜΕΘ,47,66,69,70 ενώ η πιθανότητα θανάτου αυξάνει 
με την αύξηση της έκτασης ή του αριθμού των διαταρα-
χών.18,47,48,63,71-79 Αν και οι παθοφυσιολογικές διαταρα-
χές είναι συνήθεις  καταστάσεις σε απλούς θαλάμους,80 η 
μέτρηση και καταγραφή φυσιολογικών παραμέτρων των 
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ασθενών δε γίνεται όσο συχνά θα έπρεπε.9,11,22,49,81-83 Για 
να βελτιωθεί η έγκαιρη αναγνώριση του βαρέως πάσχο-
ντα, κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει ένα καθορισμένο 
σχέδιο καταγραφής των ζωτικών σημείων, που να περι-
λαμβάνει ποιες παράμετροι πρέπει να καταγράφονται 
και πόσο συχνά.24,84

Πολλά νοσοκομεία χρησιμοποιούν κλίμακες προει-
δοποιητικών σοιμείων (Early Warning Scores/ EWS) ή 
κριτήρια επείγουσας κλήσης, προκειμένου να αναγνω-
ριστούν οι ασθενείς στους θαλάμους που χρειάζονται 
αυξημένη φροντίδα22,49,82,85-89 και αυτό αυξάνει την 
παρακολούθηση των ζωτικών σημείων.82,88,89 Αυτά τα 
κριτήρια κλήσης ή τα συστήματα «track and trigger» 
περιλαμβάνουν συστήματα μεμονομένων παραμέτρων, 
συστήματα πολλαπλών παραμέτρων, συστήματα άθροι-
σης σκορ ή συνδυασμό συστημάτων.90 Τα συστήματα 
«track and trigger» που βασίζονται στην άθροιση σκορ 
παρέχουν μία διαβαθμισμένη κλιμάκωση φροντίδας, 
ενώ τα συστήματα «track and trigger» μεμονομένων πα-
ραμέτρων επιτρέπουν μια απάντηση «όλα ή τίποτα». Τα 
απλούστερα συστήματα μπορεί να έχουν πλεονεκτήμα-
τα σε σχέση με τα πιο πολύπλοκα.91,92 Η ανησυχία των 
νοσηλευτών μπορεί να είναι επίσης ένας σημαντικός πα-
ράγοντας πρόβλεψης της επιδείνωσης των ασθενών.93-95

Η χρήση ενός αθροιστικού σκορ που βασίζεται σε ένα 
αριθμό μη φυσιολογικών ζωτικών σημείων φαίνεται πιο 
σημαντική από τις διαταραχές σε ένα μόνο σύστημα.96,97 
Τα συστήματα αθροιστικά σκορ ποικίλουν τόσο στην 
απόδοσή τους, όσο και στο σημείο μέχρι το οποίο μπο-
ρούν να προβλέψουν.20,70,98 Σε μεγαλύτερους ασθενείς 
(>65 ετών), που αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των 
ασθενών με ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή,99 τα 
σημεία επιδείνωσης πριν την καρδιακή ανακοπή είναι 
συνήθως αμβλυμένα, και η ικανότητα πρόβλεψης των 
τροποποιημένων EWS (Modified Early Warning Score/ 
MEWS) προοδευτικά ελαττώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας του ασθενή.100

Ο σχεδιασμός των διαγραμμάτων καταγραφής των 
ζωτικών σημείων19,101 και η χρήση της τεχνολογίας102-104 
μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση της 
επιδείνωσης και στην κλιμάκωση της φροντίδας, αλλά 
αυτό απαιτεί περισσότερη έρευνα. Στα πιθανά πλεονε-
κτήματα περιλαμβάνονται η αυξημένη καταγραφή των 
ζωτικών σημείων,105 η βελτίωση της αναγνώρισης των 
σημείων επιδείνωσης,19,101,104 η έγκαιρη ενεργοποίηση 
των ομάδων103 και η βελτίωση της έκβασης των ασθε-
νών.103,106

Κλήση για βοήθεια και ανταπόκριση στο βαρέως πάσχο-
ντα ασθενή

Οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευόμενοι γιατροί συχνά 
δυσκολεύονται να καλέσουν βοήθεια ή να κλιμακώσουν 
τη θεραπεία καθώς θεωρούν ότι μπορεί να επικριθεί η 
κλινική τους κρίση.107-110 Επιπρόσθετα, είναι κοινός τό-
πος, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νεότερους συναδέλφους, 
ότι η ιατρική ομάδα που αντιμετωπίζει πρώτη τον ασθε-
νή θα πρέπει να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα που επαφίενται της ειδικότητάς της.110 Είναι λογι-
κό ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
σύνολο του προσωπικού μπορεί να καλέσει για βοήθεια 
και είναι εκπαιδευμένο στη χρήση δομημένων εργαλεί-
ων επικοινωνίας, όπως το RSVP (Αιτία-Ιστορικό-Ζωτι-
κά σημεία-Σχέδιο/reason-story-vital signs-plan)111 ή το 
SBAR (Κατάσταση-Υπόβαθρο-Εκτίμηση-Συστάσεις/
situation-background-assesment-recommendation),112 
ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ των 
ειδικοτήτων. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
τέτοιες φόρμες επικοινωνίας σπάνια χρησιμοποιούνται 
στην καθημερινή πρακτική.113

Η ανταπόκριση στους ασθενείς που είναι βαρέως 
πάσχοντες ή που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να γί-
νουν βαρέως πάσχοντες συνήθως παρέχεται από Ιατρική 
Ομάδα Επειγόντων (Medical Emergency Team/ ΜΕΤ), 
τηνομάδα άμεσης ανταπόκρισης (Rapid Response 
Team/ RRT) ή την Ομάδα Αυξημένης Φροντίδας μετά 
τη ΜΕΘ (Critical Care Outreach Team/ CCOT).114-117 
Αυτές αντικαθιστούν τις παραδοσιακές ομάδες καρδια-
κής ανακοπής ή συνυπάρχουν με αυτές , οι οποίες τυπικά 
καλούνται για ασθενείς που ήδη βρίσκονται σε καρδια-
κή ανακοπή. Οι MET/RRT συνήθως αποτελούνται από 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μονάδων εντατικής 
θεραπείας και γενικής ιατρικής  που ανταποκρίνονται 
σε συγκεκριμένα κριτήρια κλήσης. Οποιοδήποτε μέ-
λος του υγειονομικού προσωπικού μπορεί να καλέσει 
τις ομάδες MET/RRT/CCOT. Σε μερικά νοσοκομεία, ο 
ασθενής και το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον 
μπορούν επίσης να καλέσουν τις ομάδες αυτές.118-120 Οι 
παρεμβάσεις των ομάδων συχνά περιλαμβάνουν απλές 
πράξεις όπως έναρξη της χορήγησης οξυγόνου και ενδο-
φλέβιων υγρών.121-125 Ωστόσο, αναδρομικές (post-hoc) 
αναλύσεις των δεδομένων της μελέτης MERIT, δείχνουν 
ότι σχεδόν όλες οι κλήσεις στη ΜΕΤ απαιτούσαν παρεμ-
βάσεις τύπου «εντατικής θεραπείας».126 Οι ομάδες MET, 
RRT και CCOT εμπλέκονται επίσης και σε συζητήσεις 
σχετικά με αποφάσεις «μη προσπάθειας ΚΑΡΠΑ» (do 
not attempt Cαrdiopulmonary Resuscitation/DNACPR) 
ή αποφάσεις που αφορούν το τέλος της ζωής.127-133 Πρό-
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σφατα, έχουν γίνει προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα 
εργαλείο διαλογής, που θα αναγνωρίζει ασθενείς στο 
τέλος της ζωής και θα ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο του θα-
νάτου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας 
της πρόγνωσης και την αποφυγή δυνητικά επιζήμιων και 
ανώφελων παρεμβάσεων.134

Η μελέτη της επίδρασης των συστημάτων MET/
RRT/CCOT στην έκβαση των ασθενών είναι δύσκολη, 
λόγω της πολυπλοκότητας των παρεμβάσεων. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου μελέτης των ομάδων ταχεί-
ας ανταπόκρισης, υπήρχε μια διεθνής επικέντρωση στη 
βελτίωση άλλων πλευρών της ασφάλειας των ασθενών, 
πχ. τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, την έγκαιρη θε-
ραπεία της σήψης και την καλύτερη διαχείριση της φαρ-
μακευτικής αγωγής, κάθε μια εκ των οποίων δύνατε να 
επηρεάσει την πορεία των ασθενών και να ελαττώσει την 
πιθανότητα καρδιακών ανακοπών και ενδονοσοκομεια-
κών θανάτων. Οι περισσότερες μελέτες στα συστήματα 
των RRT/MET μέχρι σήμερα ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και 
την Αυστραλία και η αποτελεσματικότητά τους σε άλλα 
συστήματα υγείας δεν είναι σαφής.135

Μία καλά σχεδιασμένη, τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
συστάδες των συστημάτων MET (μελέτη MERIT) που 
αφορούσε 23 νοσοκομεία,22 δεν έδειξε ελάττωση στη 
συχνότητα των καρδιακών ανακοπών μετά την εισαγω-
γή των ΜΕΤ, όταν αναλύθηκε σε μία βάση «με σκοπό τη 
θεραπεία». Τόσο η ομάδα ελέγχου, όσο και η ομάδα ΜΕΤ 
έδειξαν βελτιωμένη έκβαση σε σχέση με το σημείο ανα-
φοράς. Οι post-hoc αναλύσεις της μελέτης MERIT έδει-
ξαν μία μείωση στις καρδιακές ανακοπές και στους μη 
αναμενόμενους θανάτους με την αύξηση της ενεργοποί-
ησης των συστημάτων ΜΕΤ.136 Τα στοιχεία από μελέτες 
παρατήρησης σε μονήρη κέντρα είναι ασαφή, με κάποιες 
μελέτες να δείχνουν μείωση στον αριθμό των καρδιακών 
ανακοπών μετά την εφαρμογή των MET/RRT,38,41,123,137-

159 και κάποιες όχι.121,122,124,125,160-163 Ωστόσο, συστημα-
τικές ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις και πολυκεντρικές 
μελέτες υποδηλώνουν ότι τα συστήματα RRT/ΜΕΤ 
ελαττώνουν τη συχνότητα των καρδιοπνευμονικών ανα-
κοπών και των ενδονοσοκομειακών θανάτων.164-166 Ανη-
συχία έχει εκφραστεί για το αν οι ομάδες ΜΕΤ μπορούν 
να οδηγήσουν σε δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα, που 
να οφείλονται στο ότι το προσωπικό απομακρύνεται από 
τα καθημερινά του καθήκοντα για να ανταποκριθεί στις 
κλήσεις των ΜΕΤ. Έρευνες δείχνουν ότι αν και οι κλήσεις 
στις ΜΕΤ διακόπτουν τη φυσιολογική ρουτίνα του νο-
σοκομείου και προκαλούν αναστάτωση στο προσωπικό, 
δεν είναι επιβλαβείς για τον ασθενή.167

Κατάλληλη τοποθέτηση των ασθενών

Ιδανικά, οι βαρύτερα πάσχοντες θα έπρεπε να οδη-
γούνται σε ένα χώρο που θα μπορούσε να παρέχει τη 
βέλτιστη επίβλεψη και το υψηλότερο επίπεδο υποστήρι-
ξης των οργάνων και νοσηλευτικής φροντίδας. Διεθνείς 
επιστημονικοί φορείς έχουν καταλήξει σε ορισμούς στα 
επίπεδα της φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα έχουν προτείνει 
κριτήρια εισαγωγής και εξόδου από τις Μονάδες Υψηλής 
Εξάρτισης (High Dependency Units/ HDUs) και εντατι-
κής θεραπείας.168,169

Επίπεδα προσωπικού

Το προσωπικό των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα μει-
ωμένο, τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που 
μπορεί να επηρεάσει την παρακολούθηση, τη θεραπεία 
και την έκβαση των ασθενών. Πληροφορίες από τη βάση 
δεδομένων για την έρευνα στην ΚΑΡΠΑ των ΗΠΑ (US 
National Registry of CPR Ιnvestigators) έδειξαν ότι το 
ποσοστό επιβίωσης από τις ενδονοσοκομειακές καρδια-
κές ανακοπές είναι χαμηλότερο τις νύχτες και τα Σαβ-
βατοκύριακα.170 Ομοίως και η έκβαση των ασθενών που 
εισάγονται στο νοσοκομείο και αυτών που παίρνουν εξι-
τήριο από τη ΜΕΘ είναι χειρότερη, κατά τη διάρκεια της 
νύχτας και το Σαββατοκύριακο.171-174 Μελέτες έδειξαν 
ότι το αυξημένο νοσηλευτικό προσωπικό συνδέεται με 
μείωση της συχνότητας “αδυναμίας διάσωσης” (failure-
to-rescue) και του αριθμού καρδιακών ανακοπών, πνευ-
μονίας, καταπληξίας και θανάτου.23,175-177

Αποφάσεις για την αναζωογόνηση

Η απόφαση για την έναρξη, τη συνέχιση και τη δια-
κοπή των προσπαθειών αναζωογόνησης βασίζεται στην 
ισορροπία ανάμεσα στους κινδύνους, τα οφέλη και τις 
επιβαρύνσεις από αυτές τις παρεμβάσεις στους ασθενείς, 
τα μέλη των οικογενειών τους και το υγειονομικό προ-
σωπικό. Υπάρχουν καταστάσεις όπου η αναζωογόνηση 
είναι ακατάλληλη και δε θα έπρεπε να εφαρμόζεται. 

Σκεφτείτε την απόφαση «μη προσπάθειας ΚΑΡΠΑ» 
(DNACPR) όταν ο ασθενής:

•  δεν επιθυμεί την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ)

•  έχει εξαιρετικά μικρή πιθανότητα επιβίωσης από την 
καρδιακή ανακοπή, ακόμη και αν επιχειρηθεί ΚΑΡΠΑ

Οι πρακτικές λήψης αποφάσεων DNACPR ποικίλουν 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
συμμετοχή του ασθενή στη λήψη της απόφασης.178-181 

Η βελτίωση των γνώσεων, της εκπαίδευσης και της λή-
ψης αποφάσεων DNACPR θα βελτιώσει τη φροντίδα 
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των ασθενών και θα περιορίσει τις μάταιες προσπάθειες 
ΚΑΡΠΑ.182,183 Το κεφάλαιο  της ηθικής στις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωο-
γόνησης παρέχει περισσότερες πληροφορίες.184

Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της ενδονοσο-
κομειακής καρδιακής ανακοπής

Τα νοσοκομεία θα έπρεπε να παρέχουν ένα σύστη-
μα φροντίδας που θα περιλαμβάνει: (α) την εκπαίδευση 
του προσωπικού σχετικά με τα σημεία επιδείνωσης των 
ασθενών και τη λογική της άμεσης απάντησης στο επεί-
γον, (β) την κατάλληλη και συχνή παρακολούθηση των 
ζωτικών σημείων των ασθενών, (γ) σαφείς οδηγίες (πχ 
μέσω κριτηρίων κλήσης ή κλιμάκων προειδοποιητικών 
σημείων) που θα βοηθούν το προσωπικό να αναγνωρίζει 
έγκαιρα την επειδείνωση των ασθενών, (δ) ένα ξεκάθα-
ρο, ομοιόμορφο σύστημα κλήσης για βοήθεια, και (ε) μία 
κατάλληλη και έγκαιρη κλινική απάντηση στην κλήση 
για βοήθεια.8 Οι παρακάτω στρατηγικές μπορεί να προ-
λάβουν ενδονοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές που 
μπορούν να αποφευχθούν:
1.  Παροχή φροντίδας στους κατάλληλους χώρους νοση-

λείας για τους ασθενείς που είναι σε βαριά κατάσταση 
ή βρίσκονται σε κίνδυνο για κλινική επιδείνωση, με το 
επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας να ανταποκρίνε-
ται στη βαρύτητα της ασθένειας.

2.  Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς έχουν ανάγκη συχνής 
παρακολούθησης: κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει ένα 
καταγεγραμένο σχέδιο παρακολούθησης των ζωτι-
κών σημείων, που θα αναγνωρίζει ποιες παράμετροι 
θα πρέπει να μετρώνται καθώς και το πόσο συχνά. Η 
συχνότητα της μέτρησης θα πρέπει να σχετίζεται με τη 
βαρύτητα της ασθένειας και την πιθανότητα επιδείνω-
σης και εκδήλωσης καρδιακής ανακοπής. Πρόσφατες 
οδηγίες προτείνουν την παρακολούθηση απλών ζωτι-
κών παραμέτρων, όπως ο σφυγμός, η αρτηριακή πίεση, 
η αναπνευστική συχνότητα, το επίπεδο συνείδησης, η 
θερμοκρασία και το SpO2.24,28

3.  Χρησιμοποίηση ενός συστήματος «track and trigger» 
(είτε με κριτήρια κλήσης, είτε με EWS) για να αναγνω-
ριστούν οι ασθενείς που είναι βαρέως πάσχοντες και/ή 
βρίσκονται σε κίνδυνο κλινικής επιδείνωσης και καρ-
διακής ανακοπής.

4.  Χρησιμοποίηση ενός συστήματος καταγραφής των 
ασθενών που θα επιτρέπει την τακτική μέτρηση και 
καταγραφή των ζωτικών σημείων και καταγραφή των 
EWS όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Το σύστημα κατα-
γραφής θα πρέπει να διευκολύνει την αναγνώριση των 
σημείων επιδείνωσης.

5.  Ύπαρξη ξεκάθαρων και συγκεκριμένων οδηγιών που 
να επιτρέπουν την άμεση κλινική απάντηση σε πα-
θολογικές καταστάσεις, οι οποίες να βασίζονται στο 
σύστημα «track and trigger» που έχει υιοθετηθεί. Οι 
οδηγίες θα πρέπει περιλαμβάνουν συμβουλές για την 
περαιτέρω κλινική αντιμετώπιση του ασθενούς και τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού.

6.  Το νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέτει σαφή ανταπόκρι-
ση στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μια διαμορφωμένη υπηρεσία εξωγε-
νούς βοήθειας ή μια ομάδα αναζωογόνησης, πχ (MET, 
RRT), ικανή να ανταποκριθεί εγκαίρως σε οξείες κλινι-
κές κρίσιμες καταστάσεις, όπως αυτές αναγνωρίζονται 
από το σύστημα «track and trigger» ή άλλους δείκτες. 
Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει αν είναι διαθέσιμη σε εικο-
σιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικό με τα απαραίτη-
τα προσόντα. Οι θεράποντες ιατροί του ασθενούς θα 
πρέπει να εμπλέκονται πρώιμα στην αρχική διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων.

7.  Εκπαίδευση όλου του κλινικού προσωπικού στην 
αναγνώριση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του 
βαρέως πάσχοντα ασθενούς. Συμπεριλάβετε συμβου-
λές για την κλινική αντιμετώπιση του ασθενούς ενώ 
αναμένεται η άφιξη περισσότερο εξειδικευμένου προ-
σωπικού. Διασφαλίστε ότι τα μέλη του προσωπικού 
γνωρίζει τους ρόλους τους, στο σύστημα ταχείας απά-
ντησης.

8.  Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα 
στο προσωπικό όλων των βαθμίδων να καλούν σε βο-
ήθεια, στην περίπτωση που αναγνωρίζουν ότι κάποιος 
ασθενής βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης 
ή καρδιακής ανακοπής. Το προσωπικό θα πρέπει να 
είναι εκπαιδευμένο στη χρήση δομημένων εργαλείων 
επικοινωνίας, που να διασφαλίζουν την αποτελεσματι-
κή μεταφορά πληροφοριών μεταξύ ιατρών, νοσηλευ-
τών και άλλων επαγγελμάτων υγείας.

9.  Αναγνωρίστε τους ασθενείς στους οποίους η καρδιο-
πνευμονική ανακοπή είναι αναμενόμενο τελικό γεγο-
νός και στους οποίους η ΚΑΡΠΑ είναι μη ενδεδειγμέ-
νη, καθώς και τους ασθενείς οι οποίοι δεν επιθυμούν 
να υποβληθούν σε ΚΑΡΠΑ. Τα νοσοκομεία θα πρέπει 
να έχουν μια πολιτική DNACPR, η οποία θα βασίζεται 
σε εθνικές οδηγίες, και θα είναι κατανοητή και σεβα-
στή από όλο το προσωπικό.

10.  Διασφαλίστε ότι θα πραγματοποιείται ακριβής απο-
λογιστικός έλεγχος σχετικά με τις καρδιακές ανακο-
πές, τους επιδεινούμενους ασθενείς, του απρόβλε-
πτους θανάτους και τις μη αναμενόμενες εισαγωγές 
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σε ΜΕΘ, μέσω της χρήσης των συνήθων βάσεων 
δεδομένων. Επίσης πραγματοποιήστε απολογιστι-
κό έλεγχο για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του 
συμβάματος καθώς και την κλινική ανταπόκριση σε 
αυτά.  

Πρόληψη των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων 
(SCD) εκτός νοσοκομείου

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία 
SCD. Η μη- ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και οι βαλβιδο-
πάθειες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των άλλων 
αιτιών SCD σε μεγαλύτερους ασθενείς. Κληρονομικές 
ανωμαλίες, (πχ σύνδρομο Brugada, υπερτροφική μυο-
καρδιοπάθεια), συγγενείς καρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα 
και χρήση ουσιών είναι οι κύριες αιτίες στους νεότερους.

Τα περισσότερα θύματα SCD έχουν ιστορικό καρδια-
κής νόσου και προειδοποιητικά σημεία, συνήθως προ-
κάρδιο άλγος, την ώρα πριν την καρδιακή ανακοπή.185 
Στους ασθενείς με γνωστή καρδιακή νόσο, η συγκοπή 
(με ή χωρίς πρόδρομα συμπτώματα – ιδιαίτερα πρόσφα-
τα ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια) είναι ένας ανεξάρ-
τητος παράγοντας κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο θα-
νάτου.186-196 Το προκάρδιο άλγος που εμφανίζεται μόνο 
κατά την άσκηση και αίσθημα παλμών που συνδυάζεται 
με συγκοπή, σχετίζονται με υπερτροφική μυοκαρδιοπά-
θεια, στεφανιαίες ανωμαλίες, Wolff-Parkinson-White, 
και αρρυθμογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας. 

Τα εμφανώς υγιή παιδιά και οι νέοι ενήλικες που εμ-
φανίζουν SCD μπορεί επίσης να έχουν σημεία και συ-
μπτώματα (πχ συγκοπή προ-συγκοπικά επεισόδια, προ-
κάρδιο άλγος και αίσθημα παλμών), τα οποία θα πρέπει 
να θορυβήσουν τους επαγγελματίες υγείας ώστε να που 
να ωθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να ζητήσουν πιο 
εξειδικευμένη βοήθεια για να προλάβουν την καρδιακή 
ανακοπή.197-206

Τα παιδιά και οι νέοι ενήλικες που παρουσιάζουν τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα της αρρυθμογενούς συ-
γκοπής θα πρέπει να εκτιμώνται από ειδικό καρδιολό-
γο, και η εκτίμηση να περιλαμβάνει τη διενέργεια ΗΚΓ,  
καθώς και στις περισσότερες περιπτώσεις τη διενέργεια  
ενός υπερηχογραφήματος και δοκιμασία κοπώσεως. 
Τα χαρακτηριστικά της αρρυθμογενούς συγκοπής πε-
ριλαμβάνουν: συγκοπή σε ύπτια θέση, που συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια ή μετά την άσκηση, χωρίς ή με σύντο-
μα πρόδρομα συμπτώματα, επανειλημμένα επεισόδια, ή 
συγκοπή σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου 
θανάτου. Επιπρόσθετα, μη πλευριτικός θωρακικός πό-
νος, αίσθημα παλμών που σχετίζεται με συγκοπή, σπα-

σμοί (όταν είναι ανθεκτικοί στη θεραπεία, συμβαίνουν 
τη νύχτα ή επιτείνονται με την άσκηση, τη συγκοπή ή 
το δυνατό θόρυβο) καθώς και επεισόδιο πνιγμού σε ένα 
έμπειρο κολυμβητή οφείλουν να εγείρουν υποψίες για 
αυξημένο κίνδυνο. Η συστηματική εκτίμηση σε κλινι-
κή που ειδικεύεται στη φροντίδα ασθενών με αυξημένο 
κίνδυνο για SCD, συνιστάται για τα μέλη των οικογε-
νειών με νεαρά θύματα SCD ή για ασθενείς με γνωστή 
καρδιακή νόσο, που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο για 
SCD.186,207-211 Ένα οικογενειακό ιστορικό συγκοπής ή 
SCD, το αίσθημα παλμών ως σύμπτωμα, η συγκοπή σε 
ύπτια θέση και αυτή που σχετίζεται με την άσκηση ή τη 
συναισθηματική φόρτιση, παρουσιάζονται πιο συχνά σε 
ασθενείς με σύνδρομο μακρού QT.212 Στους μεγαλύτε-
ρους ενήλικες,213,214 η απουσία ναυτίας και εμέτου πριν 
τη συγκοπή και οι ΗΚΓ διαταραχές, είναι ανεξάρτητος 
προγνωστικός δείκτης αρρυθμογενούς συγκοπής.

Ανεξήγητος πνιγμός και πνιγμός δεινού κολυμβη-
τή μπορεί να οφείλεται σε σύνδρομο μακρού QT ή 
σε κατεχολαμινεργική πολυμορφική κοιλιακή ταχυ-
καρδία (Catecholaminergic Polymorphic Ventricular 
Tachycardia/ CPVT).215 Φαίνεται να υπάρχει σύνδεση 
ανάμεσα στο πρώτο και στην παρουσίαση με επιληπτι-
κές κρίσεις.216,217

Έχουν εκδοθεί οδηγίες για την ανίχνευση αυτών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου, συμπεριλαμ-
βανομένων και των αθλητών. Τα προγράμματα διαλογής 
(screening) των αθλητών ποικίλουν μεταξύ των χω-
ρών.218,219  Η αναγνώριση των ατόμων με κληρονομικό-
τητα και το screening των μελών της οικογένειας μπορεί 
να βοηθήσουν στην πρόληψη θανάτου των νεαρών ατό-
μων με κληρονομικές καρδιακές διαταραχές.220-222

3b προνοσοκομειακή αναζωογόνηση
Η παρούσα ενότητα παρέχει μια περίληψη της προ-

νοσοκομειακής αναζωογόνησης. Πολλά από τα ειδικά 
θέματα της προ-νοσοκομειακής αναζωογόνησης αναφέ-
ρονται στα κεφάλαια των παρεμβάσεων του ALS ή είναι 
κοινά για την αναζωογόνηση ενδο- και εξωνοσοκομεια-
κής καρδιακής ανακοπής.223 Η βασική υποστήριξη της 
ζωής των ενηλίκων και η αυτόματη εξωτερική απινίδωση 
περιέχουν οδηγίες για τις τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται κατά τη διάρκεια της αρχικής  αναζωογόνησης ενή-
λικου θύματος καρδιακής ανακοπής. Επιπλέον, πολλές 
από τις ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με την καρ-
διακή ανακοπή και συναντώνται στη προ-νοσοκομειακή 
αναζωογόνηση βρίσκονται στο κεφάλαιο 4-«Καρδιακή  
ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις».224
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Προσωπικό EMS και παρεμβάσεις

Υπάρχει σημαντική ποικιλία στην Ευρώπη όσον αφο-
ρά τη δομή και λειτουργία των συστημάτων επείγου-
σας ιατρικής φροντίδας (Emergency Medical Services/
EMS). Μερικές χώρες έχουν υιοθετήσει συστήματα που 
βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε παραϊατρικό προ-
σωπικό (paramedic/emergency medical technician), ενώ 
άλλες χώρες ενσωματώνουν προνοσοκομειακούς για-
τρούς σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Αν και μερικές 
έρευνες έχουν καταγράψει υψηλότερα ποσοστά επιβίω-
σης μετά από καρδιακή ανακοπή στα συστήματα EMS 
που περιλαμβάνουν εξειδικευμένους γιατρούς,225-232 σε 
σύγκριση με αυτά που βασίζονται σε μη ιατρικό προ-
σωπικό,225,226,233,234 άλλες συγκρίσεις δε βρήκαν κα-
μία διαφορά στην επιβίωση ανάμεσα στα συστήματα 
που χρησιμοποιούσαν παραϊατρικό ή ιατρικό προσω-
πικό.235-237 Τα καλά οργανωμένα μη-βασιζόμενα σε ια-
τρούς συστήματα με υψηλής εκπαίδευσης παραϊατρικό 
προσωπικό αναφέρουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης.238 
Δεδομένης της αναστιστοιχίας των υπαρχόντων στοι-
χείων, η ενσωμάτωση ή ο αποκλεισμός ιατρών στο προ-
νοσοκομειακό προσωπικό που ανταποκρίνεται στις κλή-
σεις για καρδιακή ανακοπή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την υπάρχουσα τοπική πολιτική.

Επίσης, είναι αβέβαιο το αν οι παρεμβάσεις ALS από 
τα συστήματα EMS βελτιώνουν την επιβίωση. Μία μετα-
ανάλυση έδειξε ότι η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 
μπορεί να αυξήσει την επιβίωση σε μη τραυματική εξω-
νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.239 Ωστόσο, μία πρό-
σφατη, μεγάλη μελέτη παρατήρησης, που χρησιμοποίη-
σε ανάλυση εξομοίωσης έδειξε ότι η επιβίωση μέχρι την 
έξοδο από το νοσοκομείο, καθώς και η επιβίωση μέχρι τις 
90 μέρες ήταν μεγαλύτερες στους ασθενείς που έλαβαν 
BLS.240 Δεν είναι δυνατό να πούμε αν είναι πραγματική 
αυτή η διαφορά ή αν οφείλεται σε άλλους παράγοντες 
που δεν μπορούν να συνυπολογιστούν.

ΚΑΡΠΑ έναντι απινίδωσης ως πρώτη αντιμετώπιση της 
εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η διενέργεια 
θωρακικών συμπιέσεων κατά την μεταφορά στο σημείο  
και φόρτιση του απινιδωτή βελτιώνει την πιθανότητα 
επιβίωσης.241 Μία ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέ-
τη (RCT)242 έδειξε αυξημένη ROSC, επιβίωση κατά την 
έξοδο από το νοσοκομείο και μετά από ένα χρόνο, στους 
ασθενείς με παρατεταμένους χρόνους ανακοπής (>5 
λεπτά). Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τόσο 
αυτή η μελέτη, όσο και μία μεγάλη «πριν-και-μετά» με-
λέτη από το Σιάτλ243 που έδειξε καλύτερες εκβάσεις με 

90΄΄ ΚΑΡΠΑ πριν την απινίδωση, όταν το διάστημα 
ανταπόκρισης ήταν >4 λεπτά, έγιναν σε μία εποχή που 
εφαρμόζονταν 3 συνεχόμενες απινιδώσεις και μικρότε-
ρες περίοδοι ΚΑΡΠΑ μεταξύ αυτών (1 λεπτό). Στοιχεία 
από 5 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες242,244-247 και 
μία άλλη μελέτη248 δείχνουν ότι στους ασθενείς με εξω-
νοσοκομειακή ανακοπή και αρχικό ρυθμό VF/pVT, που 
δε βρίσκονται υπό παρακολούθηση, δεν υπάρχει πλεονέ-
κτημα όταν εφαρμόζεται ΚΑΡΠΑ για 90s-180s΄΄ πριν την 
απινίδωση, συγκριτικά με την άμεση απινίδωση και διε-
νέργεια ΚΑΡΠΑ μέχρι την τοποθέτηση του εξοπλισμού 
της απινίδωσης.

Μία υπο-ανάλυση μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμε-
νης μελέτης245 δεν έδειξε διαφορά στη επιβίωση μέχρι  
την έξοδο από το νοσοκομείο με μία παρατεταμένη πε-
ρίοδο ΚΑΡΠΑ (180s΄΄) και καθυστερημένη απινίδωση, 
σε ασθενείς με απινιδώσιμο αρχικό ρυθμό στους οποίους 
εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενου. Ωστόσο, 
για εκείνες τις υπηρεσίες EMS που έχουν καλύτερα πο-
σοστά επιβίωσης μέχρι το εξιτήριο από το νοσοκομείο 
(που ορίζονται ως >20% για έναν αρχικά απινιδώσιμο 
ρυθμό), τα 180s΄΄ της ΚΑΡΠΑ πριν από την απινίδωση 
είχαν περισσότερο όφελος από ό,τι μια συντομότερη δι-
άρκεια ΚΑΡΠΑ (30s-60s΄΄).

Το προσωπικό EMS πρέπει να παρέχει υψηλής ποι-
ότητας ΚΑΡΠΑ, μέχρι την άφιξη, τοποθέτηση και 
φόρτιση του απινιδωτή. Η απινίδωση δεν πρέπει να 
καθυστερεί περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για 
την αξιολόγηση της αναγκαιότητας απινίδωσης και τη 
φόρτιση. Δε συστήνεται η συστηματική διενέργεια μιας 
προ-καθορισμένης περιόδου ΚΑΡΠΑ (πχ 2-3min΄), 
πριν την ανάλυση του ρυθμού και τη χορήγηση απινί-
δωσης.

Κανόνες διακοπής της αναζωογόνησης

Ο «κανόνας διακοπής της βασικής υποστήριξης της 
ζωής» αποτελεί καλό προγνωστικό δείκτη θανάτου, όταν 
εφαρμόζεται από διασώστες που διενεργούν ΚΑΡΠΑ 
μόνο με απινίδωση.249 Ο κανόνας συνιστά τη διακοπή 
της αναζωογόνησης όταν δεν υπάρχει ROSC, δεν έχει 
χορηγηθεί απινίδωση και το προσωπικό των EMS δεν 
ήταν παρόν στην ανακοπή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει 
εξωτερική  γενίκευση αυτού του κανόνα.250-256 Πιο πρό-
σφατες μελέτες έχουν δείξει ότι και το προσωπικό EMS 
που παρέχει παρεμβάσεις ALS μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον κανόνα, έτσι ώστε  πλέον ονομάζεται «καθο-
λικός» κανόνας διακοπής της αναζωογόνησης.251,257,258

Επιπλέον μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση του μάταιου 
αποτελέσματος με παράγοντες, όπως: η απουσία ROSC 
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στον τόπο της ανακοπής, ο μη απινιδώσιμος ρυθμός, η 
απουσία μαρτύρων, η μη διενέργεια ΚΑΡΠΑ από παρευ-
ρισκόμενους, ο χρόνος απάντησης στην κλήση και τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του ασθενή.259-267

Οι κανόνες διακοπής της αναζωογόνησης για τις εν-
δονοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές δεν είναι τόσο 
αξιόπιστοι αν και οι κανόνες των EMS μπορεί να εί-
ναι χρήσιμοι για τις εξωνοσοκομειακές ανακοπές στις 
οποίες η αναζωογόνηση συνεχίζεται στο τμήμα επειγό-
ντων.268-271

Οι κανόνες διακοπής της αναζωογόνησης που έχουν 
αξιολογηθεί προοπτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως οδηγός στη διακοπή της προνοσοκομειακής ΚΑΡΠΑ 
σε ενήλικες. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
γίνει σε ένα σύστημα EMS το οποίο να είναι παρόμοιο 
με αυτό στο οποίο προτείνεται η χρησιμοποίηση του κα-
νόνα. Οι κανόνες τερματισμού της αναζωογόνησης εν-
δέχεται να πρέπει να εναρμονιστούν με τις οδηγίες για 
εξωσωματική ΚΑΡΠΑ (eΚΑΡΠΑ) ή για τη δωρεά οργά-
νων.272 Η τελευταία αναπτύσσεται αναλυτικά στο Κεφά-
λαιο 5 – «Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση».

3c Ενδονοσοκομειακή αναζωογόνηση
Μετά την ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στο BLS και το ALS είναι αυθαί-
ρετος και στην πράξη, η διαδικασία της αναζωογόνησης 
είναι μια συνέχεια και απαιτεί κοινή λογική. Το κοινό πε-
ριμένει ότι το κλινικό προσωπικό μπορεί να πραγματο-
ποιήσει  καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 
Για όλες τις ενδο-νοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές 
διασφαλίστε ότι:

•  η καρδιο-αναπνευστική ανακοπή αναγνωρίζεται άμεσα.
•  Καλείται βοήθεια μέσω της χρήσης ενός καθιερωμένου  

αριθμού.
•  η ΚΑΡΠΑ ξεκινάει άμεσα, χρησιμοποιώντας βοηθή-

ματα του αεραγωγού, πχ ασκό με προσωπίδα και, αν 
ενδείκνυται, διενεργείται απινίδωση όσο πιο γρήγορα 
γίνεται και σίγουρα μέσα σε 3 λεπτά.

Η ακριβής ακολουθία των ενεργειών μετά μια εν-
δονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή θα εξαρτηθεί από 
πολλούς παράγοντες, όπως:

•  την τοποθεσία (κλινικός/μη κλινικός χώρος, παρουσία 
monitor/ ή όχι).

•  την εκπαίδευση των πρώτων ανταποκρινομένων.
•  τον αριθμό των ανταποκρινομένων. 
• το διαθέσιμο εξοπλισμό.
•  τα συστήματα που διαθέτει το νοσοκομείο για να αντι-

μετωπίζει τις καρδιακές ανακοπές και τα ιατρικά επεί-
γοντα (πχ MET, RRT).

Τοποθεσία

Οι ασθενείς που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή ενώ 
βρίσκονται υπό παρακολούθηση, συνήθως διαγιγνώ-
σκονται γρήγορα, ενώ οι ασθενείς στους θαλάμους μπο-
ρεί να έχουν μια περίοδο επιδείνωσης που να καταλήξει 
σε ανακοπή, χωρίς την παρουσία μαρτύρων.9,11 Το ιδανι-
κό είναι να νοσηλεύονται όλοι οι ασθενείς με υψηλό κίν-
δυνο για καρδιακή ανακοπή σε έναν χώρο με monitor, 
όπου θα υπάρχει η υποδομή για άμεση αναζωογόνηση.

Εκπαίδευση των πρώτων ανταποκρινόμενων 

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι ικα-
νοί να αναγνωρίζουν μια καρδιακή ανακοπή, να καλούν 
για βοήθεια και να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ. Το προσωπικό 
πρέπει να πράττει σύμφωνα με την εκπαίδευση που έχει 
λάβει – για παράδειγμα, το προσωπικό στους χώρους της 
εντατικής και της επείγουσας ιατρικής θα έχει πιο εξειδι-
κευμένες δεξιότητες αναζωογόνησης από αυτό που δεν 
εμπλέκεται με ΚΑΡΠΑ στην καθημερινότητά του. Οι 
εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που παρευρίσκονται σε μια 
καρδιακή ανακοπή μπορεί να διαθέτουν διαφορετικές 
δεξιότητες όσον αφορά διαχείριση του αεραγωγού, της 
αναπνοής, και της κυκλοφορίας και θα πρέπει να ανα-
λαμβάνουν μόνο τους ρόλους για τους οποίους έχουν 
εκπαιδευτεί και για τους οποίους είναι ικανοί.

Αριθμός ανταποκρινομένων

Ο ανταποκρινόμενος που είναι μόνος το πρέπει να δι-
ασφαλίσει ότι έρχεται βοήθεια. Αν υπάρχει και άλλο προ-
σωπικό εκεί κοντά, μπορούν να γίνουν αρκετές ενέργειες 
ταυτόχρονα.

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Όλοι οι κλινικοί χώροι οφείλουν να παρέχουν άμεση 
πρόσβαση στον εξοπλισμό της αναζωογόνησης αλλά 
και σε φάρμακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη 
έναρξη ΚΑΡΠΑ στους ασθενείς με καρδιακή ανακοπή. 
Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει μια καθιερωμένη, κοινή 
διάταξη του εξοπλισμού και των φαρμάκων που χρησι-
μοποιούνται  στην ΚΑΡΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και 
των απινιδωτών) για ολόκληρο το νοσοκομείο.275-277 Ο 
εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται τακτικά, πχ καθημερινά, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση 
επείγοντος.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ204

Ομάδα αναζωογόνησης

Η ομάδα αναζωογόνησης μπορεί να είναι μια κλασική 
ομάδα καρδιακής ανακοπής, που να καλείται μόνο όταν 
αναγνωρίζεται η καρδιακή ανακοπή. Εναλλακτικά, τα 
νοσοκομεία μπορεί να διαθέτουν στρατηγικές αναγνώ-
ρισης των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο καρδια-
κής ανακοπής και να καλούν μια ομάδα (πχ MET ή RRT) 
πριν συμβεί η καρδιακή ανακοπή. Ο όρος «ομάδα ανα-
ζωογόνησης» αντικατοπτρίζει όλο το εύρος των ομάδων 
ανταπόκρισης. Οι ενδονοσοκομειακές καρδιακές ανακο-
πές σπάνια είναι ξαφνικές ή μη αναμενόμενες. Η ύπαρξη 
μιας στρατηγικής που να αναγνωρίζει τους ασθενείς που 
βρίσκονται σε κίνδυνο καρδιακής ανακοπής μπορεί να 
οδηγήσει στην πρόληψη κάποιων από αυτές ή να εμποδί-
σει μάταιες προσπάθειες αναζωογόνησης για όσους δεν 
είναι πιθανό να ωφεληθούν από την ΚΑΡΠΑ.

Άμεσες ενέργειες για έναν ασθενή που έχει καταρρεύσει 
μέσα στο νοσοκομείο

Ο αλγόριθμος για την αρχική αντιμετώπιση της εν-

δο-νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής παρουσιάζεται 
στην εικόνα 3.1

•  Διασφαλίστε την προσωπική σας ασφάλεια.
•  Όταν οι επαγγελματίες υγείας δουν έναν ασθενή που 

έχει καταρρεύσει ή βρουν κάποιον που είναι εμφανώς 
αναίσθητος σε κλινικό χώρο, πρέπει πρώτα να καλέ-
σουν για βοήθεια (πχ κουδούνι κινδύνου, φωνή), και 
μετά να αξιολογήσουν αν ο ασθενής αντιδρά. Κουνή-
στε τον ελαφρά από τους ώμους και φωνάξτε δυνατά: 
«είστε καλά;»

•  Αν υπάρχει και άλλο προσωπικό εκεί κοντά, μπορούν 
να γίνουν αρκετές ενέργειες ταυτόχρονα.

Όταν ο ασθενής ανταποκρίνεται 
Επείγουσα ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη. 

Ανάλογα με τα τοπικά πρωτόκολλα, αυτή μπορεί να προ-
έλθει από την ομάδα αναζωογόνησης (πχ MET, RRT). 
Καθώς περιμένετε για την ομάδα αυτή, δώστε οξυγόνο, 
συνδέστε monitoring και τοποθετείστε ενδοφλέβια οδό.Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Δεν αντιδρά καιΔεν αντιδρά και
Δεν αναπνέει φυσιολογικά ;Δεν αναπνέει φυσιολογικά ;

Καλέστε την ομάδα αναζωογόνησης

ΚΑΡΠΑ 30:2
Εφαρμόστε τον απινιδωτή / monitor

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Αξιολογήστε το ρυθμόΑξιολογήστε το ρυθμό

ΑπινιδώσιμοςΑπινιδώσιμος
(ΚΜ(ΚΜ//άσφυγμηάσφυγμη ΚΤΚΤ))

Μη Μη -- απινιδώσιμοςαπινιδώσιμος
(ΑΗΔ(ΑΗΔ//ΑσυστολίαΑσυστολία))

1 Απινίδωση
Ελαχιστοποιήστε

τις διακοπές

Επάνοδος της Επάνοδος της 
ααυτόματηςυτόματης

κυκλοφορίαςκυκλοφορίας

Άμεσα επανέναρξη 
ΚΑΡΠΑ για 2 min

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Άμεσα επανέναρξη 
ΚΑΡΠΑ για 2 min

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Άμεση έναρξη  θεραπείας  Άμεση έναρξη  θεραπείας  
μετά την ανακοπήμετά την ανακοπή

•• Προσεγγίστε κατά Προσεγγίστε κατά ABCDEABCDE
•• Στοχεύστε σε Στοχεύστε σε SaOSaO22 9494--98%98%
•• Στοχεύστε σε φυσιολογικό Στοχεύστε σε φυσιολογικό PaC0PaC022

•• ΗΚΓ 12 απαγωγώνΗΚΓ 12 απαγωγών
•• Αντιμετωπίστε το Αντιμετωπίστε το εκλυτικόεκλυτικό αίτιοαίτιο
•• ΣτοχοκατευθυνόμενηΣτοχοκατευθυνόμενη ρύθμιση  ρύθμιση  

της θερμοκρασίαςτης θερμοκρασίας

Κατά την διάρκεια της  ΚΑΡΠΑ
• Εξασφαλίστε υψηλής ποιότητας  θωρακικές 

συμπιέσεις
• Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις συμπιέσεις
• Χορηγήστε  οξυγόνο
• Χρησιμοποιήστε καπνογράφο με κυματομορφή
• Όταν εξασφαλίστε αεραγωγό συνεχίστε  με 

συνεχείς συμπιέσεις
• Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)
• Χορηγήστε  αδρεναλίνη κάθε 3-5 min
• Χορηγήστε αμιοδαρώνη μετά την τρίτη 

απινίδωση

Σκεφτείτε :
• Υπερηχογράφημα
• Μηχανικές συμπιέσεις για τη διευκόλυνση  

μεταφοράς/θεραπείας 
• Στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική
• Εξωσωματική κυκλοφορία

Αντιμετωπίστε  τις αναστρέψιμες αιτίες:
Υποξία
Υπογκαιμία
Υπο-Υπερκαλιαιμία/Μεταβολικά
Υποθερμία/Υπερθερμία

Θρόμβωση (στεφανιαία-πνευμονική)

Πνευμοθώρακας υπό τάση
Καρδιακός επιπωματισμός
Τοξίνες

Εικόνα 3.1. Αλγόριθμος ενδονοσοκομειακής αναζωογόνησης. ABCDE– Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατά-
σταση, Έκθεση. ΚΑΡΠΑ – Καρδιοπνευμονική Aναζωογόνηση
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Όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται 
Η ακριβής ακολουθία γεγονότων θα εξαρτηθεί από 

την εκπαίδευση του προσωπικού και την εμπειρία στην 
αξιολόγηση του αερισμού και της κυκλοφορίας. Ακόμα 
και εκπαιδευμένο προσωπικό δεν μπορεί να αξιολογήσει 
τα παραπάνω επαρκώς αξιόπιστα, ώστε να επιβεβαιώσει 
την καρδιακή ανακοπή.278-287

Η αγωνιώδης αναπνοή (περιστασιακές αναπνευστι-
κές κινήσεις, αργή, εργώδης ή θορυβώδης αναπνοή) εί-
ναι συχνή στα πρώιμα στάδια της καρδιακής ανακοπής, 
αποτελεί καρδιακής ανακοπής και δεν πρέπει να συγχέε-
ται με σημείο ζωής.288-291 Η αγωνιώδης αναπνοή μπορεί 
επίσης να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των θωρακικών 
συμπιέσεων, καθώς βελτιώνεται η εγκεφαλική κυκλοφο-
ρία, δεν είναι όμως ενδεικτική της ROSC. Η καρδιακή 
ανακοπή μπορεί να προκαλέσει ένα μικρής διάρκειας 
επεισόδιο που μοιάζει με επιληψία και μπορεί να μπερ-
δευτεί με αυτήν.292,293 Τέλος, αλλαγές στο χρώμα του 
δέρματος, κυρίως ωχρότητα και κυανή χροιά που σχε-
τίζονται με κυάνωση, δεν είναι διαγνωστικά σημεία για 
καρδιακή ανακοπή.292

•  Φωνάξτε για βοήθεια (αν δεν το έχετε ήδη κάνει).
•   Γυρίστε το θύμα ανάσκελα και απελευθερώστε τον αε-

ραγωγό.
•  Απελευθερώστε τον αεραγωγό και ελέγξτε την ανα-

πνοή:
   o  Απελευθερώστε τον αεραγωγό, κάνοντας έκταση της 

κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού.
   o  Κρατώντας τον αεραγωγό ανοικτό, κοιτάξτε, ακού-

στε και αισθανθείτε για φυσιολογική αναπνοή (περι-
στασιακές αναπνευστικές κινήσεις, αργή, εργώδης ή 
θορυβώδης αναπνοή δεν είναι φυσιολογικά).

      o Κοιτάξτε για κίνηση του θώρακα.
      o  Ακούστε κοντά στο στόμα του θύματος για ανα-

πνευστικούς ήχους.
      o Αισθανθείτε τον αέρα στο μάγουλό σας.
   •  Κοιτάξτε, ακούστε και αισθανθείτε για το πολύ 10sec, 

για να καθορίσετε αν ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά.
• Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας:
    o  Μπορεί να είναι δύσκολο να επιβεβαιώσετε την απου-

σία σφυγμού. Αν ο ασθενής δεν εμφανίζει σημεία 
ζωής (συνείδηση, εκούσιες κινήσεις, φυσιολογική 
αναπνοή ή βήχα) ή αν υπάρχει αμφιβολία, ξεκινήστε 
ΚΑΡΠΑ αμέσως μέχρι να φθάσει η πιο εξειδικευμένη 
βοήθεια ή μέχρι ο ασθενής να δείξει σημεία ζωής.

    o  Η εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων σε ασθενή με 
σφυγμό είναι απίθανο να είναι επιζήμια.294 Αντίθετα, 
η καθυστέρηση στη διάγνωση της καρδιακής ανακο-
πής και στην έναρξη της ΚΑΡΠΑ επηρεάζουν αρνη-

τικά την επιβίωση και πρέπει να αποφεύγονται.
    o  Μόνο όσοι είναι εκπαιδευμένοι στο ALS πρέπει να 

επιχειρούν την ψηλάφηση του καρωτιδικού σφυγ-
μού, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούν για σημεία ζωής. Η 
ταχεία αυτή αξιολόγηση δεν πρέπει να διαρκεί  πε-
ρισσότερο από 10 sec. Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ εάν υπάρ-
χει έστω και μικρή αμφιβολία για την παρουσία ή 
απουσία σφυγμού.

•  Αν υπάρχουν σημεία ζωής, επείγουσα ιατρική αξιολό-
γηση είναι απαραίτητη. Ανάλογα με τα τοπικά πρωτό-
κολλα, αυτή μπορεί να προέλθει από την ομάδα αναζω-
ογόνησης (πχ MET, RRT). Καθώς περιμένετε για την 
ομάδα αυτή, δώστε οξυγόνο, συνδέστε monitoring και 
τοποθετείστε ενδοφλέβια οδό. Όταν η μέτρηση του κο-
ρεσμού του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (πχ με παλ-
μική οξυμετρία/SpO2) μπορεί να γίνει αξιόπιστα, τιτλο-
ποιήστε την εισπνεόμενη συγκέντρωση του οξυγόνου 
ώστε το SpO2 να είναι 94-98%.

•  Αν δεν υπάρχει αναπνοή, αλλά υπάρχει σφυγμός (ανα-
πνευστική ανακοπή), αερίστε τον ασθενή και ελέγξτε 
για κυκλοφορία κάθε 10 αναπνοές. Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ 
αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την παρουσία ή 
απουσία σφυγμού.

Ξεκινώντας ενδονοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ 

Τα σημεία-κλειδιά αναφέρονται εδώ. Περαιτέρω πλη-
ροφορίες μπορεί να βρεθούν στα παρακάτω κεφάλαια.

•  Ένα άτομο ξεκινάει ΚΑΡΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα καλούν 
την ομάδα αναζωογόνησης και συγκεντρώνουν τον 
εξοπλισμό της αναζωογόνησης και τον απινιδωτή. Εάν 
ένας μόνο διασώστης είναι παρών, αυτό συνεπάγεται 
να αφήσει τον ασθενή.

•  Δώστε 30 θωρακικές συμπιέσεις, ακολουθούμενες από 
2 αναπνοές.

•  Συμπιέστε το θώρακα σε βάθος τουλάχιστον 5cm, αλλά 
όχι περισσότερο από 6cm.

•  Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις, με  ρυθμό 100-120/
λεπτό.

•  Αφήστε τον θώρακα να επανέλθει πλήρως μετά από 
κάθε συμπίεση – μη ρίχνετε το βάρος σας πάνω στο 
στήθος του ασθενή.

•  Ελαχιστοποιείστε τις διακοπές και διασφαλίστε συμπι-
έσεις υψηλής ποιότητας.

•  Η διενέργεια υψηλής ποιότητας θωρακικών συμπιέσε-
ων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα είναι κουρα-
στική – ελαχιστοποιώντας τις διακοπές, προσπαθήστε 
να αλλάζετε το άτομο που τις διενεργεί κάθε 2 λεπτά.

•  Διατηρήστε τον αεραγωγό και αερίστε τους πνεύμο-
νες με τον καταλληλότερο εξοπλισμό που έχετε άμεσα 
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διαθέσιμο. Ξεκινήστε αερισμό με προσωπίδα τσέπης 
(pocket mask) ή αερισμό με μάσκα και ασκό και δύο 
διασώστες, μαζί με τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
συμπληρωματικά ένας στοματοφαρυγγικός αεραγω-
γός. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια υπεργλωττιδι-
κή συσκευή (ΥΓΣ) και αυτό- διατεινόμενο ασκό. Η εν-
δοτραχειακή διασωλήνωση πρέπει να επιχειρείται μόνο 
από εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό και έμπειρο στην 
τεχνική.

•  Η καπνογραφία κυματομορφής πρέπει να χρησιμοποι-
είται για την επαλήθευση της θέσης του ενδοτραχεια-
κού σωλήνα και την παρακολούθηση της συχνότητας 
του αερισμού, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και 
με ασκό και προσωπίδα, αλλά και με ΥΓΣ. Η χρήση της 
καπνογραφίας για την παρακολούθηση της ποιότητας 
της ΚΑΡΠΑ και δυνητικά την αναγνώριση της ROSC 
κατά τη διάρκεια αυτής, συζητείται αργότερα στο πα-
ρόν κεφάλαιο.295

•  Χρησιμοποιείστε εισπνευστικό χρόνο 1sec και χορηγή-
στε επαρκή όγκο που να πετύχει φυσιολογική ανύψω-
ση του θώρακα. Προσθέστε συμπληρωματικό οξυγόνο, 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να επιτευχθεί το 
δυνατόν υψηλότερη εισπνεόμενη συγκέντρωση.4

•  Μόλις διασωληνωθεί ο ασθενής ή μετά την εισαγω-
γή ΥΓΣ, συνεχίστε αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις 
(εκτός από τη χορήγηση απινίδωσης ή τον έλεγχο για 
σφυγμό  όπου ενδείκνυται)  με συχνότητα 100-120/λε-
πτό και αερίστε τους πνεύμονες με ρυθμό περίπου 10 
αναπνοές/λεπτό. Αποφύγετε τον υπεραερισμό (τόσο 
την υπερβολική συχνότητα, όσο και τον υπερβολικό  
όγκο).

•  Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός για τον αερα-
γωγό και τον αερισμό, σκεφτείτε τον αερισμό στόμα με 
στόμα. Αν υπάρχουν κλινικοί λόγοι αποφυγής της επα-
φής στόμα με στόμα ή δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευ-
ξής της, συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις μέχρι την 
άφιξη βοήθειας ή εξοπλισμού. Η Ομάδα Συγγραφής 
των οδηγιών ALS αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν 
σημαντικοί κλινικοί λόγοι αποφυγής του αερισμού στό-
μα με στόμα σε κλινικά περιβάλλοντα και ότι αυτός δε 
χρησιμοποιείται συχνά στην κλινική πράξη. Υπάρχουν 
ωστόσο καταστάσεις όπου αυτή η μέθοδος αερισμού 
μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή.

•  Όταν έρθει ο απινιδωτής, εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα 
ηλεκτρόδια στον ασθενή ενώ συνεχίζονται οι θωρακι-
κές συμπιέσεις και στη συνέχεια αναλύστε σύντομα το 
ρυθμό. Αν τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια δεν είναι δια-
θέσιμα, χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδια απινίδωσης πολ-
λαπλών χρήσεων (paddles). Η χρήση των αυτοκόλ-
λητων ηλεκτροδίων ή τεχνική «μιας γρήγορης ματιάς 

(quick look)» με τα ηλεκτρόδια πολλαπλών χρήσεων, 
επιτρέπει τη γρηγορότερη αξιολόγηση του καρδιακού 
ρυθμού σε σύγκριση με την τοποθέτηση των ηλεκτρο-
δίων του ΗΚΓ-φήματος.296 Κάντε μια σύντομη παύση 
για να αξιολογήσετε το ρυθμό. Με τους χειροκίνητους 
απινιδωτές, αν ο ρυθμός είναι VF/pVT φορτίστε τον 
απινιδωτή, ενώ ένας δεύτερος διασώστης συνεχίζει τις 
θωρακικές συμπιέσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, 
σταματήστε τις συμπιέσεις, χορηγήστε μια απινίδωση 
και συνεχίστε αμέσως τις θωρακικές συμπιέσεις. Βεβαι-
ωθείτε ότι κανείς δεν έρχεται σε επαφή με τον ασθενή 
κατά την απινίδωση. Σχεδιάστε και διασφαλίστε την 
ασφαλή χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την 
προγραμματισμένη παύση των συμπιέσεων.

•  Αν γίνεται χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών 
(automated external defibrillator/AED) ακολουθήστε 
τις οπτικο-ακουστικές οδηγίες και προσπαθήστε να 
ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις θωρακικές συμπιέ-
σεις με την άμεση συμμόρφωση σε αυτές.

•  Η Ομάδα Συγγραφής των οδηγιών του ALS αναγνω-
ρίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπου τα αυτοκόλλητα 
ηλεκτρόδια δεν είναι διαθέσιμα, εναλλακτικές τεχνικές 
απινίδωσης με τη χρήση paddles είναι απαραίτητες, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παύση πριν την απινίδωση.

•  Η Ομάδα Συγγραφής των οδηγιών ALS γνωρίζει ότι 
σε μερικές χώρες χρησιμοποιείται η τεχνική φόρτισης 
του απινιδωτή προς το τέλος των 2 λεπτών ΚΑΡΠΑ, σε 
αναμονή για τον έλεγχο σφυγμού.297,298 Αν ο ρυθμός 
είναι VF/pVT χορηγείται απινίδωση και συνεχίζεται 
η ΚΑΡΠΑ. Δεν είναι γνωστό αν η τεχνική αυτή είναι 
ωφέλιμη, οδηγεί όμως στη φόρτιση του απινιδωτή ακό-
μα και για μη απινιδώσιμους ρυθμούς.

•  Ξαναξεκινήστε τις θωρακικές συμπιέσεις αμέσως μετά 
την προσπάθεια απινίδωσης και ελαχιστοποιήστε τις 
διακοπές. Όταν χρησιμοποιείται χειροκίνητος απινιδω-
τής, η παύση ανάμεσα στη διακοπή και συνέχιση των 
θωρακικών συμπιέσεων είναι δυαντόν να μειωθεί ώστε 
να μην υπερβαίνει τα 5sec.

•  Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη της ομάδας 
αναζωογόνησης ή μέχρι ο ασθενής να δείξει σημεία 
ζωής. Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείται 
AED.

•  Κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης και αν υπάρχει 
αρκετό προσωπικό, ετοιμάστε την ενδοφλέβια οδό και 
τα φάρμακα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από 
την ομάδα αναζωογόνησης (πχ αδρεναλίνη).

•  Καθορίστε  ένα άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την 
μετάδοση των πληροφοριών στον αρχηγό της ομάδας 
αναζωογόνησης. Χρησιμοποιείστε ένα δομημένο ερ-
γαλείο επικοινωνίας (πχ SBAR,RSVP)111,112 και βρείτε 
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τον φάκελο του ασθενή.
•  Η ποιότητα των θωρακικών συμπιέσεων στην ενδο-νο-

σοκομειακή ΚΑΡΠΑ συχνά δεν είναι η βέλτιστη.299,300 
Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά η σημασία των μη δι-
ακοπτόμενων θωρακικών συμπιέσεων. Ακόμα και μι-
κρής διάρκειας διακοπές έχουν καταστροφικά αποτε-
λέσματα στην έκβαση και κάθε προσπάθεια πρέπει να 
καταβάλλεται για τη διασφάλιση συνεχών, αποτελε-
σματικών συμπιέσεων σε όλη τη διάρκεια της αναζωο-
γόνησης. Οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει να ξεκινούν 
στην αρχή της αναζωογόνησης και να συνεχίζουν αδι-
άλειπτα, εκτός σύντομων διακοπών για συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις (πχ έλεγχος ρυθμού). Οι περισσότερες 
παρεμβάσεις μπορούν να εκτελεστούν χωρίς τη διακο-
πή των συμπιέσεων. Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να 
παρακολουθεί την ποιότητα της ΚΑΡΠΑ και να εναλ-
λάσσει τους διασώστες που συμμετέχουν σε αυτήν, αν η 
ποιότητα δεν είναι καλή.

•  Η συνεχής παρακολούθηση του ETCO2 κατά την 
ΚΑΡΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της 
ποιότητας αυτής, ενώ μια αύξηση στο ETCO2 ενδέχε-
ται να υποδηλώνει ROSC κατά τις θωρακικές συμπιέ-
σεις.295,301-303

•  Αν είναι δυνατό, το άτομο που διενεργεί τις θωρακικές 
συμπιέσεις πρέπει να αλλάζει κάθε 2 λεπτά, χωρίς τη 
διακοπή αυτών.

3d. Αλγόριθμος ALS
Εισαγωγή

Οι καρδιακοί ρυθμοί που σχετίζονται με καρδιακή 
ανακοπή χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τους απινιδώσι-
μους ρυθμούς (κοιλιακή μαρμαρυγή/ άσφυγμη κοιλιακή 
ταχυκαρδία – VF/pVT) και τους μη απινιδώσιμους ρυθ-
μούς (ασυστολία και άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα 
– PEA)). Η κύρια διαφορά στην αντιμετώπιση των δυο 
αυτών κατηγοριών αρρυθμίας είναι η ανάγκη για απι-
νίδωση των ασθενών με VF/pVT. Άλλες παρεμβάσεις, 
όπως οι υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις με ελα-
χιστοποίηση των διακοπών, η διαχείριση του αεραγωγού 
και ο αερισμός, η ενδοφλέβια οδός, η χορήγηση αδρενα-
λίνης και η αναγνώριση και διόρθωση των αναστρέψι-
μων αιτίων, είναι κοινές και για τις δύο κατηγορίες. 

Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος του ALS (Εικόνα  
3.2) μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση καρδιακής 
ανακοπής, επιπρόσθετες παρεμβάσεις ενδέχεται να είναι 
απαραίτητες όταν η καρδιακή ανακοπή προκαλείται από 
ειδικές καταστάσεις (κεφάλαιο 4).224

Οι παρεμβάσεις που αδιαμφισβήτητα συνδράμουν σε 

αύξηση της επιβίωσης μετά από καρδιακή ανακοπή εί-
ναι η άμεση και αποτελεσματική βασική υποστήριξη της 
ζωής (Basic Support - BLS) από τους παρευρισκόμενους, 
οι αδιάλειπτες υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις 
και η πρώιμη απινίδωση για ρυθμούς VF/pVT. Η χρήση 
αδρεναλίνης φαίνεται να αυξάνει τη (ROSC, αλλά όχι 
την επιβίωσημέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο. Επι-
πρόσθετα, υπάρχει πιθανότητα να προκαλεί χειρότερη 
νευρολογική εικόνα μακροπρόθεσμα. Παρομοίως, οι 
αποδείξεις που να υποστηρίζουν τις εξειδικευμένες πα-
ρεμβάσεις στο αεραγωγό κατά την διάρκεια του ALS πα-
ραμένουν περιορισμένες.4,304-311

Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα φάρμακα και ο εξειδι-
κευμένος αεραγωγός περικλείονται ακόμα στις οδηγίες 
του ALS, είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την 
έγκαιρη απινίδωση και τις αδιάλειπτες, υψηλής ποιότη-
τας θωρακικές συμπιέσεις. Ενδεικτικό της αβεβαιότητας 
που συνοδεύει πολλές από τις παρεμβάσεις του ALS τη 
στιγμή συγγραφής αυτών των οδηγιών είναι οι τρεις, 
μεγάλες ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες (αδρε-
ναλίνη vs. placebo [ISRCTN73485024], αμιοδαρώνη vs. 
λιδοκαΐνη vs. Placebo312 [NCT01401647] και SGA vs. 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση [ISRCTN No:08256118]) 
που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως και προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες, 
ο αλγόριθμος του ALS κάνει διάκριση ανάμεσα στους 
απινιδώσιμους και μη απινιδώσιμους ρυθμούς. Κάθε κύ-
κλος είναι σε γενικές γραμμές  ίδιος, περιλαμβάνοντας 
συνολικά 2 λεπτά ΚΑΡΠΑ πριν την αξιολόγηση του ρυθ-
μού και την ψηλάφηση του σφυγμού, όπου ενδείκνυται. 
Αδρεναλίνη 1mg χορηγείται κάθε 3 – 5min, μέχρι την 
επίτευξη ROSC, ο χρόνος χορήγησης της αρχικής δόσης 
αδρεναλίνης περιγράφεται στη συνέχεια. Σε VF/pVT, μια 
δόση αμιoδαρώνης 300mg ενδείκνυται μετά από τις τρεις 
πρώτες απινιδώσεις και μια ακόμα δόση 150mg μπορεί 
να χορηγηθεί μετά την πέμπτη απινίδωση. Η βέλτιστη 
διάρκεια ενός κύκλου της ΚΑΡΠΑ δεν είναι απολύτως 
διευκρινισμένη και υπάρχουν αλγόριθμοι με κύκλους με-
γαλύτερης διαρκείας (3 λεπτά) που προτείνουν τη χορή-
γηση αδρεναλίνης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.313

Διάρκεια της προσπάθειας αναζωογόνησης 

Η διάρκεια κάθε ξεχωριστής προσπάθειας αναζωο-
γόνησης οφείλει να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες της 
κάθε περίπτωσης και είναι αποτέλεσμα κλινικής κρίσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και την εκτιμώμε-
νη πιθανότητα επιτυχούς έκβασης. Εάν θεωρήθηκε κα-
τάλληλο να ξεκινήσει η αναζωογόνηση, τότε συνήθως 
θεωρείται ότι αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί, εφόσον ο 
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Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Δεν αντιδρά καιΔεν αντιδρά και
Δεν αναπνέει φυσιολογικά ;Δεν αναπνέει φυσιολογικά ;

Καλέστε την ομάδα αναζωογόνησης

ΚΑΡΠΑ 30:2
Εφαρμόστε τον απινιδωτή / monitor

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Αξιολογήστε το ρυθμόΑξιολογήστε το ρυθμό

ΑπινιδώσιμοςΑπινιδώσιμος
(ΚΜ(ΚΜ//άσφυγμηάσφυγμη ΚΤΚΤ))

Μη Μη -- απινιδώσιμοςαπινιδώσιμος
(ΑΗΔ(ΑΗΔ//ΑσυστολίαΑσυστολία))

1 Απινίδωση
Ελαχιστοποιήστε

τις διακοπές

Επάνοδος της Επάνοδος της 
ααυτόματηςυτόματης

κυκλοφορίαςκυκλοφορίας

Άμεσα επανέναρξη 
ΚΑΡΠΑ για 2 min

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Άμεσα επανέναρξη 
ΚΑΡΠΑ για 2 min

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Άμεση έναρξη  θεραπείας  Άμεση έναρξη  θεραπείας  
μετά την ανακοπήμετά την ανακοπή

•• Προσεγγίστε κατά Προσεγγίστε κατά ABCDEABCDE
•• Στοχεύστε σε Στοχεύστε σε SaOSaO22 9494--98%98%
•• Στοχεύστε σε φυσιολογικό Στοχεύστε σε φυσιολογικό PaC0PaC022

•• ΗΚΓ 12 απαγωγώνΗΚΓ 12 απαγωγών
•• Αντιμετωπίστε το Αντιμετωπίστε το εκλυτικόεκλυτικό αίτιοαίτιο
•• ΣτοχοκατευθυνόμενηΣτοχοκατευθυνόμενη ρύθμιση  ρύθμιση  

της θερμοκρασίαςτης θερμοκρασίας

Κατά την διάρκεια της  ΚΑΡΠΑ
• Εξασφαλίστε υψηλής ποιότητας  θωρακικές 

συμπιέσεις
• Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις συμπιέσεις
• Χορηγήστε  οξυγόνο
• Χρησιμοποιήστε καπνογράφο με κυματομορφή
• Όταν εξασφαλίστε αεραγωγό συνεχίστε  με 

συνεχείς συμπιέσεις
• Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)
• Χορηγήστε  αδρεναλίνη κάθε 3-5 min
• Χορηγήστε αμιοδαρώνη μετά την τρίτη 

απινίδωση

Σκεφτείτε :
• Υπερηχογράφημα
• Μηχανικές συμπιέσεις για τη διευκόλυνση  

μεταφοράς/θεραπείας 
• Στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική
• Εξωσωματική κυκλοφορία

Αντιμετωπίστε  τις αναστρέψιμες αιτίες:
Υποξία
Υπογκαιμία
Υπο-Υπερκαλιαιμία/Μεταβολικά
Υποθερμία/Υπερθερμία

Θρόμβωση (στεφανιαία-πνευμονική)

Πνευμοθώρακας υπό τάση
Καρδιακός επιπωματισμός
Τοξίνες

Εικόνα 3.2. Αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. ΚΑΡΠΑ – καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, VF/Pulseless VT – κοιλιακή 
μαρμαρυγή/άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία, PEA  – άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα, ABCDE – Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, 
Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση, SaO2 – κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, PaCO2 – μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα 
στο αρτηριακό αίμα,  ΗΚΓ - ηλεκτροκαρδιογράφημα
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ασθενής παραμένει σε VF/pVT ή υπάρχει ένα δυνητικά  
αναστρέψιμο αίτιο το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. 
Η χρήση μηχανικών συσκευών που χορηγούν θωρακικές 
συμπιέσεις και εξωσωματικών τεχνικών για ΚΑΡΠΑ κα-
θιστούν εφικτές τις παρατεταμένες προσπάθειες αναζω-
ογόνησης σε επιλεγμένους ασθενείς.

Σε μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης ασθενών με καρ-
διακή ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο (IHCA), η μέση δι-
άρκεια αναζωογόνησης ήταν 12 λεπτά (IQR 6-21 λεπτά) 
στους ασθενείς με ROSC, ενώ ήταν 20 λεπτά (IQR 14-
30 λεπτά) σε εκείνους χωρίς ROSC.314 Νοσοκομεία στα 
οποία η διάρκεια αναζωογόνησης ήταν μεγαλύτερη (δι-
άμεση τιμή 25 λεπτά [IQR 25-28 λεπτά]), είχαν υψηλό-
τερα ποσοστά ROSC και επιβίωσης μέχρι την έξοδο από 
το νοσοκομείο σε σχέση με αυτά που είχαν μικρότερη 
διάμεση διάρκεια.314,315 Είναι γενικά αποδεκτό ότι ασυ-
στολία για περισσότερο από 20 λεπτά με απουσία ανα-
στρέψιμων αιτίων και ενώ συνεχίζεται η ΚΑΡΠΑ, είναι 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το οποίο σταματάνε 
οι περαιτέρω προσπάθειες αναζωογόνησης.316 Οι ηθικές 
αρχές έναρξης και τερματισμού της ΚΑΡΠΑ αναφέρο-
νται στο κεφάλαιο 11, η «Ηθική της αναζωογόνησης και 
αποφάσεις για το τέλος της ζωής».184

Απινιδώσιμοι ρυθμοί (κοιλιακή μαρμαρυγή/άσφυγμη κοι-
λιακή ταχυκαρδία)

Ο πρώτος καταγεγραμμένος ρυθμός είναι VF/
pVT περίπου στο 20% των καρδιακών ανακοπών τόσο 
εντός317,7,318,319 όσο και εκτός του νοσοκομείου.320 Η 
επίπτωση της VF/pVT φαίνεται να μειώνεται231-324 και 
να ποικίλει ανάλογα με τα ποσοστά ΚΑΡΠΑ από παρευ-
ρισκόμενους. Κοιλιακή μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή 
ταχυκαρδία θα συμβεί κατά τη διάρκεια της αναζωογό-
νησης περίπου στο 25% των καρδιακών ανακοπών με 
αρχικό καταγεγραμένο ρυθμό ασυστολία ή PEA.317,325 
Μόλις επιβεβαιωθεί η καρδιακή ανακοπή, καλέστε για 
βοήθεια (συμπεριλαμβανομένου και ενός απινιδωτή) 
και ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ, αρχικά με θωρακικές συμπιέσεις, 
με αναλογία συμπιέσεων:αερισμού - 30:2. Με την άφιξη 
του απινιδωτή, συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις κα-
θώς συνδέετε τα ηλεκτρόδια απινίδωσης. Αναγνωρίστε 
το ρυθμό και αντιμετωπίστε σύμφωνα με τον αλγόριθμο 
ALS.

•  Αν η VF/pVT επιβεβαιωθεί, φορτίστε τον απινιδωτή 
ενώ ένας άλλος διασώστης συνεχίζει τις θωρακικές 
συμπιέσεις. Μόλις φορτίσει ο απινιδωτής, διακόψτε τις 
θωρακικές συμπιέσεις, βεβαιωθείτε εν τάχει ότι όλοι οι 
διασώστες έχουν απομακρυνθεί από τον ασθενή και χο-

ρηγήστε απινίδωση. 
•  Το επίπεδο της ηλεκτρικής ενέργειας για απινίδωση δεν 

έχει αλλάξει από τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2010.2 

Για διφασικές κυματομορφές (ευθύγραμμη διφασική ή 
διφασική κωνοειδής εκθετική) χρησιμοποιήστε αρχική 
ενέργεια τουλάχιστον 150J. Για παλλόμενες διφασικές 
κυματομορφές ξεκινήστε με 120-150J. Το ενεργειακό 
επίπεδο για ένα συγκεκριμένο απινιδωτή θα πρέπει να 
βασίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Όσοι χρη-
σιμοποιούν χειροκίνητους απινιδωτές είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν τα κατάλληλα ενεργειακά επίπεδα της 
συσκευής. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξετάσουν την 
πιθανότητα να επισημαίνουν  τους χειροκίνητους απι-
νιδωτές με οδηγίες για τα ενεργειακά επίπεδα, αλλά 
σε απουσία οδηγιών και αν τα κατάλληλα επίπεδα 
είναι άγνωστα, χορηγήστε την υψηλότερη διαθέσι-
μη ηλεκτρική ενέργεια, για όλες τις απινιδώσεις, όταν 
πρόκειται για ενήλικα. Στην περίπτωση χειροκίνητων 
απινιδωτών, σκεφτείτε την προς τα επάνω κλιμάκωση 
της ενέργειας, εφόσον είναι εφικτό, όταν η προηγούμε-
νη απινίδωση είναι ανεπιτυχής ή σε επανεμφάνιση της 
μαρμαρυγής.326,327 

•  Ελαχιστοποιείστε το χρόνο ανάμεσα στην παύση των 
θωρακικών συμπιέσεων και στη χορήγηση της απινί-
δωσης (παύση προ απινίδωσης) - ακόμα και καθυστέ-
ρηση 5-10 δευτερολέπτων θα  μειώσει τις πιθανότητες 
επιτυχίας της απινίδωσης.328-331

•  Αμέσως μετά την απινίδωση, και χωρίς διακοπή για 
επανέλεγχο του ρυθμού για ψηλάφηση σφυγμού, συ-
νεχίστε την ΚΑΡΠΑ (αναλογία συμπιέσεων/αερισμού 
30:2) ξεκινώντας με θωρακικές συμπιέσεις για να ελα-
χιστοποιήσετε την παύση μετά την απινίδωση και τη 
συνολική διακοπή (των συμπιέσεων) κατά τη φάση της 
απινίδωσης.330,331 Ακόμα και αν η απινίδωση είναι επι-
τυχής στην αποκατάσταση ρυθμού που να εξωθεί, θα 
χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αποκατάσταση κυ-
κλοφορίας332 και είναι πολύ σπάνια η παρουσία σφυγ-
μού αμέσως μετά την απινίδωση.333 Σε μια μελέτη, μετά 
τις προσπάθειες απινίδωσης, οι περισσότεροι ασθενείς 
παρέμειναν άσφυγμοι για πάνω από 2 λεπτά ενώ η δι-
άρκεια της ασυστολίας πριν τη ROSC ήταν μεγαλύτε-
ρη των 2 λεπτών μετά την απινίδωση περίπου στο 25% 
των περιπτώσεων.334 Εάν η απινίδωση είναι επιτυχής, η 
άμεση επανέναρξη των θωρακικών συμπιέσεων δεν αυ-
ξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης VF.335 Επιπρόσθετα, 
η καθυστέρηση κατά τη διάρκεια ψηλάφησης σφυγμού 
θα θέσει το μυοκάρδιο σε περαιτέρω σε κίνδυνο, στις 
περιπτώσεις όπου δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφο-
ρία. 336
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•  Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ για 2 λεπτά και μετά σταματήστε 
για λίγο ώστε να αξιολογήσετε το ρυθμό: αν είναι ακό-
μα VF/pVT, χορηγήστε δεύτερη απινίδωση (150-360J 
διφασικό). Χωρίς καθυστέρηση γα αξιολόγηση του 
ρυθμού ή ψηλάφηση σφυγμού, συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 
(αναλογία συμπιέσεων/εμφυσήσεων 30:2) άμεσα μετά 
την απινίδωση, ξεκινώντας με θωρακικές συμπιέσεις.

•  Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ για 2 λεπτά και μετά σταματήστε για 
λίγο ώστε να αξιολογήσετε το ρυθμό: αν είναι ακόμα 
VF/pVT, χορηγήστε τρίτη απινίδωση (150-360J διφα-
σικό). Χωρίς καθυστέρηση γα αξιολόγηση του ρυθμού 
ή ψηλάφηση σφυγμού, συνεχίστε ΚΑΡΠΑ (αναλογία 
συμπιέσεων/εμφυσήσεων 30:2) άμεσα μετά την απινί-
δωση, ξεκινώντας με θωρακικές συμπιέσεις.

•  Αν έχει εξασφαλιστεί ενδοφλέβια/ενδοοστική οδός, χο-
ρηγήστε αδρεναλίνη 1mg και αμιοδαρώνη 300mg κατά 
τη διάρκεια των 2 επόμενων λεπτών ΚΑΡΠΑ.337

•  Η χρήση καπνογραφίας με κυματομορφή μπορεί να 
βοηθήσει στη διάκριση της ROSC χωρίς τη διακοπή 
των θωρακικών συμπιέσεων και στην αποφυγή χορή-
γησης της εφάπαξ δόσης αδρεναλίνης μετά την ROSC. 
Αρκετές μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι υπάρχει 
σημαντική αύξηση στο τελο-εκπνευστικό CO2 σε πε-
ρίπτωση ROSC.295,301-303,338,339 Αν υποπτευθείτε ROSC 
κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ παραλείψτε την αδρενα-
λίνη. Δώστε αδρεναλίνη αν επιβεβαιωθεί η καρδιακή 
ανακοπή στον επόμενο έλεγχο ρυθμού.

•  Αν δεν έχει επιτευχθεί ROSC με την τρίτη απινίδωση, 
η αδρεναλίνη ενδέχεται να βελτιώσει μυοκαρδιακή 
αιματική και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της 
επόμενης απινίδωσης. Σε μελέτες σε ζώα, η μέγιστη 
συγκέντρωση αδρεναλίνης στο πλάσμα επιτυγχάνεται 
περίπου 90 sec μετά από την περιφερική χορήγησή της, 
ενώ το μέγιστο αποτέλεσμα στη στεφανιαία κυκλοφο-
ρία συμβαίνει περίπου ταυτόχρονα (70 sec).340 Πολύ 
σημαντική είναι η συνέχιση των θωρακικών συμπιέσε-
ων υψηλής ποιότητας, ώστε να γίνει η κυκλοφορία του 
φαρμάκου μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα.

•  Η χρονική στιγμή χορήγησης αδρεναλίνης, μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ και 
αυτό πρέπει να τονιστεί κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης.341 Στην εκπαίδευση οφείλει να τονιστεί επίσης 
ότι η χορήγηση των φαρμάκων δεν πρέπει να διακόψει 
τις θωρακικές συμπιέσεις ή να καθυστερήσει ενέργειες 
όπως η απινίδωση. Δεδομένα από ανθρώπινες μελέτες 
δείχνουν ότι η χορήγηση φαρμάκων μπορεί αν γίνει χω-
ρίς να επηρεαστεί η ποιότητα της ΚΑΡΠΑ.305

•  Αν μετά από κάθε 2-λεπτο κύκλο ΚΑΡΠΑ ο ρυθμός με-
ταπέσει σε ασυστολία ή PEA, ανατρέψτε στο κομμάτι 

«μη απινιδώσιμοι ρυθμοί» στη συνέχεια. Αν εμφανιστεί 
μη απινιδώσιμος ρυθμός και αυτός μοιάζει οργανωμέ-
νος (ρυθμικά ή στενά συμπλέγματα), προσπαθήστε να 
ψηλαφίσετε σφυγμό. Διασφαλίστε ότι οι έλεγχοι του 
ρυθμού είναι σύντομοι και ότι η ψηλάφηση για σφυγ-
μό γίνεται μόνο όταν υπάρχει οργανωμένος ρυθμός. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας για την παρουσία σφυγμού 
συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ άμεσα. Όταν επιτευχθεί ROSC 
ξεκινήστε τη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση.

Κατά την αντιμετώπισης της VF/pVT, οι επαγγελ-
ματίες υγείας πρέπει να συγχρονίζουν αποτελεσματικά 
την ΚΑΡΠΑ και τις απινιδώσεις είτε υπάρχει χειροκίνη-
τος, είτε αυτόματος απινιδωτής. Σε περίπτωση VF που 
διαρκεί παραπάνω από λίγα λεπτά, το οξυγόνο και τα 
μεταβολικά υποστρώματα στο μυοκάρδιο εξαντλούνται. 
Μια σύντομη περίοδος θωρακικών συμπιέσεων θα επι-
τρέψει τη μεταφορά των παραπάνω ουσιών και θα αυ-
ξήσει την πιθανότητα αποκατάστασης ενός ρυθμού που 
εξωθεί μετά την απινίδωση.342 Η ανάλυση των χαρακτη-
ριστικών των κυματομορφών VF που είναι ενδεικτικά 
επιτυχούς απινίδωσης, δείχνει ότι όσο μικρότερος είναι 
ο χρόνος ανάμεσα στις θωρακικές συμπιέσεις και την 
απινίδωση, τόσο πιθανότερο είναι η τελευταία να είναι 
αποτελεσματική.342,343 Η ελαχιστοποίηση των διακοπών 
κατά τη φάση της απινίδωσης (μεσοδιάστημα ανάμεσα 
στη διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων και στη συνέ-
χιση τους μετά την απινίδωση ) ακόμα και για λίγα δευ-
τερόλεπτα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας 
της απινίδωσης.328-331 Επιπρόσθετα, η συνέχιση ΚΑΡΠΑ 
υψηλής ποιότητας ενδέχεται να βελτιώσει το εύρος και 
τη συχνότητα της VF και να αυξήσει την πιθανότητα 
αποκατάστασης ενός ρυθμού που εξωθεί μετά την απι-
νίδωση.344-346

Ανεξάρτητα από το ρυθμό της ανακοπής και μετά τη 
χορήγηση της αρχικής δόσης αδρεναλίνης, δώστε πε-
ραιτέρω 1mg αδρεναλίνης κάθε 3-5 λεπτά μέχρι την επί-
τευξη ROSC, δηλαδή στην πράξη μια φορά κάθε δύο κύ-
κλους του αλγορίθμου. Αν υπάρχουν σημεία ζωής κατά 
τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ (σκόπιμη κίνηση, φυσιολογική 
αναπνοή ή βήχας) ή υπάρχει αύξηση στο τελο-εκπνευ-
στικό CO2, ελέγξτε το monitor: αν υπάρχει οργανωμέ-
νος ρυθμός, ελέγξτε για σφυγμό. Αν ψηλαφείτε σφυγμό, 
ξεκινήστε τη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση. Αν δεν 
υπάρχει σφυγμός, συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ. 

VF/pVT παρουσία μαρτύρων και monitor
Αν ένας ασθενής υποστεί καρδιακή ανακοπή πα-

ρουσία μαρτύρων και ενώ βρίσκεται συνδεδεμένος σε 
monitor, σε εργαστήριο καθετηριασμού, στεφανιαία 
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μονάδα, μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από καρδι-
οχειρουργική επέμβαση, και υπάρχει άμεσα διαθέσιμος 
χειροκίνητος απινιδωτής:

•  Επιβεβαιώστε την καρδιακή ανακοπή και φωνάξτε για 

βοήθεια.
•  Αν ο αρχικός ρυθμός είναι VF/pVT, δώστε μέχρι τρεις 

συνεχόμενες απινιδώσεις (σωρευμένες).
•  Μετά από κάθε απινίδωση, ελέγξτε γρήγορα για αλλα-

γή ρυθμού και, αν ενδείκνυται για ROSC.
•  Αν η τρίτη απινίδωση είναι ανεπιτυχής, ξεκινήστε θω-

ρακικές συμπιέσεις και συνεχίστε ΚΑΡΠΑ για 2 λεπτά.

Αυτό το πλάνο των τριών απινιδώσεων μπορεί να 
εφαρμοστεί και στην περίπτωση VF/pVT παρουσία μαρ-
τύρων, αν ο ασθενής βρίσκεται ήδη σε χειροκίνητο απινι-
δωτή.  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να υποστηρίζουν το πλάνο των τριών απινιδώσεων σε 
καμία από αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται απίθανο ότι 
οι θωρακικές συμπιέσεις  θα βελτιώσουν την ήδη πολύ 
υψηλή πιθανότητα ROSC που υπάρχει όταν η απινίδωση 
εφαρμοστεί άμεσα μετά την εμφάνιση της VF, κατά την 
ηλεκτρική φάση της καρδιακής ανακοπής. 

Αν αυτό το αρχικό πλάνο των τριών απινιδώσεων 
είναι ανεπιτυχές, ο αλγόριθμος του ALS πρέπει να ακο-
λουθηθεί και αυτές οι τρεις απινιδώσεις να θεωρηθούν 
ως μία.

Αν η VF επιμένει, η αδρεναλίνη πρέπει να χορηγηθεί 
μετά από δύο ακόμα απινιδώσεις, δηλαδή δώστε 3 απι-
νιδώσεις, μετά 2 λεπτά ΚΑΡΠΑ, μετά απινίδωση, μετά 
2 λεπτά ΚΑΡΠΑ, μετά απινίδωση και μετά σκεφτείτε τη 
χορήγηση αδρεναλίνης κατά τη διάρκεια αυτών των 2 
λεπτών ΚΑΡΠΑ. Συνιστούμε τη χορήγηση αμιοδαρώνης 
μετά από τρεις προσπάθειες απινίδωσης, ανεξάρτητα από 
το εάν οι απινιδώσεις ήταν συνεχόμενες ή διακοπτόμενες 
από την ΚΑΡΠΑ και από μη απινιδώσιμους ρυθμούς.

Ειδικές οδηγίες αναφορικά με την ανάγκη για διενέρ-
γεια επαναδιάνοιξης του στέρνου  και τη χρονική στιγμή 
χορήγησης φαρμάκων σε περίπτωση που οι τρεις αρχικές 
αλλεπάλληλες απινιδώσεις είναι ανεπιτυχείς, μετά από  
καρδιοχειρουργική απέμβαση δίνονται στο κεφάλαιο 4 – 
καρδιακή ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις.224

Εμμένουσα κοιλιακή μαρμαρυγή/ άσφυγμη κοιλιακή τα-
χυκαρδία

Αν η VF/pVT εμμένει, σκεφτείτε την αλλαγή της θέ-
σης των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης ή των 
κεφαλών του απινιδωτή.2 Αναλογιστείτε όλα τα πιθα-
νά αναστρέψιμα αίτια, χρησιμοποιώντας το μνημονικό 
4Η και 4Τ (δείτε παρακάτω) και αντιμετωπίστε αυτά 

που αναγνωρίζετε. Η εμμένουσα VF/pVT μπορεί αν εί-
ναι ένδειξη για διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση.  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η χρησιμοποίηση μιας συσκευής 
μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να εξασφα-
λίσει υψηλή ποιότητα συμπιέσεων κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς και της στεφανιαίας παρέμβασης.347 Η εξω-
σωματική ΚΑΡΠΑ (δείτε παρακάτω) πρέπει επίσης να 
εξετάζεται, ώστε να υποστηριχθεί η κυκλοφορία καθώς 
αντιμετωπίζεται ένα αναστρέψιμο αίτιο.

Προκάρδια πλήξη
Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμε-

τώπισης ενός απινιδώσιμου ρυθμού με μία προκάρδια 
πλήξη.348-352 Δεν συνιστάται λοιπόν η διενέργεια αυ-
τής ως ρουτίνα. Θεωρείται ως κατάλληλη θεραπευτική 
ενέργεια μόνο όταν χορηγείται χωρίς καθυστέρηση, ενώ 
αναμένεται ο απινιδωτής σε καρδιακή ανακοπή με  VF/
pVT που συνέβη ενώ ο ασθενής ήταν συνδεδεμένος με  
monitor.353 Χρησιμοποιώντας την ωλένια πλευρά μιας 
σφιχτής γροθιάς, δώστε ένα οξύ πλήγμα στο κατώτερο 
ήμισυ του στέρνου από ένα ύψος περίπου 20εκ και στη 
συνέχεια απομακρύνετε γρήγορα τη γροθιά σας έτσι 
ώστε να δημιουργήσετε κάτι σαν παλμό. Υπάρχουν ελά-
χιστες αναφορές όπου μια προκάρδια πλήξη μετέτρεψε 
ένα ρυθμό που εξωθούσε σε έναν που δεν εξωθεί.354

Αεραγωγός και αερισμός
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της εμμένουσας 

VF, εξασφαλίστε την καλή ποιότητα των θωρακικών 
συμπιέσεων ανάμεσα στις προσπάθειες απινίδωσης. 
Σκεφτείτε αν υπάρχουν αναστρέψιμα αίτια (4Η και 4Τ) 
και διορθώστε τα αν τα αναγνωρίσετε. Η ενδοτραχει-
ακή διασωλήνωση παρέχει την καλύτερη εξασφάλιση 
του αεραγωγού, δεν πρέπει όμως να επιχειρείται εάν ο 
διασώστης δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και δεν 
έχει τακτική, συνεχιζόμενη εμπειρία με την τεχνική. Η 
ενδοτραειακή διασωλήνωση δεν πρέπει να καθυστερεί 
τις προσπάθειες απινίδωσης. Το εκπαιδευμένο στην εξει-
δικευμένη διαχείριση του αεραγωγού προσωπικό πρέπει 
να επιχειρεί τη λαρυγγοσκόπηση και τη διασωλήνωση, 
χωρίς τη διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων – μια μι-
κρή διακοπή καθώς ο σωλήνας διέρχεται των φωνητι-
κών χορδών μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά η παύση 
πρέπει να είναι μικρότερη των 5sec. Διαφορετικά, για να 
αποφευχθεί η διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων, η 
προσπάθεια διασωλήνωσης μπορεί να αναβληθεί μέχρι 
την ROSC. Καμία ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη 
δεν έχει αποδείξει ότι η ενδοτραχειακή διασωλήνωση αυ-
ξάνει την επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή. Μετά 
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τη διασωλήνωση επιβεβαιώστε τη σωστή θέση του τρα-
χειοσωλήνα και στερεώστε τον με ασφάλεια. Αερίστε 
τους πνεύμονες με 10αναπνοές/λεπτο, χωρίς να υπερα-
ερίζετε. Μετά τη διασωλήνωση της τραχείας του ασθενή, 
συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις με ρυθμό 100-120/
λεπτό χωρίς διακοπή ενώ αερίζετε. Διακοπή των θωρα-
κικών συμπιέσεων προκαλεί σημαντική μείωση της πίε-
σης διήθησης των στεφανιαίων. Καθώς υπάρχει μια κα-
θυστέρηση ανάμεσα στην επανέναρξη των συμπιέσεων 
και την αποκατάσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας, οι 
θωρακικές συμπιέσεις που δε διακόπτονται για αερισμό 
(ή άλλο λόγο) έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντικά υψη-
λότερη πίεση διήθησης των στεφανιαίων αγγείων.

Σε απουσία προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου στην 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η χρήση υπεργλωττιδικού 
αεραγωγού (SGA) (πχ λαρυγγική μάσκα, λαρυγγικός 
σωλήνας ή i-gel) αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική λύση. 
Μετά την εισαγωγή SGA, προσπαθήστε να χορηγήσετε 
συνεχείς θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς διακοπή για αε-
ρισμό.355 Αν υπάρχει υπερβολική διαφυγή αέρα που να 
επηρεάζει τον αερισμό του ασθενή, τότε οι θωρακικές 
συμπιέσεις πρέπει να διακόπτονται, ώστε να επιτραπεί ο 
αερισμός (αναλογία συμπιέσεων/εμφυσήσεων 30:2). Οι 
παρεμβάσεις στον αεραγωγό κατά τη διάρκεια της καρ-
διακής ανακοπής και τα δεδομένα  που τις υποστηρίζουν 
περιγράφονται στην ενότητα 3f.

Ενδοφλέβια οδός και φάρμακα

Περιφερική έναντι κεντρική χορήγηση φαρμάκων. Τοπο-
θετήστε φλεβική γραμμή, αν δεν έχει ήδη γίνει. Παρά το 
γεγονός ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις των φαρμάκων 
είναι υψηλότερες και ο χρόνος κυκλοφορίας τους μικρό-
τερος όταν χορηγούνται από κεντρικό φλεβικό καθετή-
ρα (ΚΦΚ) παρά από περιφερικό,356 η τοποθέτηση ΚΦΚ 
προϋποθέτει τη διακοπή της ΚΑΡΠΑ, μπορεί να είναι 
τεχνικά δυσκολότερη και συνδέεται με αρκετές επιπλο-
κές. Ο καθετηριασμός περιφερικής φλέβας είναι γρηγο-
ρότερος, πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί και πιο ασφα-
λής. Τα φάρμακα που χορηγούνται περιφερικά πρέπει 
να ακολουθούνται από ταχεία έκπλυση με τουλάχιστον 
20ml ορού και από ανύψωση του άκρου γα 10-20 sec, 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά του φαρμάκου 
στην κεντρική κυκλοφορία.

Ενδοοστική οδός. Αν η εξασφάλιση ενδοφλέβιας οδού εί-
ναι δύσκολη ή αδύνατη, σκεφτείτε την ενδοοστική οδό 
(IO), η οποία πλέον θεωρείται αποτελεσματική οδός 
στους ενήλικες.357-365 H ενδοοστική χορήγηση φαρμά-
κων επιτυγχάνει επαρκείς συγκεντρώσεις στο πλάσμα 

σε χρόνο συγκρίσιμο με εκείνο της ενδοφλέβιας χορή-
γησης που συγκρίνονται με αυτές μετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση.366,367 Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η αδρεναλί-
νη φτάνει πιο γρήγορα και σε υψηλότερα επίπεδα όταν 
χορηγείται ενδοφλέβια παρά ενδοοστικά, και ότι η χο-
ρήγησή της ενδοοστικά στο στέρνο προσομοιάζει περισ-
σότερο τη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας αδρεναλί-
νης.368 Η πρόσφατη διαθεσιμότητα των IO μηχανικών 
συσκευών έχει αυξήσει την ευκολία χρησιμοποίησης αυ-
τής της τεχνικής.369 Υπάρχουν αρκετές ΙΟ συσκευές και 
μια ποικιλία θέσεων εισαγωγής, που περιλαμβάνουν το 
βραχιόνιο οστό, το άπω ή εγγύς άκρο της κνήμης και το 
στέρνο. Δεν πράξαμε επίσημη ανασκόπηση των συσκευ-
ών ή των θέσεων εισαγωγής στα πλαίσια των κατευθυ-
ντήριων οδηγιών του 2015. Η απόφαση για τη συσκευή 
και τη θέση τοποθέτησης οφείλει να γίνεται σε τοπικό 
επίπεδο και επαφίεται στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Αδρεναλίνη για καρδιακή ανακοπή με αρχικό ρυθμό VF/
pVT. Με ομοφωνία ειδικών, σε VF/pVT δώστε αδρενα-
λίνη μετά την τρίτη απινίδωση αφού ξαναξεκινήσουν οι 
θωρακικές συμπιέσεις, και μετά επαναλάβετε κάθε 3-5 
λεπτά (κάθε δεύτερο κύκλο). Μη διακόπτετε την ΚΑΡ-
ΠΑ για να δώσετε φάρμακα. Η χρήση της κυματομορ-
φής της καπνογραφίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 
αναγνώρισης της ROSC χωρίς να διακοπούν οι θωρα-
κικές συμπιέσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
αποφυγής της εφάπαξ (bolus) χορήγησης αδρεναλίνης 
αφού θα έχει επιτευχθεί ROSC. Αν υποπτευθείτε ROSC 
κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ παραλείψτε την αδρενα-
λίνη και συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ. Δώστε αδρεναλίνη αν 
επιβεβαιωθεί η καρδιακή ανακοπή στον επόμενο έλεγχο 
ρυθμού.

Παρά την ευρέως χρήση της αδρεναλίνης κατά τη δι-
άρκεια της ΚΑΡΠΑ, δεν υπάρχει μελέτη με placebo που 
να αποδεικνύει ότι η χρήση οποιουδήποτε αγγειοσυσπα-
στικού σε οποιοδήποτε στάδιο της καρδιακής ανακοπής 
στους ανθρώπους, συνοδεύεται από αύξηση επιβίωσης 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο χωρίς νευρολογικό 
έλλειμμα. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 
της αδρεναλίνης στην καρδιακή ανακοπή δίνονται στο 
κεφάλαιο 3g – «Φάρμακα και υγρά κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ».

Αντιαρρυθμικά φάρμακα. Συνιστούμε τη χορήγηση της 
αμιοδαρώνης μετά από τρεις απινιδώσεις, ανεξάρτητα 
εάν αυτές είναι συνεχόμενες ή διακοπτόμενες από ΚΑΡ-
ΠΑ ή για εμμένουσα VF/pVT κατά τη διάρκεια καρδια-
κής ανακοπής. Δώστε αμιοδαρώνη 300mg ενδοφλέβια 
– μια δεύτερη δόση 150mg μπορεί να δοθεί μετά από 
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5 απινιδώσεις. Η λιδοκαΐνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αμιοδαρώνη, 
αλλά μη χορηγείστε λιδοκαΐνη εάν έχει ήδη δοθεί η αμιο-
δαρώνη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 
της αμιοδαρώνης στην καρδιακή ανακοπή δίνονται στην 
ενότητα 3g – «Φάρμακα και υγρά κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ».

Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί (PEA και ασυστολία)

Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα (PEA) ορίζεται 
ως η καρδιακή ανακοπή παρουσία ηλεκτρικής δραστηρι-
ότητας (εκτός από κοιλιακή ταχυαρρυθμία), που κανονι-
κά θα σχετίζονταν με ψηλαφητές σφύξεις.370 Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν συχνά κάποιου είδους μηχανική σύσπαση 
μυοκαρδίου, η οποία όμως είναι πολύ ασθενής για να 
παράγει ψηλαφητό σφυγμό ή αρτηριακή πίεση – αυτό 
μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως «ψευδο-PEA» (δείτε 
παρακάτω). Η PEA προκαλείται συχνά από αναστρέψι-
μα αίτια και μπορεί να αντιμετωπιστεί αν τα αίτια αυτά 
αναγνωριστούν και διορθωθούν. Η επιβίωση μετά από 
καρδιακή ανακοπή με ασυστολία ή PEA είναι απίθανη, 
εκτός εάν αναγνωριστεί και διορθωθεί κάποιο αναστρέ-
ψιμο αίτιο.

Αν ο αρχικός ρυθμός στο monitor είναι PEA ή ασυ-
στολία, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ 30:2. Σε περίπτωση ασυστο-
λίας, χωρίς να σταματήσετε την ΚΑΡΠΑ, ελέγξτε ότι τα 
ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα σωστά. Μόλις τοποθε-
τηθεί εξειδικε υμένος  αεραγωγός, συνεχίστε τις θωρα-
κικές συμπιέσεις χωρίς να σταματάτε για αερισμό. Μετά 
από 2 λεπτά ΚΑΡΠΑ, επανελέγξτε το ρυθμό. Αν είναι 
ασυστολία, ξαναξεκινήστε ΚΑΡΠΑ αμέσως. Αν υπάρχει 
οργανωμένος ρυθμός, προσπαθήστε να ψηλαφήσετε 
σφυγμό. Αν δεν υπάρχει σφυγμός (η αν υπάρχει αμφιβο-
λία για την παρουσία σφυγμού), συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ. 

Χορηγείστε 1mg αδρεναλίνης αμέσως μόλις εξασφα-
λίσετε ενδοφλέβια ή ενδοοστική οδό και επαναλάβετε 
κάθε δεύτερο κύκλο ΚΑΡΠΑ (δηλαδή κάθε 3-5 λεπτά). 
Αν υπάρχει σφυγμός, ξεκινήστε τη φροντίδα μετά την 
αναζωογόνηση. Αν παρατηρηθούν σημεία ζωής κατά τη 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, ελέγξτε το ρυθμό και ψηλαφίστε 
για σφυγμό. Αν υποπτευθείτε ROSC κατά τη διάρκεια 
της ΚΑΡΠΑ παραλείψτε την αδρεναλίνη και συνεχίστε 
ΚΑΡΠΑ. Δώστε αδρεναλίνη αν επιβεβαιωθεί η καρδιακή 
ανακοπή στον επόμενο έλεγχο ρυθμού.

Οποτεδήποτε διαγνώστε ασυστολία, ελέγξτε το ΗΚΓ 
προσεκτικά για κύματα P, καθώς ο ρυθμός αυτός μπο-
ρεί να απαντήσει σε βηματοδότηση. Δεν υπάρχει κανένα 
όφελος με τη βηματοδότηση πραγματικής ασυστολίας. 
Επιπρόσθετα, εάν υπάρχει αμφιβολία αν ο ρυθμός είναι 

ασυστολία ή λεπτή FV, μην επιχειρήσετε απινίδωση – 
αντίθετα, συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις και τον 
αερισμό. Η συνέχιση ΚΑΡΠΑ υψηλής ποιότητας ενδέχε-
ται να βελτιώσει το εύρος και τη συχνότητα της FV και 
να αυξήσει την πιθανότητα αποκατάστασης ενός ρυθμού 
που εξωθεί μετά την απινίδωση.344-346

Η βέλτιστη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ μεταξύ των ελέγ-
χων του ρυθμού μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος 
του ρυθμού της καρδιακής ανακοπής και ανάλογα με το 
αν βρισκόμαστε στον πρώτο ή σε επόμενους κύκλους.371 
Με ομοφωνία ειδικών, σε περίπτωση PEA ή ασυστολί-
ας που μετά από ένα κύκλο ΚΑΡΠΑ 2 λεπτών έχει με-
ταπέσει σε VF, ακολουθείστε τον αλγόριθμο για απινι-
δώσιμους ρυθμούς. Σε αντίθετη περίπτωση συνεχίστε 
την ΚΑΡΠΑ και δώστε αδρεναλίνη κάθε 3-5 λεπτά, επί 
απουσίας σφυγμού κατά την ψηλάφηση. Αν αναγνωρι-
στεί στο monitor VF ο ρυθμός μεταπέσει σε VF κατά τη 
διάρκεια ενός 2-λεπτου κύκλου ΚΑΡΠΑ, ολοκληρώστε 
τον κύκλο προτού ελέγξετε για σφυγμό και χορηγήσετε 
απινίδωση (εφόσον χρειάζεται) – έτσι θα ελαχιστοποιη-
θούν οι διακοπές των θωρακικών συμπιέσεων.

Πιθανά αναστρέψιμα αίτια

Πιθανές αιτίες ή επιβαρυντικοί παράγοντες για τους 
οποίους υπάρχει ειδική αντιμετώπιση, πρέπει πάντα να 
λαμβάνονται υπόψη σε μία καρδιακή ανακοπή. Για μνη-
μονική διευκόλυνση , τα αίτια αυτά  μπορούν να διαχωρι-
στούν σε δύο ομάδες των τεσσάρων, ανάλογα με το αρχι-
κό γράμμα (των αγγλικών λέξεων): Η ή Τ. Περισσότερες 
πληροφορίες για τις καταστάσεις αυτές δίνονται στην 
ενότητα 4 – «ειδικές καταστάσεις».

Τα τέσσερα «Η»
Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο της υποξίας αερίζοντας 

επαρκώς τους πνεύμονες του ασθενή με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συγκέντρωση οξυγόνου κατά την ΚΑΡΠΑ. Βε-
βαιωθείτε ότι ο θώρακας εκπτύσσεται επαρκώς και ότι 
κατά την ακρόαση του θώρακα παρατηρούνται ανα-
πνευστικοί ήχοι άμφω. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές 
που έχουν περιγραφεί στην ενότητα 3f, ελέγξτε σχολα-
στικά ότι ο ενδοτραχειακός σωλήνας δε βρίσκεται ενδο-
βρογχικά ή μέσα στον οισοφάγο.

Η PEA εξαιτίας υποβολαιμίας είναι συνήθως αποτέ-
λεσμα σοβαρής αιμορραγίας, η οποία μπορεί να προκλη-
θεί από τραύμα (ενότητα 4),224 αιμορραγία πεπτικού ή 
ρήξη ανευρύσματος της αορτής. Ο ενδαγγειακός όγκος 
πρέπει να αναπληρωθεί γρήγορα με θερμά υγρά, σε συν-
δυασμό με υπερεπείγουσα χειρουργική επέμβαση για 
έλεγχο της αιμορραγίας.
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Η υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, οξέ-
ωση και άλλες μεταβολικές διαταραχές ανιχνεύονται με 
βιοχημικές εξετάσεις (συνήθως χρησιμοποιώντας ανα-
λυτή αερίων αίματος) ή υποδηλώνονται από το ιστορικό 
του ασθενή, πχ νεφρική ανεπάρκεια (ενότητα 4).224 Η 
ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου ασβεστίου ενδείκνυ-
ται στην υπερκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία και την υπερβο-
λική δόση ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου.

Υποπτευθείτε την υποθερμία με βάση το ιστορικό του 
ασθενούς, όπως σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής που 
σχετίζεται με πνιγμό.224

Τα τέσσερα «Τ»
Η θρόμβωση των στεφανιαίων που σχετίζεται με οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο ή ισχαιμική καρδιοπάθεια είναι η 
συχνότερη αιτία αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής. Συνή-
θως το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο διαγιγνώσκεται και 
αντιμετωπίζεται μετά τη ROSC. Σε περίπτωση υποψίας 
οξέος στεφανιαίου συνδρόμου και μη επίτευξης ROSC, 
εάν είναι εφικτό θα πρέπει να γίνεται σκέψη για διενλέρ-
γεια επείγουσας στεφανιογραφίας και εάν ενδείκνυται 
διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης. Οι μηχανικές θω-
ρακικές συμπιέσεις και η εξωσωματική ΚΑΡΠΑ ενδέχε-
ται να διευκολύνουν την επίτευξή τους.

Η μαζική πνευμονική εμβολή είναι η συχνότερη αιτία 
θρομβοελβολικής η μηχανικής απόφραξης της κυκλο-
φορίας. Η αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής μετά από 
γνωστή πνευμονική εμβολή ή υποψία αυτής περιγράφε-
ται στην ενότητα 4, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
της θρομβόλυσης , της χειρουργικής ή μηχανικής θρομ-
βεκτομής και της εξωσωματικής ΚΑΡΠΑ.224

Ο πνευμοθώρακας υπό τάση μπορεί να είναι η πρω-
ταρχική αιτία της PEA και να σχετίζεται με τραύμα ή την 
προσπάθεια τοποθέτησης κεντρικού φλεβικού καθετή-
ρα. Η διάγνωσή του γίνεται κλινικά ή με τη βοήθεια των 
υπερήχων. Αποσυμπιέστε άμεσα με θωρακοστομία ή με 
παρακέντηση με βελόνα και στη συνέχεια τοποθετήστε 
θωρακική παροχέτευση. Σε περίπτωση καρδιακής ανα-
κοπής μετά από μείζον τραύμα σκεφτείτε τη διενέργεια 
αμφοτερόπλευρης θωρακοστομίας για την αποσυμπίεση 
πιθανού πνευμοθώρακα υπό τάση (ενότητα 4).224

Η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού είναι δύ-
σκολη, καθώς τα τυπικά σημεία όπως η υπόταση και οι 
διογκωμένες φλέβες του τραχήλου, καλύπτονται συνή-
θως από την ίδια την ανακοπή. Καρδιακή ανακοπή μετά 
από διατιτραίνον τραύμα στο θώρακα υποδηλώνει με 
υψηλή πιθανότητα επιπωματισμό και είναι ένδειξη για 
περικαρδιοπαρακέντηση ή θωρακοτομή διάσωσης (ενό-
τητα 4).224 Η χρήση της υπερηχογραφίας θα καταστήσει 

τη διάγνωση του επιπωματισμού πολύ πιο αξιόπιστη.
Σε απουσία συγκεκριμένου ιστορικού, η ατυχηματι-

κή ή εκούσια κατάποση θεραπευτικών ή τοξικών ουσι-
ών μπορεί να διαγνωστεί μόνο μετά από εργαστηριακές 
εξετάσεις (ενότητα 4).224 Όπου είναι δυνατό, χορηγήστε 
τα κατάλληλα αντίδοτα, όμως τις περισσότερες φορές η 
θεραπεία είναι υποστηρικτική και ο καθιερωμένος αλγό-
ριθμος της ΚΑΡΠΑ πρέπει να ακολουθηθεί.

Χρήση υπερήχων κατά τη διάρκεια της εξειδικευμένης 
Υποστήριξης της Ζωής 

Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη χρήση υπε-
ρήχων στην καρδιακή ανακοπή για τη διάγνωση πιθανά 
αναστρέψιμων αιτίων.372-374 Παρά την έλλειψη στοιχεί-
ων ότι αυτή η μέθοδος απεικόνισης βελτιώνει την έκ-
βαση , δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπερηχογραφία πα-
ρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης πιθανά αναστρέψιμων 
αιτίων στην καρδιακή ανακοπή. Ειδικά πρωτόκολλα 
για την εκτίμηση με τη χρήση των υπερήχων κατά την 
ΚΑΡΠΑ είναι δυνατό να βοηθήσουν στην αναγνώριση 
πιθανά αναστρέψιμων αιτιών (πχ καρδιακός επιπωμα-
τισμός, πνευμονική εμβολή, υποογκαιμία, πνευμοθώ-
ρακας), αλλά στην ανίχνευση  ψευδο-PEA.373,375-382 Η 
χρήση των υπερήχων από έμπειρους κλινικούς ιατρούς 
μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και αντιμετώπιση 
πιθανά αναστρέψιμων αιτίων καρδιακής ανακοπής. Για 
να συμπεριληφθεί η τεχνική αυτής στον αλγόριθμο της 
ΚΑΡΠΑ απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση , έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές των θωρακικών συμπιέ-
σεων. Συνίσταται η υποξιφοειδική τοποθέτηση της κεφα-
λής.375,381,383 Η τοποθέτηση της κεφαλής αμέσως πριν τη 
διακοπή των συμπιέσεων για προγραμματισμένο έλεγχο 
του σφυγμού επιτρέπει σε έναν καλά εκπαιδευμένο χειρι-
στή να αποκτήσει εικόνες μέσα σε 10sec. 

Η απουσία μυοκαρδιακής κινητικότητας στον υπέ-
ρηχο κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ έχει ιδιαίτερα κακή 
πρόγνωση, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί η ειδι-
κότητα και ευαισθησία της.384-387

Monitoring κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής

Υπάρχει ένας αριθμός μεθόδων και αναδυόμενων 
τεχνικών για την παρακολούθηση των ασθενών κατά 
τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, που ενδέχεται να βοηθήσουν  
στην καθοδήγηση των παρεμβάσεων του αλγορίθμου 
ALS. Αυτές περιλαμβάνουν:

•  Κλινικά σημεία, όπως η αναπνευστική προσπάθεια, η 
κινητικότητα και το άνοιγμα των ματιών κατά τη δι-
άρκεια της ΚΑΡΠΑ. Αυτά μπορούν να υποδηλώνουν 
ROSC και πρέπει να επαληθεύονται με έλεγχο ρυθμού 
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και σφίξεων, αλλά μπορεί επίσης να οφείλονται στο ότι 
η ΚΑΡΠΑ είναι δυνατόν να παρέχει επαρκή κυκλοφο-
ρία ώστε να ανακτηθούν σημεία ζωής, συμπεριλαμβα-
νομένης και της συνείδησης. 338

•  Η χρήση συσκευών που αξιολογούν την προσπάθεια 
της ΚΑΡΠΑ και δίνουν προτροπές κατά τη διάρκεια 
της ΚΑΡΠΑ αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 2 – «Βασι-
κή υποστήριξη της ζωής».223 Η χρήση αυτών των συ-
σκευών οφείλει να γίνεται μέσα στο ευρύτερο σύστημα 
φροντίδας το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρεί-
ες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ΚΑΡΠΑ389,390 παρά ως μεμονωμένες παρεμβάσεις.

•  Ενώ ο έλεγχος σφυγμού μπορεί να αναδείξει τη ROSC, 
όταν υπάρχουν σημεία στο ΗΚΓ που να παραπέμπουν 
σε αυτήν, μπορεί να μην οδηγήσει σε ανίχνευση σφύξε-
ων δεν είναι αξιόλογος σε καταστάσεις χαμηλής καρ-
διακής παροχής και χαμηλής αρτηριακής πίεσης.391 Δεν 
είναι ξεκάθαρο αν η απόπειρα ψηλάφησης σφυγμού 
κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπιέσεων για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους έχει κάποια 
αξία. Σφυγμός ο οποίος ψηλαφάται στο μηριαίο τρίγω-
νο μπορεί να είναι ένδειξη φλεβικής και όχι αρτηριακής 
ροής. Καθώς δεν υπάρχουν βαλβίδες στην κάτω κοίλη 
φλέβα, η παλίνδρομη ροή του αίματος στο φλεβικό σύ-
στημα μπορεί να δημιουργήσει παλμό στη μηριαία φλε-
βα.392 Η ψηλάφηση σφυγμού στην καρωτίδα κατά την 
ΚΑΡΠΑ δε σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη επαρκούς 
ροής στο μυοκάρδιο ή τον εγκέφαλο.

•  Η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού με ΗΚΓ. 
Η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του ALS και γίνεται μέσω ηλε-
κτροδίων ΗΚΓ, ή αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ή κε-
φαλών του απινιδωτή.  Τα παράσιτα κίνησης εξαιτίας 
των θωρακικών συμπιέσεων εμποδίζουν όχι μόνο την 
αξιόπιστη αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού, αλλά 
και την έγκαιρη ανίχνευση επανεμφάνισης VF/pVT, 
και αναγκάζουν του ανανήπτες να διακόψουν τις συ-
μπιέσες. Κάποιοι απινιδωτές τελευταίας τεχνολογίας 
διαθέτουν φίλτρα που απομονώνουν τα παράσιτα αυτά, 
χωρία όμως να υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύ-
ουν τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών μετά τη 
χρησιμοποίησή τους. Δε συνιστούμε τη χρησιμοποίηση 
αλγορίθμων με φίλτρα για παράσιτα κίνησης, εκτός και 
αν αποτελούν μέρος κάποιου ερευνητικού προγράμμα-
τος.393

•  Τελο-εκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα με καπνο-
γραφία με κυματομορφή. Η χρήση της καπνογραφίας 
με κυματομορφή κατά την ΚΑΡΠΑ τονίζεται ιδιαίτερα 
στις οδηγίες του 2015 και αναλύεται πιο διεξοδικά στη 
συνέχεια.

•  Η λήψη και ανάλυση δειγμάτων αίματος κατά τη διάρ-
κεια της

•  ΚΑΡΠΑ μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση πιθανών 
αναστρέψιμων αιτίων καρδιακής ανακοπής. Αποφύγε-
τε το τρύπημα των δακτύλων, καθώς τα αποτελέσματα 
δεν θα είναι αξιόπιστα. Προτιμούνται τα αρτηριακά ή 
φλεβικά δείγματα.

•  Είναι δύσκολη η ερμηνεία των αερίων αίματος κατά τη 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Σε καταστάσεις καρδιακής ανα-
κοπής, τα αέρια αρτηριακού αίματος μπορεί να είναι 
παραπλανητικά και να μην αντανακλούν την πραγμα-
τική οξεοβασική ισορροπία των ιστών.394 Η ανάλυση 
δείγματος κεντρικού φλεβικού αίματος πιθανά παρέχει 
πιο αξιόπιστη εκτίμηση του pH των ιστών. Η παρακο-
λούθηση του κορεσμού του κεντρικού φλεβικού αίμα-
τος σε οξυγόνο κατά το ALS είναι εφικτή, αλλά δεν 
είναι ξεκάθαρο αν τα αποτελέσματα μπορούν να καθο-
δηγήσουν την ΚΑΡΠΑ.

•  Επεμβατικό monitoring του καρδιαγγειακού σε περι-
βάλλον ΜΕΘ, όπως η συνεχής μέτρηση αρτηριακής και 
κεντρικής φλεβικής πίεσης. Η επεμβατική μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης επιτρέπει την ανίχνευση χαμηλής 
πίεσης όταν επιτευχθεί ROSC. Στοχεύστε σε αρτηρια-
κή  διαστολική πίεση μεγαλύτερη από 25mmHg βελ-
τιώνοντας τα θωρακικές συμπιέσεις στην ΚΑΡΠΑ.395 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μετράται η 
διαστολική αρτηριακή πίεση. Παρά το γεγονός ότι πει-
ραματικές μελέτες δείχνουν ότι η ΚΑΡΠΑ που καθο-
δηγείται από αιμοδυναμικές παραμέτρους φαίνεται να 
έχει κάποιο όφελος,396-399 δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι 
αυξάνει την επιβίωση στους ανθρώπους.4

•  Η χρήση υπερηχογραφίας για την αναγνώριση και την 
αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτίων καρδιακής ανα-
κοπής και την ανίχνευση καταστάσεων χαμηλής καρ-
διακής παροχής (ψευδο-PEA). Το θέμα αναπτύχθηκε 
παραπάνω.

•  Η εγκεφαλική οξυμετρία με τη χρήση εγγύς-υπέρυθρης 
φαρματοσκοπίας μετρά μη-επεμβατικά τον περιοχικό 
εγκεφαλικό κορεσμό οξυγόνου (rSO2).400-402 Πρόκει-
ται για μια ανερχόμενη τεχνολογία που είναι εφικτή 
κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος της ωστόσο 
στην καθοδήγηση  των παρεμβάσεων κατά την ΚΑΡ-
ΠΑ και στην πρόγνωση της έκβασης κατά τη διάρκεια 
της ΚΑΡΠΑ και μετά από αυτήν δεν έχει ακόμα διευ-
κρινιστεί.403
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Καπνογραφία κυματομορφής κατά τη διάρκεια της εξειδι-
κευμένης υποστήριξης της ζωής

Το τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα είναι η 
μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο 
τέλος μιας εκπνοής. Καθώς το CO2 μεταφέρεται από 
το φλεβικό σύστημα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς και 
μετά διοχετεύεται στους πνεύμονες από τη δεξιά κοιλία, 
αποτελεί αντανάκλαση της καρδιακή παροχής και της  
πνευμονικής ροής αίματος, αλλά και τον κατά λεπτό αε-
ρισμό. Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, το CO2 είναι χα-
μηλό, αντικατοπτρίζοντας τη χαμηλή καρδιακή παροχή 
που γεννάται από τις θωρακικές συμπιέσεις. Η καπνο-
γραφία κυματομορφής βοηθά τη συνεχή και άμεση, σε 
πραγματικό χρόνο μέτρηση του τελοεκνπευστικού CO2 
κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Είναι πιο αξιόπιστη όταν 
ο ασθενής είναι διασωληνωμένος, αλλά μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και με υπεργλωττιδική συσκευή ή σε αερισμό 
με μάσκα. Ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι η χρήση καπνογραφίας κυματομορφής στην 
ΚΑΡΠΑ βελτιώνει την έκβαση των ασθενών, η πρόληψη 
της μη αναγνωρισμένης διασωλήνωσης του οισοφάγου 
αποτελεί σίγουρο όφελος. Ο ρόλος της καπνογραφίας 
κυματομορφής στην ΚΑΡΠΑ περιλαμβάνει:

•  Την εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του ενδο-
τραχειακού σωλήνα (περισσότερες λεπτομέρειες παρα-
κάτω).

•  Την παρακολούθηση της συχνότητας του αερισμού και 
την αποφυγή υπεραερισμού κατά την ΚΑΡΠΑ.

•  Την παρακολούθηση της ποιότητας των θωρακικών 
συμπιέσεων κατά την ΚΑΡΠΑ. Η τιμή το τελοεπνευ-
στικού CO2 σχετίζεται με το βάθος των συμπιέσεων και 
τη συχνότητα του αερισμού, καθώς μεγαλύτερο βάθος 
θωρακικών συμπιέσεων αυξάνει την τιμή.404 Το κατά 
πόσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγή-
σει τη θεραπεία και να βελτιώσει την έκβαση αποτελεί 
αντικείμενο περαιτέρω ερευνών.295  (Εικόνα 3.3)

•  Την αναγνώριση ROSC κατά τη διάρκεια της ΚΑΡ-
ΠΑ. Μια αύξηση του τελοεκπνευστικού CO2 κατά την 
ΚΑΡΠΑ ενδέχεται να σημαίνει ROSC και αποτρέπει 
την άσκοπη και πιθανώς επιβλαβή χορήγηση αδρεναλί-
νης σε μια τέτοια περίπτωση.295,301,338,339 Αν υποπτευ-
θείτε ROSC κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ παραλείψτε 
την αδρεναλίνη. Δώστε αδρεναλίνη αν επιβεβαιωθεί η 
καρδιακή ανακοπή στον επόμενο έλεγχο ρυθμού.

•  Την πρόβλεψη της έκβασης κατά τη διάρκεια της ΚΑΡ-
ΠΑ. Χαμηλότερες τιμές CO2 κατά την ΚΑΡΠΑ ενδέ-

Εικόνα 3.3. Καπνογραφία κυματομορφής αναπαριστώντας τις αλλαγές στο τελο-εκπνευστικό CO2 κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ και 
μετά την ROSC. Στο παράδειγμα αυτό ο ασθενής διασωληνώνεται τη στιγμή μηδέν. Στη συνέχεια αερίζεται με ρυθμό 10 αναπνοές/λεπτό 
ενώ του χορηγούνται θωρακικές συμπιέσεις (στο διάγραμμα φαίνεται ως CPR) περίπου 2/δευτερόλεπτο. Ένα λεπτό μετά τη διασωλή-
νωση σταματούν οι θωρακικές συμπιέσεις και ο αερισμός και ακολουθεί απινίδωση, και στη συνέχεια συνεχίζονται οι συμπιέσεις και ο 
αερισμός. Υψηλότερης ποιότητας συμπιέσεις οδηγούν σε αυξημένες τιμές τελο-εκπνευστικού CO2. Μετά από 2 λεπτά ΚΑΡΠΑ γίνεται 
δεύτερη προσπάθεια απινίδωσης και ακολουθούν περαιτέρω θωρακικές συμπιέσεις και αερισμός. Το τελο-εκπνευστικό CO2 αυξάνεται 
σημαντικά κατά  τις συμπιέσεις και ο ασθενής αρχίζει να κουνιέται και ανοίγει τα μάτια. Οι θωρακικές συμπιέσεις διακόπτονται και ψη-
λαφλάται σφυγμός που υποδηλώνει ROSC. Ο αερισμός συνεχίζεται με 10 αναπνοές/λεπτό. CPR -  καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ), ROSC -  επάνοδος της  αυτόματης κυκλοφορίας, End tidal CO2 – τελο εκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα, HR – καρδιακή 
συχνότητα,  RR – αναπνευστική συχνότητα.

112 J. Soar et al. / Resuscitation 95 (2015) 100–147

Central venous oxygen saturation monitoring during ALS is fea-
sible but its role in guiding CPR is not clear.

• Invasive cardiovascular monitoring in critical care settings, e.g.
continuous arterial blood pressure and central venous pressure
monitoring. Invasive arterial pressure monitoring will enable the
detection of low blood pressure values when ROSC is achieved.
Consider aiming for an aortic diastolic pressure of greater than
25 mmHg during CPR by optimising chest compressions.395

In practice this would mean measuring an arterial diastolic
pressure. Although haemodynamic-directed CPR showed some
benefit in experimental studies396–399 there is currently no evi-
dence of improvement in survival with this approach in humans.4

• Ultrasound assessment is addressed above to identify and
treat reversible causes of cardiac arrest, and identify low car-
diac output states (‘pseudo-PEA’). Its use has been discussed
above.

• Cerebral oximetry using near-infrared spectroscopy measures
regional cerebral oxygen saturation (rSO2) non-invasively.400–402

This remains an emerging technology that is feasible during CPR.
Its role in guiding CPR interventions including prognostication
during and after CPR is yet to be established.403

Waveform capnography during advanced life support
End-tidal carbon dioxide is the partial pressure of carbon dioxide

(CO2) at the end of an exhaled breath. It reflects cardiac output and
pulmonary blood flow, as CO2 is transported by the venous system
to the right side of the heart and then pumped to the lungs by the
right ventricle, as well as the ventilation minute volume. During
CPR, end-tidal CO2 values are low, reflecting the low cardiac output
generated by chest compression. Waveform capnography enables
continuous real time end-tidal CO2 to be monitored during CPR. It
works most reliably in patients who have a tracheal tube, but can
also be used with a supraglottic airway device or bag mask. There
is currently no evidence that use of waveform capnography during

CPR results in improved patient outcomes, although the prevention
of unrecognised oesophageal intubation is clearly beneficial. The
role of waveform capnography during CPR includes:

• Ensuring tracheal tube placement in the trachea (see below for
further details).

• Monitoring ventilation rate during CPR and avoiding hyperven-
tilation.

• Monitoring the quality of chest compressions during CPR. End-
tidal CO2 values are associated with compression depth and
ventilation rate and a greater depth of chest compression will
increase the value.404 Whether this can be used to guide care and
improve outcome requires further study.295 (Fig. 3.3)

• Identifying ROSC during CPR. An increase in end-tidal CO2 during
CPR may indicate ROSC and prevent unnecessary and potentially
harmful dosing of adrenaline in a patient with ROSC.295,301,338,339

If ROSC is suspected during CPR withhold adrenaline. Give
adrenaline if cardiac arrest is confirmed at the next rhythm check.

• Prognostication during CPR. Lower end-tidal CO2 values may
indicate a poor prognosis and less chance of ROSC.4 Precise values
of end-tidal CO2 depend on several factors including the cause of
cardiac arrest, bystander CPR, chest compression quality, venti-
lation rate and volume, time from cardiac arrest and the use of
adrenaline. Values are higher after an initial asphyxial arrest, with
bystander CPR and decline over time after cardiac arrest.295,302,405

Low end-tidal CO2 values during CPR have been associated with
lower ROSC rates and increased mortality, and high values with
better ROSC and survival.295,406,407 Failure to achieve an end-tidal
CO2 value >1.33 kPa (10 mmHg) after 20 min of CPR is associ-
ated with a poor outcome in observational studies.4 In addition
it has been used as a criterion for withholding extracorporeal life
support in patients with refractory cardiac arrest.408 The inter-
individual differences and influence of cause of cardiac arrest,
the problem with self-fulfilling prophecy in studies, our lack of

Fig. 3.3. Waveform capnography showing changes in the end-tidal carbon dioxide during CPR and after ROSC. The boxes show examples of monitor displays at the times
indicated. In this example the patient’s trachea is intubated at zero minutes. The patient is then ventilated at 10 breaths min−1 and given chest compressions (indicated
by CPR) at about two per second. A minute after tracheal intubation, there is pause in chest compressions and ventilation followed by a defibrillation attempt, and chest
compressions and ventilation then continue. Higher-quality chest compressions lead to an increased end-tidal carbon dioxide value. There is a further defibrillation attempt
after two minutes of chest compressions. There are then further chest compressions and ventilation. There is a significant increase in the end-tidal carbon dioxide value during
chest compressions and the patient starts moving and eye opening. Chest compressions are stopped briefly and there is a pulse indicating ROSC. Ventilation continues at
10 breaths min−1. CPR – cardiopulmonary resuscitation; ROSC – return of spontaneous circulation; End tidal CO2 – end-tidal carbon dioxide; HR – heart rate; RR – respiratory
rate.
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χεται να υποδηλώνουν κακή έκβαση και μικρότερες 
πιθανότητες για ROSC.4 Η ακριβής τιμή του τελοεκ-
πνευστικού CO2 εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, 
όπως το αίτιο της καρδιακής ανακοπής, τη διενέργεια 
ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους, την ποιότητα των 
θωρακικών συμπιέσεων, τη συχνότητα και τον όγκο 
αερισμού, το χρόνο που έχει παρέλθει από την ανακοπή 
και τη χρήση αδρεναλίνης. Οι τιμές είναι υψηλότερες 
μετά από μια ανακοπή που οφείλεται σε υποξία και στις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ από παρευρι-
σκόμενους και μειώνονται όσο παρατείνεται η καρδια-
κή ανακοπή.295,302,405  Χαμηλότερες τιμές τελοεκπνευ-
στικού CO2 στην ΚΑΡΠΑ έχουν συνδεθεί με μικρότερα 
ποσοστά ROSC και αυξημένη θνητότητα, ενώ υψηλές 
τιμές έχουν συσχετισθεί με καλύτερες πιθανότητες 
ROSC και επιβίωσης.295,406,407 Μελέτες παρατήρησης 
απέδειξαν ότι τιμές τελοεκπνευστικού CO2 <1,33kPa 
(10mmHg) μετά από 20 λεπτά ΚΑΡΠΑ συνοδεύονται 
από κακή έκβαση.4 Επιπρόσθετα, αυτό έχει χρησιμο-
ποιηθεί και ως κριτήριο μη εφαρμογής εξωσωματι-
κής υποστήριξης της ζωής σε ασθενής με εμμένουσα 
καρδιακή ανακοπή.408 Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα 
στους ασθενείς, η επίδραση των αιτίων καρδιακής ανα-
κοπής, το πρόβλημα της αυτοεκπληρούμενης προφη-
τείας στις μελέτες, η έλλειψη βεβαιότητας για την αξι-
οπιστία της μέτρησης κατά την ΚΑΡΠΑ και η ανάγκη 
εξειδικευμένου αεραγωγού για την αξιόπιστη μέτρηση 
του τελοεκπνευστικού CO2 επηρεάζουν σημαντικά τη 
χρησιμοποίηση αυτού ως κριτήριο για τον καθορισμό 
της έκβασης. Για το λόγο αυτό δε συνιστούμε τη δια-
κοπή της ΚΑΡΠΑ λόγω αποκλειστικά κάποιας συγκε-
κριμένης τιμής τελο-εκπνευστικού CO2. Το τελευταίο 
θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μόνο κομμάτι μιας πολύ-
παραγοντικής προσέγγισης που θα καθορίσει τη λήψη 
αποφάσεων κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.

Εξωσωματική καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση 
(eΚΑΡΠΑ)

Η εξωσωματική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
(eΚΑΡΠΑ) πρέπει να θεωρείται ως μέσο διάσωσης για 
ασθενείς στους οποίους ο αρχικός αλγόριθμος ALS είναι 
ανεπιτυχής και/ή ως μέσο που επιτρέπει τη διενέργεια 
ειδικών παρεμβάσεων (πχ στεφανιαία αγγειογραφία και 
διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση ή εμβολεκτομή για 
μαζική πνευμονική εμβολή).409,410 Τυχαιοποιημένες με-
λέτες και μεγάλες βάσεις δεδομένων πάνω στην eΚΑΡ-
ΠΑ είναι απαραίτητες έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι 
καταλληλότερες συνθήκες για την εφαρμογή αυτής, να 
δημιουργηθούν επίσημες οδηγίες για τη χρήση της και 

να διαλευκανθούν τα οφέλη, το κόστος και οι κίνδυ-
νοι.411,412

Οι εξωσωματικές τεχνικές απαιτούν αγγειακή οδό 
και ένα κύκλωμα με αντλία και οξυγονωτή, και μεταφέ-
ρουν οξυγονωμένο αίμα, επαναφέροντας την αιμάτωση 
των ιστών. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξασφαλίσει τον 
απαραίτητο χρόνο μέχρι να αποκατασταθεί επαρκής αυ-
τόματη κυκλοφορία και να αντιμετωπιστούν τα υποκεί-
μενα, αναστρέψιμα αίτια. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
εξωσωματική υποστήριξη της ζωής (extracorporeal life 
support - ECLS) και πιο ειδικά, εξωσωματική καρδιο-
πνευστική αναζωογόνηση (extracorporeal CPR – eΚΑΡ-
ΠΑ), όταν χρησιμοποιείται σε καταστάσεις καρδιακής 
ανακοπής. Οι τεχνικές αυτές αποκτούν ολοένα και ευ-
ρύτερη αποδοχή τόσο μέσα, όσο και έξω από το νοσο-
κομείο, παρά τον περιορισμένο αριθμό μελετών παρα-
τήρησης σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών. Οι τελευταίες 
υποδηλώνουν ότι η eΚΑΡΠΑ σε καταστάσεις καρδιακής 
ανακοπής σχετίζεται με αυξημένη επιβίωση όταν υπάρχει 
αναστρέψιμο αίτιο για την ανακοπή (πχ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή, σοβαρή υποθερμία, 
δηλητηρίαση), όταν δεν υπάρχουν σοβαρές άλλες συνυ-
πάρχουσες παθήσεις, όταν η καρδιακή ανακοπή λαμβά-
νει χώρα μπροστά σε μάρτυρες, όταν διενεργείται άμεσα 
υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ και όταν η eΚΑΡΠΑ ξεκινάει 
έγκαιρα (πχ μέσα σε 1 ώρα από την ανακοπή), με τη βοή-
θεια ιατρών των επειγόντων και εντατικολόγων.413-419 Η 
εφαρμογή της eΚΑΡΠΑ απαιτεί σημαντική υποδομή και 
εκπαίδευση. Σε ειδικές κατηγορίες ασθενών με καρδια-
κή ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο, η eΚΑΡΠΑ βελτιώνει 
την επιβίωση περισσότερο από ότι η κλασική χειροκίνη-
τη ΚΑΡΠΑ ή η μηχανική ΚΑΡΠΑ.413,415 Τα αποτελέσμα-
τα σε ανακοπές εκτός νοσοκομείου τόσο με την κλασική, 
όσο και με την eΚΑΡΠΑ είναι λιγότερο θετικά.420 Σημα-
ντικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η διάρκεια της κλασι-
κής ΚΑΡΠΑ πριν από την έναρξη eΚΑΡΠΑ και η σωστή 
επιλογή των ασθενών.409,413,417,419,421-423

3e. Απινίδωση
Η ενότητα αυτή αναφέρεται κυρίως στη χρήση χειρο-

κίνητων απινιδωτών. Οι οδηγίες που αφορούν τη χρήση 
εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών περιγράφονται στην 
ενότητα 2 – «Βασική υποστήριξη της ζωής».223 Η τακτι-
κή απινίδωσης για τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 
έχει αλλάξει ελάχιστα από τις προηγούμενες:

•  Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία των έγκαιρων, αδιάκο-
πτων θωρακικών συμπιέσεων και της ελαχιστοποίησης 
των διακοπών πριν και μετά τη χορήγηση απινίδωσης.
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•  Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις ενώ φορτίζει ο απι-
νιδωτής, χορηγήστε το ρεύμα χωρίς να διακόψετε τις 
συμπιέσεις για παραπάνω από 5 sec και συνεχίστε αμέ-
σως τις συμπιέσεις μετά την απινίδωση.

•  Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης έχουν αρκετά 
πλεονεκτήματα έναντι των ηλεκτροδίων πολλαπλών 
χρήσεων και πρέπει να προτιμώνται όπου είναι εφικτό.

•  Η ΚΑΡΠΑ πρέπει να συνεχίζεται μέχρι να έρθει και να 
τοποθετηθεί ο χειροκίνητος ή ο εξωτερικός αυτόματος 
απινιδωτής, αλλά η απινίδωση δεν πρέπει να καθυστε-
ρείται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για να εκτι-
μηθεί η αναγκαιότητά της και να γίνει η φόρτιση.

•  Η χορήγηση έως και τριών συνεχόμενων απινιδώσεων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, εάν η αρχική VF/pVT 
συμβεί ενώπιον μαρτύρων, ο ασθενής είναι συνδεδεμέ-
νος στο monitor και υπάρχει άμεσα διαθέσιμος απινι-
δωτής, πχ στη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού.

•  Παρά το γεγονός ότι οι παλιότερες, μονοφασικές κυ-
ματομορφές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε κά-
ποιους χώρους, δεν αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. 
Όπου δυνατό, χρησιμοποιήστε διφασικές κυματομορ-
φές τόσο για κολπικές, όσο και κοιλιακές αρρυθμίες. Οι 
συστάσεις για απινίδωση που αναφέρονται σε αυτές τις 
οδηγίες, ισχύουν μόνο για διφασικές κυματομορφές. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες του 2010 για τις μονοφασικές 
κυματομορφές.2

•  Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην απινίδωση δεν 
έχει αλλάξει από τις οδηγίες του 2010.2 Για διφασικές 
κυματομορφές (ευθύγραμμη διφασική ή διφασική κω-
νοειδής εκθετική) χορηγήστε την πρώτη απινίδωση 
με τουλάχιστον 150J. Για παλλόμενες διφασικές κυμα-
τομορφές ξεκινήστε με 120-150J. Το ενεργειακό επί-
πεδο για ένα συγκεκριμένο απινιδωτή θα πρέπει να 
βασίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Όσοι χρη-
σιμοποιούν χειροκίνητους απινιδωτές είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν τα κατάλληλα ενεργειακά επίπεδα της 
συσκευής. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξετάσουν την 
πιθανότητα να επισημαίνουν τους χειροκίνητους απινι-
δωτές με οδηγίες για τα ενεργειακά επίπεδα, αλλά σε 
απουσία οδηγιών και αν τα κατάλληλα επίπεδα είναι 
άγνωστα, χορηγήστε την υψηλότερη διαθέσιμη ηλε-
κτρική ενέργεια όταν πρόκειται για ενήλικα. Στην περί-
πτωση χειροκίνητων απινιδωτών, σκεφτείτε, όπου είναι 
εφικτό, την προς τα επάνω κλιμάκωση της ενέργειας 
όταν η προηγούμενη απινίδωση είναι ανεπιτυχής ή σε 
επανεμφάνιση της μαρμαρυγής.326,327 

Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες υψηλής ποιότητας 
που να αποδεικνύουν την καλύτερη χρησιμοποίηση 
μιας συγκεκριμένης κυματομορφής ή διαφορετικών κυ-

ματομορφών.4 Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα 
αναφορικά με την ελάχιστη επιτρεπτή ενέργεια για την 
πρώτη απινίδωση, τα χαρακτηριστικά της καλύτερης δι-
φασικής κυματομορφής, τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας 
για συγκεκριμένες κυματομορφές και την καλύτερη μέ-
θοδο απινίδωσης (σταθερή έναντι κλιμακούμενης). Γίνε-
ται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η επιλογή της ενέργειας 
δεν αποτελεί καλό κριτήριο σύγκρισης των διαφόρων 
κυματομορφών, καθώς η αντιστάθμιση της αντίστασης 
και οι μικροδιαφορές στη μορφολογία των κυματομορ-
φών συνεπάγονται πολύ διαφορετικά δια-μυοκαρδιακά 
ηλεκτρικά ρεύματα ακόμα και όταν οι συσκευές χορη-
γούν την ίδια ενέργεια. Τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας 
πιθανόν να ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή 
και το είδος της κυματομορφής. Συνιστούμε στους κατα-
σκευαστές να διενεργήσουν υψηλής ποιότητας κλινικές 
μελέτες για να υποστηρίξουν την τεχνική απινίδωσης 
που προτείνουν.

Τεχνικές ελαχιστοποίησης της παύσης πρό της –απινίδω-
σης

Η καθυστέρηση ανάμεσα στην παύση των θωρακικών 
συμπιέσεων και στη χορήγηση της απινίδωσης (παύση 
προ απινίδωσης) πρέπει να μειώνεται στο απολύτως απα-
ραίτητο – ακόμα και 5-10 sec καθυστέρησης μειώνουν 
την πιθανότητα επιτυχίας της απινίδωσης.328-331,424,425 
Η παύση προ-απινίδωσης πρέπει να είναι μικρότερη των 
5sec κι αυτό θα επιτευχθεί με τη συνέχιση των θωρακι-
κών συμπιέσεων καθώς φορτίζει ο απινιδωτής και με 
την ύπαρξη μιας συντονισμένης ομάδας και ενός αρχη-
γού που επικοινωνεί αποτελεσματικά.297,426 Ο έλεγχος 
ασφάλειας ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τον ασθε-
νή τη στιγμή της απινίδωσης πρέπει να γίνεται γρήγο-
ρα, αλλά αποτελεσματικά. Η παύση μετά την απινίδωση 
ελαχιστοποιείται με τη συνέχιση των θωρακικών συμπιέ-
σεων άμεσα μετά τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος 
(δείτε παρακάτω). Η όλη χορήγηση ρεύματος με χειρο-
κίνητο απινιδωτή οφείλει να μην προκαλεί διακοπή των 
θωρακικών συμπιέσεων περισσότερο από 5sec .

Απινίδωση χωρίς απομάκρυνση (hands-on defibrillation)
Επιτρέποντας τις θωρακικές συμπιέσεις κατά τη δι-

άρκεια της χορήγησης ηλεκτρικού ρεύματος, η απινίδω-
ση χωρίς απομάκρυνση μπορεί να ελαχιστοποιήσει την 
παύση κατά τη διάρκεια της απινίδωσης. Τα οφέλη αυτής 
της μεθόδου δεν έχουν αποδειχθεί και περαιτέρω μελέτες 
που να εξετάζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικό-
τητα είναι αναγκαίες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέ-
τη, η απινίδωση χωρίς διακοπή (κλασικών ή μηχανικών) 
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θωρακικών συμπιέσεων δε συνοδεύεται από σημαντικό 
όφελος.427 Επιπρόσθετα, ούτε τα πλαστικά γάντια εξέ-
τασης, αλλά ούτε και τα γυμνά χέρια παρέχουν αρκετή 
προστασία από την ηλεκτρική εκκένωση.428

Ασφαλής χορήγηση οξυγόνου κατά την απινίδωση

Σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο, η μη 
σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων απινίδωσης πολ-
λαπλών χρήσεων (paddles) μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία σπινθήρα και την πρόκληση ανάφλεξης και 
σοβαρών εγκαυμάτων στον ασθενή.429-434 Δεν έχουν 
αναφερθεί περιστατικά ανάφλεξης που να προκλήθηκε 
από σπινθήρα κατά τη διάρκεια της απινίδωσης σε πε-
ριπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτοκόλλητα ηλε-
κτρόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρήση τους ελα-
χιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτρικού τόξου και 
πρέπει να προτιμάται όπου είναι δυνατόν.

Ο κίνδυνος ανάφλεξης κατά τη διάρκεια απινίδωσης 
μπορεί να ελαχιστοποιηθεί παίρνοντας τις παρακάτω 
προφυλάξεις:

•  Απομακρύνετε την προσωπίδα ή τις ρινικές κάνουλες  
οξυγόνου και τοποθετήστε τα τουλάχιστον 1 μέτρο μα-
κριά από το στήθος του ασθενή.

•  Αφήστε τον ασκό αερισμού συνδεδεμένο με τον ενδο-
τραχειακό σωλήνα ή οποιαδήποτε υπεργλωττιδική συ-
σκευή αεραγωγού, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει απομεί-
νει τελο-εκνπευστική πίεση (PEEP) στο κύκλωμα.

•  Αν ο ασθενής είναι συνδεδεμένος σε αναπνευστήρα, 
για παράδειγμα στο χειρουργείο ή σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας, αφήστε το κύκλωμα συνδεδεμένο με τον 
ενδοτραχειακό σωλήνα, εκτός εάν οι θωρακικές συμπι-
έσεις εμποδίζουν τον αερισμό. Στην περίπτωση αυτή, 
αντικαταστήστε τον αναπνευστήρα με ασκό αερισμού 
και αφήστε τον συνδεδεμένο. Αν δεν χρησιμοποιείται, 
κλείστε τον αναπνευστήρα ώστε να αποφευχθεί η δια-
φυγή μεγάλης ποσότητας οξυγόνου μέσα στο δωμάτιο 
ή συνδέστε τον με δοκιμαστικό πνεύμονα (test lung). 
Όταν χρησιμοποιείται φυσιολογικά, στις περιπτώσεις 
σύνδεσης με ενδοτραχειακό σωλήνα, το οξυγόνο του 
αναπνευστήρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
απομακρύνεται από το κυρίως κύκλωμα μακριά από τη 
ζώνη απινίδωσης. Οι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας μπορεί να έχουν  ανάγκη την τελο-εκπνευ-
στική πίεση (PEEP) για να διατηρήσουν επαρκή οξυγό-
νωση – κατά την καρδιομετατροπή , όπου η αυτόματη 
κυκλοφορία δυνητικά διατηρεί το αίμα καλά οξυγονω-
μένο,  είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμένει ο βαρέως 
πάσχων ασθενής συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα 
κατά την χορήγηση ρεύματος.

Η τεχνική επαφής των ηλεκτροδίων με το στήθος του 
ασθενή

Οι τεχνικές που περιγράφονται στη συνέχεια έχουν 
ως σκοπό τη σωστή τοποθέτηση των αυτοκόλλητων 
ηλεκτροδίων απινίδωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η διαθωρακική αντίσταση.

Θέση ηλεκτροδίων
Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να συσχετίζουν τη 

θέση των ηλεκτροδίων με τη ROSC ή την επιβίωση μετά 
από VF/pVT. Το διερχόμενο δια του μυοκαρδίου ηλεκτρι-
κό ρεύμα που χορηγείται κατά την απινίδωση ενδέχεται 
να είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν το κομμάτι 
του μυοκαρδίου που βρίσκεται σε μαρμαρυγή περικλείεται 
ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια (δηλαδή οι κοιλίες σε VF/
pVT, οι κόλποι σε κολπική μαρμαρυγή). Για το λόγο αυτό, 
η βέλτιστη θέση των ηλεκτροδίων ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα με το είδος της αρρυθμίας (κοιλιακή ή κολπική).

Όλο και περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζονται φέ-
ροντας εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (πχ μόνιμους 
βηματοδότες, εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς/απινι-
δωτές – implantable cardioverter defibrillator/ICD). Για 
τους συγκεκριμένους ασθενείς προτείνεται να φορούν 
εδικά περιβραχιόνια (medical alert bracelets) που να 
υποδεικνύουν ότι φέρουν τις συγκεκριμένες συσκευές. 
Κατά την απινίδωση όλες αυτές οι συσκευές ενδέχεται 
να υποστούν βλάβη, εάν τα ηλεκτρόδια τοποθετηθούν 
ακριβώς από πάνω.435,436 Για το λόγο αυτό, τοποθετήστε 
τα ηλεκτρόδια τουλάχιστον 8 εκατοστά μακριά από τη 
συσκευή ή χρησιμοποιήστε μία από τις εναλλακτικές 
θέσεις (πρόσθιο-πλάγια, προσθιο - οπίσθια ), όπως περι-
γράφεται παρακάτω.435

Τοποθέτηση για κοιλιακές αρρυθμίες και καρδιακή 
ανακοπή. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια (είτε αυτοκόλλη-
τα, είτε μεταλλικά πολλαπλών χρήσεων) στην κλασική 
θέση: στέρνο-κορυφή της καρδιάς. Το δεξί (στερνικό) 
ηλεκτρόδιο τοποθετείται στα δεξιά του στέρνου, κάτω 
από την κλείδα. Το άλλο ηλεκτρόδιο τοποθετείται αρι-
στερά στη μέση μασχαλιαία γραμμή, περίπου στο ίδιο 
επίπεδο με το V6 ηλεκτρόδιο του ΗΚΓ. Η θέση αυτή θα 
πρέπει να είναι ελεύθερη από μαστικό ιστό,437 οπότε το-
ποθετείστε το ηλεκτρόδιο αυτό όσο πιο πλάγια γίνεται. 
Άλλες αποδεκτές θέσεις είναι: 

•  Κάθε ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο πλάγιο θωρακικό 
τοίχωμα, ένα στα δεξιά και το άλλο στα αριστερά αμι-
μασχαλιαία

•  Το ένα ηλεκτρόδιο στην προκαθορισμένη θέση στην 
κορυφή της καρδιάς και το άλλο στο άνω τμήμα της 
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πλάτης
•  Το ένα ηλεκτρόδιο πρόσθια, πάνω από την αριστερή 

προκάρδια χώρα και το άλλο στο πίσω μέρος της καρ-
διάς ακριβώς κάτω από την αριστερή ωμοπλάτη. 

Δεν έχει σημασία ποιο ηλεκτρόδιο (της κορυφής/του 
στέρνου) τοποθετείται σε κάθε θέση. Είναι προτιμότερο 
ο επιμήκης άξονας του ηλεκτροδίου που τοποθετείται 
στην κορυφή της καρδιάς να εναρμονίζεται με τον επι-
μήκη άξονα του σώματος, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
διαθωρακική αντίσταση.438

Τοποθέτηση για κολπικές αρρυθμίες. Η κολπική μαρ-
μαρυγή διατηρείται από λειτουργικά κυκλώματα επανει-
σόδου, που καταλήγουν στον αριστερό κόλπο. Καθώς 
ο τελευταίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του θώρακα, 
τοποθέτηση ηλεκτροδίων τέτοια ώστε το ρεύμα να δι-
έρχεται περισσότερο οπίσθια μπορεί θεωρητικά να εί-
ναι πιο αποτελεσματική όταν επιχειρείται ανάταξη μιασ 
κολπικής αρρυθμίας. Αν και ορισμένες μελέτες έδειξαν 
ότι σε προγραμματισμένη ανάταξη της κολπικής μαρμα-
ρυγής, η προσθι-οπίσθια τοποθέτηση των ηλεκτροδίων 
είναι αποτελεσματικότερη σε σύγκριση με την κλασική 
προσθιο-κορυφαία θέση,439,440 η πλειονότητα απέτυχε 
να αποδείξει κάποιο ξεκάθαρο πλεονέκτημα αναφορικά 
με τη θέση των ηλεκτροδίων.441-444 Η αποτελεσματικό-
τητα της ανάταξης φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από 
τη θέση τοποθέτησης των ηλεκτροδίων, όταν χρησιμο-
ποιούνται διφασικές κυματομορφές που αντισταθμίζουν  
τη (διαθωρακική) αντίσταση.443-445 Οι παρακάτω θέσεις 
ηλεκτροδίων φαίνεται να είναι εξίσου ασφαλείς και απο-
τελεσματικές για την ανάταξη κολπικών αρρυθμιών:

•  Συνήθης προσθιο κορυφαία θέση.
•  Προσθιοπίσθια θέση (το ένα ηλεκτρόδιο σε πρόσθια 

θέση, πάνω στην αριστερή προκάρδια χώρα και το 
άλλο όπισθεν της καρδιάς ακριβώς κάτωθεν της αρι-
στερής ωμοπλάτης).   

Φάση του αναπνευστικού κύκλου
Η διαθωρακική ηλεκτρική αντίσταση διαφέρει στις 

διάφορες φάσεις του αναπνευστικού κύκλου και ελα-
χιστοποιείται στο τέλος της εκπνοής. Εφόσον είναι δυ-
νατόν, η απινίδωση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
αυτή τη φάση του αναπνευστικού κύκλου. Η εφαρμογή 
PEEP αυξάνει τη διαθωρακική ηλεκτρική αντίσταση και 
θα πρέπει να ελαχιστοποιείται κατά τη διάρκεια της απι-
νίδωσης. Το ενδογενές PEEP (παγίδευση αέρα) μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα υψηλό σε ασθματικούς ασθενείς και να 
απαιτεί υψηλότερα του συνηθισμένου ενεργειακά επίπε-
δα, κατά τη διάρκεια της απινίδωσης.446

Ανάλυση της κυματομορφής απινίδωσης

Από την κυματομορφή της μαρμαρυγής είναι δυ-
νατόν (με κυμαινόμενη αξιοπιστία) να προβλεφθεί η 
επιτυχία της απινίδωσης.342,343,447-467 Εάν μελλοντικές, 
προοπτικές μελέτες μπορέσουν να καθορίσουν τη βέλτι-
στη κυματομορφή απινίδωσης καθώς και τον καλύτερο 
χρόνο για αυτήν, τότε θα γίνει εφικτή η αποφυγή ανεπι-
τυχών απινιδώσεων και η ελαχιστοποίηση μυοκαρδιακής 
βλάβης. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται υπό συνεχή έρευ-
να και εξέλιξη, αλλά η ευαισθησία και η ειδικότητα που 
προκύπτουν από τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι ανε-
παρκείς για να επιτρέψουν τη χρησιμοποίησή της στην 
κλινική πράξη.

ΚΑΡΠΑ συγκριτικά με απινίδωση ως αρχική θεραπεία
Το θέμα αυτό αναπτύχθηκε αναλυτικά στην ενότητα 

4b – «προ-νοσοκομειακή αναζωογόνηση». Οι διασώστες 
οφείλουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ, ενώ 
αναμένεται, τοποθετείται και φορτίζεται ο απινιδωτής. 
Μην καθυστερείτε την απινίδωση περισσότερο από όσο 
διαρκεί η ανάγκη αξιολόγησης του ρυθμού και η φόρτι-
ση. Δε συνίσταται η χορήγηση συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος ΚΑΡΠΑ (πχ 2 ή 3 λεπτών) πριν την ανάλυ-
ση του ρυθμού και τη χορήγηση απινίδωσης.

Μια έναντι τριών συνεχόμενων απινιδώσεων

Το 2010, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούσαν τη 
χορήγηση μιας απινίδωσης και την άμεση συνέχιση των 
θωρακικών συμπιέσεων μετά την απίνίδωση.468,469 Η 
οδηγία αυτή είχε δοθεί για δύο λόγους: πρώτον ως μια 
προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές των θω-
ρακικών συμπιέσεων μεταξύ των απινιδώσεων και δεύ-
τερον γιατί, δεδομένης της μεγαλύτερης αποτελεσματι-
κότητας των διφασικών κυματομορφών, θεωρήθηκε ότι 
αν η διφασική απινίδωση ήταν ανεπιτυχής μια περαιτέρω 
περίοδος θωρακικών συμπιέσεων θα ήταν οφέλιμη

Καμία μελέτη μετά το 2010 δεν κατάφερε να αποδεί-
ξει ότι κάποιος συγκεκριμένος τρόπος απινίδωσης σχετί-
ζεται με καλύτερη επιβίωση.470,471 Καθώς δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να δείχνουν ότι η χορήγηση μιας απινίδω-
σης υπερτερεί των τριών, συνεχόμενων απινιδώσεων, 
όσον αφορά την ROSC ή επανεμφάνιση VF, και καθώς 
η έκβαση φαίνεται να αυξάνεται με την ελαχιστοποίηση 
των διακοπών των θωρακικών συμπιέσεων, συνεχίζουμε 
να συνιστούμε μία απινίδωση στις περισσότερες περι-
πτώσεις.

Όταν είναι απαραίτητο, δώστε μια απινίδωση και 
ξαναξεκινήστε τις θωρακικές συμπιέσεις αμέσως μετά. 
Αμέσως μετά την απινίδωση, και χωρίς διακοπή για επα-
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νέλεγχο του ρυθμού ή για ψηλάφηση σφυγμού, συνεχί-
στε την ΚΑΡΠΑ (αναλογία 30 συμπιέσεις:2εμφυσήσεις) 
για 2 λεπτά, μέχρι τον επόμενο έλεγχο σφυγμού και τη 
χορήγηση της επόμενης απινίδωσης (εάν ενδείκνυται). 
Ακόμα και αν η απινίδωση είναι επιτυχής στην αποκα-
τάσταση ρυθμού, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την 
αποκατάσταση κυκλοφορίας332 και είναι πολύ σπάνια η 
ψηλάφηση του σφυγμού αμέσως μετά την απινίδωση.333 
Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν άσφυγμοι για 
πάνω από 2 λεπτά ενώ η διάρκεια της ασυστολίας πριν 
την ROSC μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 2 λεπτών σε 
περίπου 25% των περιπτώσεων.334 

Εάν ο ασθενής υποστεί καρδιακή ανακοπή ενώπι-
ον μαρτύρων και ενώ βρίσκεται υπό παρακολούθηση 
(monitor), όπως στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, στη στε-
φανιαία μονάδα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή ενώ 
βρίσκεται υπό παρακολούθηση μετά από καρδιοχειρουρ-
γική επέμβαση, και σε περίπτωση που υπάρχει άμεσα δι-
αθέσιμος χειροκίνητος απινιδωτής:

•  Επιβεβαιώστε την καρδιακή ανακοπή και φωνάξτε για 
βοήθεια.

•  Αν ο αρχικός ρυθμός είναι VF/pVT, δώστε μέχρι τρεις 
συνεχόμενες (αλλεπάλληλες) απινιδώσεις.

•   Ελέγξτε γρήγορα για αλλαγή ρυθμού και, αν ενδείκνυ-
νται, για ROSC μετά από κάθε απινίδωση.

•  Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις και συνεχίστε ΚΑΡ-
ΠΑ για 2 λεπτά, αν η τρίτη απινίδωση είναι ανεπιτυχής.

Αυτή η τεχνική των τριών απινιδώσεων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για καρδιακή ανακοπή που θα συμ-
βεί παρουσία μαρτύρων, με αρχική VF/pVT, όταν ο 
ασθενής είναι ήδη συνδεδεμένος στο χειροκίνητο απινι-
δωτή. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να υποστηρίζουν το πλάνο των τριών απινιδώσεων σε 
καμία από αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται απίθανο ότι 
οι θωρακικές συμπιέσεις θα αυξήσουν περαιτέρω την, 
ήδη σημαντική, πιθανότητα ROSC, όταν η απινίδωση 
συμβαίνει έγκαιρα, κατά την ηλεκτρική φάση, αμέσως 
μετά την εγκατάσταση της VF.

Κυματομορφές

Οι διφασικές κυματομορφές θεωρούνται πλέον μία 
ασφαλής και αποτελεσματική κυματομορφή για απινί-
δωση. Οι διφασικοί απινιδωτές αντισταθμίζουν τις ευ-
ρείες διακυμάνσεις της διαθωρακικής αντίστασης μέσω 
ηλεκτρονικής ρύθμισης του μεγέθους της κυματομορφής 
και της διάρκειάς της, ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση 
του απαραίτητου ρεύματος στο μυοκάρδιο, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος του ασθενή (αντιστάθμιση αντίστασης). 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διφασικών κυματομορφών: η 
διφασική αποκομμένη εκθετική (ΒΤΕ) και η ευθύγραμ-
μη διφασική (RBL). Υπάρχει στην κλινική πράξη και μία 
παλμική διφασική κυματομορφή, στην οποία το ρεύμα 
ταχέως ταλαντώνεται μεταξύ της βασικής και μιας θετι-
κής τιμής πριν αντιστραφεί στην αρνητική μορφή. Μπο-
ρεί να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τις άλλες 
διφασικές κυματομορφές, αλλά στη μόνη κλινική μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε για αυτή την κυματομορφή, δεν 
εφαρμόστηκε η κυματομορφή αντιστάθμισης αντίστα-
σης, που χρησιμοποιείται στο εμπορικά διαθέσιμο προ-
ϊόν.472,473

Προτείνουμε τη χρήση διφασικών κυματομορφών 
για την καρδιοανάταξη τόσο των κολπικών όσο και των 
κοιλιακών αρρυθμιών, η οποίες είναι προτιμότερες  συ-
γκριτικά με τη μονοφασική κυματομορφή. Θεωρούμε 
πολύ σημαντικά τα αναφερόμενα υψηλότερα ποσοστά 
επιτυχίας του πρώτου σοκ για τη διακοπή της μαρμαρυ-
γής με τη διφασική κυματομορφή, την πιθανότητα μι-
κρότερης μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας μετά το σοκ και 
τις υπάρχουσες οδηγίες του 2010.1,2,468,469 Αναγνωρίζου-
με ότι πολλά συστήματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας 
(EMS) και νοσοκομεία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 
παλιότερες μονοφασικές συσκευές. Για αυτούς που χρη-
σιμοποιούν μονοφασικούς απινιδωτές, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στις οδηγίες του 2010.2

Επίπεδα ενέργειας

Η απινίδωση απαιτεί τη χορήγηση μιας επαρκούς 
ποσότητας ενέργειας για να απινιδώσει μία σημαντική 
μάζα μυοκαρδίου, να εξαφανίσει τα κύματα της VF και 
να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της αυτόματης, συγ-
χρονισμένης ηλεκτρικής δραστηριότητας με τη μορφή 
οργανωμένου ρυθμού. Η βέλτιστη ενέργεια είναι αυτή 
που καταφέρνει την απινίδωση, προκαλώντας τη μικρό-
τερη μυοκαρδιακή βλάβη.474 Η επιλογή του κατάλληλου 
επιπέδου ενέργειας επίσης ελαττώνει τον αριθμό των 
επαναλαμβανόμενων σοκ, που με τη σειρά του περιορί-
ζει τη μυοκαρδιακή βλάβη.475

Τα βέλτιστα επίπεδα ενέργειας για απινίδωση δεν εί-
ναι γνωστά. Οι συστάσεις για τα επίπεδα ενέργειας βα-
σίζονται σε μια ομοφωνία μετά από προσεκτική ανασκό-
πηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Παρά το ότι αυτό 
που επιλέγεται είναι τα επίπεδα χορηγούμενης ενέργει-
ας, η απινίδωση εξαρτάται από τη διαμυοκαρδιακή ροή 
ρεύματος, το οποίο και καθορίζει την επιτυχή απινίδωση 
και καρδιοανάταξη.476 Τα επίπεδα ενέργειας της απινί-
δωσης δεν έχουν αλλάξει από τις οδηγίες του 2010.2
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Πρώτη απινίδωση
Σχετικά λίγες μελέτες έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 

5 χρόνια που να επηρεάσουν τις οδηγίες του 2010. Δεν 
υπάρχουν αποδείξεις ότι μία διφασική κυματομορφή ή 
συσκευή είναι πιο αποτελεσματική από κάποια άλλη. Η 
αποτελεσματικότητα της πρώτης απινίδωσης με την κυ-
ματομορφή BTE που χρησιμοποιεί 150-200J αναφέρεται 
ως 86-98%.477-481 Η αποτελεσματικότητα της πρώτης 
απινίδωσης με τη κυματομορφή RLB που χρησιμοποιεί 
120J είναι έως 85%.327 Η αποτελεσματικότητα της πρώ-
της απινίδωσης με τη νέα παλμική, διφασική κυματομορ-
φή στα 130J βρέθηκε να αντοστοιχεί  ποσοστό επιτυχίας 
90%.472 Δύο μελέτες αποδεικνύουν ισοδυναμία μεταξύ 
χαμηλότερων και υψηλότερων αρχικών τιμών ενέργειας 
διφασικής απινίδωσης.482,483 Αν και οι κλινικές μελέτες 
δεν έχουν δείξει βλάβη (αυξημένοι βιοδείκτες, ΗΚΓρα-
φικές αλλαγές, κλάσμα εξώθησης) όταν οποιαδήποτε 
διφασική κυματομορφή φτάσει έως τα 360J, αρκετές με-
λέτες σε ζώα υποδηλώνουν πιθανότητα βλάβης με υψη-
λότερα επίπεδα ενέργειας.485-488

Η αρχική διφασική ενέργεια απινίδωσης δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 120J για RLB κυματομορφή και 
τουλάχιστον 150J για ΒΤΕ κυματομορφές. Ιδανικά, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 150J για όλες τις διφασικές 
κυματομορφές. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εκθέτουν 
το αποτελεσματικό εύρος της δόσης των κυματομορφών 
στην πρόσθια επιφάνεια  των διφασικών απινιδωτών. Αν 
ο διασώστης δε γνωρίζει τις προτεινόμενες τιμές ενέργει-
ας του απινιδωτή, θα πρέπει να χρησιμοποιεί την υψηλό-
τερη τιμή σε όλες τις απινιδώσεις.

Δεύτερη και επόμενες απινιδώσεις
Οι οδηγίες του 2010 συνιστούσαν απινίδωση είτε με 

μία συγκεκριμένη, είτε με κλιμακούμενες τιμές ενέργειας. 
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι ενώ μία κλιμακούμενη στρα-
τηγική ελαττώνει τον αριθμό των σοκ που απαιτούνται 
για την επίτευξη ενός οργανωμένου ρυθμού σε σχέση 
με τη σταθερή ενέργεια διφασικής απινίδωσης,326,489 τα 
ποσοστά της ROSC ή η επιβίωση μέχρι την έξοδο από 
το νοσοκομείο δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο 
στρατηγικών.482,483 Αντίθετα, ένα πρωτόκολλο σταθερής 
ενέργειας διαφασικής απινίδωσης έδειξε υψηλά ποσοστά 
καρδιοανάταξης (>90%) με τη χρησιμοποίηση τριών 
απινιδώσεων σταθερής δόσης, αλλά ο μικρός αριθμός 
των περιστατικών δεν απέκλεισε σημαντικά χαμηλότε-
ρα ποσοστά ROSC  για επαναλαμβανόμενη ROSC.490 
Αρκετές ενδο-νοσοκομειακές μελέτες με κλιμακούμενα 
επίπεδα ενέργειας έδειξαν βελτίωση στα ποσοστά καρ-
διοανάταξης (συγκριτικά με τα πρωτόκολλα σταθερής 

ενέργειας) σε ρυθμούς μη-ανακοπής, με το ίδιο επίπεδο 
ενέργειας να έχει επιλεγεί τόσο για τις διφασικές, όσο και 
για τις μονοφασικές κυματομορφές.491-496

Μελέτες σε ζώα, αναφορές περιστατικών και μικρές 
σειρές περιστατικών χρησιμοποίησαν δύο απινιδωτές 
για τη χορήγηση ενός ζεύγους απινιδώσεων ταυτόχρονα 
(“διπλή διαδοχική απινίδωση”) σε ασθενείς με εμμένου-
σες απινιδώσιμες καταστάσεις.497-501 Καθώς τα δεδομέ-
να είναι πολύ περιορισμένα, η χρήση της διπλής διαδοχι-
κής απινίδωσης δεν συνιστάται.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρίζουν πρω-
τόκολλα σταθερής ή κλιμακούμενης ενέργειας, αν και 
ένα πρωτόκολλο κλιμακούμενης ενέργειας μπορεί να 
σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά επανεμφάνισης της 
μαρμαρυγής (δείτε παρακάτω). Και οι δύο στρατηγικές 
είναι αποδεκτές, ωστόσο, αν το πρώτο σοκ δεν είναι επι-
τυχές και ο απινιδωτής μπορεί να χορηγήσει σοκ υψηλό-
τερης ενέργειας, είναι λογικό να αυξηθεί η ενέργεια των 
επόμενων απινιδώσεων.

Επανεμφανιζόμενη κοιλιακή μαρμαρυγή (refibrillation). 
Η επανεμφανιζόμενη κοιλιακή μαρμαρυγή είναι συνήθης 
και συμβαίνει στην πλειοψηφία των ασθενών, στους οποί-
ους είχε επιτευχθεί ανάταξη της VF μετά την πρώτη απι-
νίδωση. Στις οδηγίες του 2010 δεν έγινε ειδική αναφορά 
στην επανεμφανιζόμενη VF. Σε αντίθεση με την ανθεκτι-
κή VF, που ορίζεται ως «η μαρμαρυγή που επιμένει μετά 
από μία ή περισσότερες απινιδώσεις», η επανεμφάνιση 
της μαρμαρυγής συνήθως ορίζεται ως «επανεμφάνιση 
της VF κατά τη διάρκεια μιας αποδεδειγμένης καρδιακής 
ανακοπής, που συμβαίνει μετά τον αρχικό τερματισμό της 
VF, ενώ ο ασθενής παραμένει κάτω από τη φροντίδα των 
ίδιων διασωστών (συνήθως εξω-νοσοκομειακά)». Δύο 
μελέτες έδειξαν ότι τα ποσοστά ανάταξης της επανεμ-
φανιζόμενης μαρμαρυγής ήταν τα ίδια όταν χρησιμο-
ποιήθηκαν πρωτόκολλα με σταθερή ενέργεια 120J και 
150J,490,502 αλλά μία μεγαλύτερη μελέτη έδειξε ότι τα 
ποσοστά ανάταξης ελαττώθηκαν με τη χρησιμοποίηση 
επαναλαμβανόμενων απινιδώσεων με 200J, εκτός και αν 
ένα επίπεδο αυξημένης ενέργειας (360J) είχε επιλεγεί.326 
Σε μία αναδρομική ανάλυση, τα ποσοστά ανάταξης της 
επανεμφανιζόμενης VF σε ένα ρυθμό που παράγει σφυγ-
μό ήταν υψηλότερα αν η ΚVF εμφανιζόταν μετά από ένα 
ρυθμό που συνοδευόταν από σφυγμό, παρά μετά από 
PEA ή ασυστολία.503

Παίρνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη μελέτη που υπο-
δηλώνει όφελος από τα υψηλότερα επίπεδα ενέργει-
ας των επόμενων απινιδώσεων για την επανεμφάνιση 
VF,326 συστήνουμε ότι αν ένας απινιδώσιμος ρυθμός 
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επανεμφανιστεί μετά από επιτυχή απινίδωση με ROSC, 
και ο απινιδωτής μπορεί να χορηγήσει υψηλότερη ενέρ-
γεια, είναι λογικό να αυξηθεί η ενέργεια στις επόμενες 
απινιδώσεις.

Άλλα θέματα σχετικά με την απινίδωση

Καρδιοανάταξη
Αν η ηλεκτρική καρδιοανάταξη χρησιμοποιηθεί για 

την ανάταξη κολπικών ή κοιλιακών ταχυαρρυθμιών, η 
απινίδωση πρέπει να είναι συγχρονισμένη με το R κύμα 
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα αντί για το κύμα Τ: VF 
μπορεί να προκληθεί αν η απινίδωση χορηγηθεί κατά τη  
διάρκεια της σχετικά ανερέθιστης περιόδου του καρδια-
κού κύκλου.504 Ο συγχρονισμός μπορεί να είναι δύσκο-
λος στην VT λόγω των ευρέων συμπλεγμάτων και της 
ποικιλίας των μορφών των κοιλιακών αρρυθμιών. Εξε-
τάστε το δείκτη συγχρονισμού προσεκτικά για συνεχή 
αναγνώριση του κύματος R. Αν χρειαστεί, επιλέξτε άλλη 
απαγωγή και/ή προσαρμόστε το ύψος των επαρμάτων. 
Αν ο συγχρονισμός αποτύχει, χορηγείστε μη συγχρονι-
σμένα σοκ στον ασταθή ασθενή με VF για να αποφύγετε 
παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση του 
φλεβοκομβικού ρυθμού. Η κοιλιακή μαρμαρυγή ή η pVT 
απαιτούν μη συγχρονισμένες απινιδώσες. Οι ασθενείς με 
επαφή  χρειάζονται αναισθησία ή καταστολή, και αναλ-
γησία πριν την απόπειρα συγχρονισμένης καρδιοανάτα-
ξης.

Κολπική μαρμαρυγή. Η βέλτιστη θέση των ηλεκτροδίων 
συζητήθηκε προηγουμένως, αλλά τόσο η προσθιο-πλά-
για, όσο και η προσθιο-οπίσθια τοποθέτηση είναι εξί-
σου αποδεκτές443 Οι διφασικές κυματομορφές είναι πιο 
αποτελεσματικές από τις μονοφασικές για την ανάταξη 
της κολπικής μαρμαρυγής493,494,505,506 και προκαλούν λι-
γότερα δερματικά εγκαύματα.507 Περισσότερα στοιχεία 
είναι απαραίτητα προτού δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες 
για τα βέλτιστα διφασικά επίπεδα ενέργειας και τα είδη 
των κυματομορφών. Τόσο η ευθύγραμμη διφασική, όσο 
και η διφασική αποκομμένη εκθετική κυματομορφή δεί-
χνουν παρόμοια υψηλή αποτελεσματικότητα στην προ-
γραμματισμένη ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής.508 Η 
χρησιμοποίηση από την αρχή υψηλών επιπέδων ενέργει-
ας δεν φαίνεται αν υπερτερεί έναντι των χαμηλοτέρων 
επιπέδων.494,509-514 Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, θε-
ωρείται λογική η χορήγηση μιας αρχικής συγχρονισμέ-
νης απινίδωσης με ενέργεια 120-150J, η οποία να κλιμα-
κώνεται αν είναι απαραίτητο.

Κολπικός πτερυγισμός και παροξυσμική υπερκοιλιακή 
ταχυκαρδία. Ο κολπικός πτερυγισμός και η παροξυσμι-
κή υπερκοιλιακή ταχυκαρδία απαιτούν γενικά λιγότερη 
ενέργεια για να αναταχθούν από ότι η κολπική μαρμαρυ-
γή.513 Χορηγήστε αρχική απινίδωση με ενέργεια 70-120J 
για διφασικό απινιδωτή, και κλιμακώστε τις επόμενες αν 
είναι απαραίτητο.476

Κοιλιακή ταχυκαρδία. Η ενέργεια που απαιτείται για την 
ανάταξη της VT εξαρτάται από τα μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά και τη συχνότητα  της αρρυθμίας.515 Η VT με 
σφυγμό ανταποκρίνεται πολύ καλά σε διφασική ενέργεια 
120-150J στην αρχική απινίδωση. Σκεφτείτε την κλιμά-
κωση της ενέργειας, αν η πρώτη απινίδωση δεν επιτύχει 
την επιστροφή φλεβοκομβικού ρυθμού.515

Βηματοδότηση 
Σκεφτείτε τη βηματοδότηση σε ασθενείς με συμπτω-

ματική βραδυκαρδία, που είναι ανθεκτική στα αντιχολι-
νεργικά φάρμακα ή σε άλλη θεραπεία δεύτερης γραμμής. 
Ειδικότερα, η άμεση βηματοδότηση ενδείκνυται όταν 
το επίπεδο του αποκλεισμού εντοπίζεται στο ύψος του 
ή κάτω από το δεμάτιο His-Purkinje. Αν η διαθωρακική 
βηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική, σκεφτείτε την 
διαφλέβια βηματοδότηση. Σε περίπτωση ασυστολίας, 
ελέγξτε προσεκτικά το ΗΚΓ για την παρουσία επαρμά-
των P, καθώς η μορφή αυτή είναι πιθανό να ανταποκριθεί  
στη βηματοδότηση. Η χρήση επικαρδιακών  ηλεκτροδί-
ων για τη βηματοδότηση της καρδιάς έπειτα από καρ-
διοχειρουργικές επεμβάσεις είναι αποτελεσματική και 
αναπτύσσεται σε άλλο κεφάλαιο. Μην επιχειρήσετε να 
βηματοδοτήσετε ασυστολία χωρίς επάρματα Ρ, καθώς 
δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη βραχυ- ή μακροπρό-
θεσμη επιβίωση εντός και εκτός του νοσοκομείου.516-524 
Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με βραδυαρρυθμία, 
οι οποίοι έχουν συνείδηση  μπορεί να επιχειρηθεί η εξω-
τερική βηματοδότηση με πλήξεις ως γέφυρα μέχρι την 
ηλεκτρική βηματοδότηση, αν και η αποτελεσματικότητα 
της συγκεκριμένης πρακτικής δεν έχει ακόμα τεκμηριω-
θεί.525,526

Εμφυτεύσιμοι καρδιομεταρτοπείς – απινιδωτές 
Η τοποθέτηση εμφυτεύσιμων καρδιακών καρδιο-

μετατροπέων απινιδωτών (Implantable Cardiovertes  
Defibrillators – ICDs) αυξάνεται καθώς ολοένα αυξάνε-
ται ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Οι συγκεκριμέ-
νοι απινιδωτές εμφυτεύονται όταν ο ασθενής διατρέχει 
υψηλό κίνδυνο από ή έχει ήδη εκδηλώσει μια απειλητική 
για τη ζωή του απινιδώσιμη αρρυθμία, και τοποθετού-
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νται συνήθως κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ, κάτω 
από την αριστερή κλείδα (στην ίδια θέση με τους βημα-
τοδότες, από τους οποίους δεν μπορούν να διακριθούν 
άμεσα με ευκολία). Πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί εξω-
αγγειακές συσκευές που μπορούν να εμφυτευτούν υπο-
δερμικά στο αριστερό θωρακικό τοίχωμα, φέροντας ένα 
ηλεκτρόδιο στα αριστερά του στέρνου.

Όταν ανιχνευθεί απινιδώσιμος ρυθμός, ο ICD θα 
χορηγήσει ρεύμα έντασης 40J περίπου (περίπου 80J για 
τις υποδερμικές συσκευές) μέσω ενός εσωτερικού ηλε-
κτροδίου το οποίο έχει εμφυτευθεί στη δεξιά κοιλία της 
καρδιάς. Σε περίπτωση ανίχνευσης VF/pVT, ο ICD δε 
θα χορηγήσει ρεύμα παραπάνω από 8 φορές – ωστόσο 
ενδέχεται να επαναρρυθμιστεί εάν ανιχνεύσει νέα περίο-
δο VF/pVT. Ασθενής με ICD στον οποίο τα ηλεκτρόδια 
έχουν καταστραφεί ενδέχεται να υφίσταται επαναλαμ-
βανόμενες εσωτερικές απινιδώσεις, καθώς ο ηλεκτρικός 
«θόρυβος» λαμβάνεται λανθασμένα ως απινιδώσιμος 
ρυθμός. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής ενδέχεται να 
έχει συνείδηση και σχετικά φυσιολογικό ρυθμό στο ΗΚΓ. 
Η τοποθέτηση ενός μαγνήτη πάνω από τον ICD θα απε-
νεργοποιήσει τη λειτουργία της απινίδωσης.

Η εκφόρτιση ενός ICD μπορεί να προκαλέσει σύσπα-
ση του θωρακικού μυός του ασθενή, ενώ έχει αναφερθεί 
χορήγηση απινίδωσης και στο διασώστη.557 Βέβαια, δε-
δομένου ότι τα ενεργειακά επίπεδα που χρησιμοποιού-
νται από τους ICDs είναι πολύ χαμηλά, είναι απίθανο να 
προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στο διασώστη. Ωστόσο, 
συνιστάται η ελαχιστοποίηση της επαφής με τον ασθενή 
ενώ εκφορτίζει η συσκευή. Η ένταση του ρεύματος που 
παράγεται από τους υποδερμικούς ICDs στην επιφάνεια 
του δέρματος αποτελεί θέμα μελέτης. Οι λειτουργίες της 
ανάταξης και της βηματοδότησης πρέπει πάντα να επα-
νεκτιμώνται μετά από κάθε εξωτερική απινίδωση, για να 
γίνει έλεγχος τόσο της συσκευής, όσο και των ορίων βη-
ματοδότησης/απινίδωσης των ηλεκτροδίων αυτής.

Τα επάρματα (spikes) της βηματοδότησης που προ-
καλούνται από συσκευές προγραμματισμένες για μο-
νοπολική βηματοδότηση, ενδέχεται να προκαλέσουν  
σύγχυση στο λειτουργικό σύστημα του αυτόματου εξω-
τερικού απινιδωτή, αλλά και στο προσωπικό επειγόντων, 
και μπορεί να αποτρέψουν την ανίχνευση της VF.528 Οι 
διαγνωστικοί αλγόριθμοι των νέων αυτόματων εξωτερι-
κών απινιδωτών δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στα επάρμα-
τα αυτά.

3f. Διαχείριση αεραγωγού και αερισμός
Εισαγωγή

Η βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης του αεραγωγού 
δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Αρκετές μελέτες παρατήρη-
σης έχουν αμφισβητήσει το δόγμα ότι η εξειδικευμένη 
υποστήριξη του αεραγωγού (τραχειακή διασωλήνωση, 
υπεργλωττιδικές συσκευές) βελτιώνει την έκβαση.529 Οι 
επιλογές για τη διαχείριση του αεραγωγού και του αερι-
σμού κατά την ΚΑΡΠΑ περιλαμβάνουν: μη υποστήριξη 
του αεραγωγού και του αερισμού (μόνο θωρακικές συ-
μπιέσεις), μόνο θωρακικές συμπιέσεις με διάνοιξη του 
αεραγωγού (με ή χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο), 
αναπνοή στόμα με στόμα, μάσκα με στόμα, αερισμός με 
ασκό και μάσκα με απλά βοηθήματα, υπεργλωττιδικές 
συσκευές (SGA) και τραχειακή διασωλήνωση (με άμε-
ση λαρυγγοσκόπηση ή βίντεο-λαρυγγοσκόπηση ή μέσω 
SGA). Στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται κλιμακωτά 
συνδυασμός αυτών των τεχνικών κατά τη διάρκεια της 
αναζωογόνησης.530 Ο καλύτερος αεραγωγός ή συνδυ-
ασμός τεχνικών ποικίλει ανάλογα με παράγοντες που 
σχετίζονται με τον ασθενή, τη φάση της αναζωογόνησης 
(κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, μετά την ROSC) και τις 
ικανότητες των διασωστών.311 Συνιστάται  λοιπόν μια 
κλιμακούμενη διαχείριση του αεραγωγού και του αερι-
σμού, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τεχνικών. Η 
ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις και ο αερισμός 
κατά τη διάρκεια της βασικής υποστήριξης της ζωής ανα-
πτύσσονται στο κεφάλαιο 2 – «Βασική υποστήριξη της 
ζωής».223

Οι ασθενείς που χρειάζονται αναζωογόνηση έχουν   
συχνά απόφραξη του αεραγωγού, η οποία είναι συνή-
θως αποτέλεσμα της απώλειας συνείδησης, μπορεί να 
είναι όμως και η πρωταρχική αιτία της καρδιακής ανακο-
πής. Η έγκαιρη αξιολόγηση, με έλεγχο του αεραγωγού 
και αερισμό των πνευμόνων είναι απαραίτητη. Με τον 
τρόπο αυτό θα προληφθεί δευτερεύουσα υποξική βλάβη 
στον εγκέφαλο και σε άλλα ζωτικά όργανα, καθώς χωρίς 
επαρκή οξυγόνωση είναι αδύνατο να υπάρξει ROSC. Οι 
αρχές αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε περίπτωση που η 
καρδιακή ανακοπή συμβαίνει παρουσία μαρτύρων και 
υπάρχει άμεση πρόσβαση σε απινιδωτή. Στην περίπτωση 
αυτή, η άμεση προτεραιότητα είναι η απινίδωση.

Απόφραξη του αεραγωγού

Αιτίες απόφραξης
Η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να είναι μερική ή 

πλήρης. Είναι δυνατό να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο, 
από τη μύτη και το στόμα μέχρι την τραχεία. Στον ασθε-
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νή που έχει χάσει τις αισθήσεις του, το συχνότερο σημείο 
απόφραξης είναι στο επίπεδο της μαλθακής υπερώας και 
επιγλωττίδας.531,532 Η απόφραξη επίσης μπορεί να προ-
καλείται από εμέσματα ή αίμα (παλινδρόμηση γαστρικού 
περιεχομένου ή αίματος) ή από ξένα σώματα. Η λαρυγ-
γική απόφραξη μπορεί να οφείλεται σε οίδημα λόγω 
εγκαυμάτων, φλεγμονής ή αναφυλαξίας. Ο ερεθισμός 
των ανώτερων αεροφόρων οδών μπορεί να προκαλέσει 
λαρυγγόσπασμο. Η απόφραξη κάτω από το λάρυγγα εί-
ναι λιγότερο συχνή, αλλά είναι δυνατό να προκληθεί από 
υπερβολικές βρογχικές εκκρίσεις, οίδημα του βλεννογό-
νου, βρογχόσπασμο, πνευμονικό οίδημα ή εισρόφηση 
γαστρικού περιεχομένου.

Αναγνώριση απόφραξης
Η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να είναι ήπια και 

να διαφύγει της προσοχής τόσο των διασωστών, όσο και 
των απλών παρευρισκόμενων. H προσέγγιση κατά «βλέ-
πω, ακούω, αισθάνομαι» είναι μια απλή, συστηματική μέ-
θοδος για την ανίχνευση της απόφραξης του αεραγωγού.

•  Δείτε για κινήσεις του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώ-
ματος.

•  Ακούστε και αισθανθείτε τη ροή του αέρα από το στό-
μα και τη μύτη.

Σε μερική απόφραξη του αεραγωγού, η είσοδος του 
αέρα είναι ελαττωμένη και συνήθως θορυβώδης. Η από-
φραξη στο επίπεδο του λάρυγγα ή άνωθεν αυτού  προ-
καλεί εισπνευστικό συριγμό. Αντίθετα, ο εκπνευστικός 
συριγμός υποδηλώνει απόφραξη των κατώτερων αερα-
γωγών που συμπίπτουν και εμποδίζουν την εκπνοή. Στον 
ασθενή που κάνει αναπνευστικές προσπάθειες, η πλήρης 
απόφραξη του αεραγωγού προκαλεί παράδοξη κινητι-
κότητα του θώρακα και της κοιλίας, που συχνά περιγρά-
φεται ως «αναπνοή δίκην τραμπάλας». Στην απόφραξη 
του αεραγωγού, χρησιμοποιούνται  οι επικουρικοί μύες 
της αναπνοής, με τους μύς του τραχήλου και της ωμικής 
ζώνης να συσπώνται για να βοηθήσουν την κίνηση του 
θωρακικού κλωβού.

Βασική διαχείριση του αεραγωγού

Υπάρχουν τρεις χειρισμοί, οι οποίοι βελτιώνουν τη βα-
τότητα του αεραγωγού που μπορεί να έχει αποφραχθεί 
από τη γλώσσα ή άλλες ανατομικές δομές του ανώτερου 
αεραγωγού: η έκταση της κεφαλής, η ανύψωση του πη-
γουνιού και η ανάσπαση της κάτω γνάθου.

Έκταση της κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού
Το ένα χέρι του διασώστη τοποθετείται στο μέτωπο 

του θύματος και κάνει ήπια έκταση της κεφαλής, ενώ τα 
δάχτυλα του άλλου χεριού τοποθετούνται στην άκρη 
του πηγουνιού, το οποίο ανασηκώνεται για να διατείνει 
τις πρόσθιες τραχηλικές δομές.533-538

Ανάσπαση  της γνάθου
Αυτή είναι μια εναλλακτική τεχνική για τη μετατόπι-

ση της γνάθου προς τα εμπρός και την άρση της από-
φραξης από τη μαλθακή υπερώα και την επιγλωττίδα. 
Ο δείκτης και τα άλλα δάκτυλα του διασώστη τοποθε-
τούνται πίσω από τη γωνία της κάτω γνάθου και πιέζουν 
προς τα άνω και εμπρός. Χρησιμοποιώντας τους αντί-
χειρες ανοίγουμε το στόμα, μετατοπίζοντας ελαφρά το 
πηγούνι προς τα κάτω.

Διαχείριση του αεραγωγού σε ασθενείς με υποψία τραύμα-
τος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της αυχενικής 
μοίρας, κρατήστε ανοιχτό τον ανώτερο αεραγωγό χρη-
σιμοποιώντας την ανάσπαση της κάτω γνάθου ή την 
ανύψωση του πηγουνιού, ενώ ένας βοηθός διατηρεί την 
κεφαλή και τον αυχένα σε ουδέτερη θέση (manual in-
line stabilization - MILS).539,540 Αν παρά τους παραπάνω 
χειρισμούς επιμένει η απειλητική για τη ζωή απόφραξη 
του αεραγωγού, κάντε μια μικρή έκταση της κεφαλής 
την οποία αυξάνετε σταδιακά μέχρι να απελευθερωθεί 
ο αεραγωγός. Η διασφάλιση ενός ανοιχτού αεραγωγού 
προηγείται ενός ενδεχόμενου τραυματισμού της αυχενι-
κής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

Βοηθήματα για τη βασική υποστήριξη του αεραγωγού
Παρά την πλήρη έλλειψη δημοσιευμένων στοιχείων 

για τη χρήση ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών 
αεραγωγών κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, τα εξαρτή-
ματα αυτά αποδεικνύονται χρήσιμα, και συχνά απαραί-
τητα, για τη διατήρηση του αεραγωγού ανοιχτού, ιδίως 
όταν η αναζωογόνηση είναι παρατεταμένη. Η θέση της 
κεφαλής και του αυχένα διατηρείται σταθερή, έτσι ώστε 
ο αεραγωγός να είναι ευθυγραμμισμένος. Οι ρινοφα-
ρυγγικοί και στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί εμποδίζουν 
την οπίσθια μετατόπιση της μαλθακής υπερώας και της 
γλώσσας στους αναίσθητους ασθενείς, παρ’ όλα αυτά 
μπορεί ακόμα να είναι απαραίτητη η έκταση της κεφαλής 
και η ανάσπαση  της κάτω γνάθου.

Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί. Στοματοφαρυγγικοί αε-
ραγωγοί υπάρχουν διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη, κα-
τάλληλα για  νεογνά μέχρι και για ενήλικες. Ένας αδρός 
υπολογισμός του μεγέθους μπορεί να γίνει μετρώντας 
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την κάθετη απόσταση από τους τομείς οδόντες, μέχρι τη 
γωνία της κάτω γνάθου. Τα συνηθέστερα μεγέθη είναι 
2,3 και 4 για ενήλικες μικρού, μεσαίου και μεγάλου ανα-
στήματος αντίστοιχα.

Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί. Σε ασθενείς χωρίς βαθιά 
απώλεια συνείδησης, ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός εί-
ναι καλύτερα ανεκτός σε σχέση με τον στοματοφαρυγ-
γικό αεραγωγό. Μπορεί ακόμη να αποβεί σωτήριος σε 
ασθενείς με σφιγμένα δόντια, τριγμό ή γναθοπροσωπι-
κά τραύματα, όταν η εισαγωγή του στοματοφαρυγγικού 
αεραγωγού είναι αδύνατη. Οι αεραγωγοί μετρούνται σε 
χιλιοστόμετρα (mm) ανάλογα με την εσωτερική τους δι-
άμετρο, και το μήκος αυξάνεται με τη διάμετρο. Μεγέθη 
6-7mm είναι κατάλληλα για ενήλικες.

Οξυγόνο κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ
Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, χορηγήστε τη μέγι-

στη δυνατή εισπνεόμενη συγκέντρωση οξυγόνου. Ο 
αυτό-εκπτυσσόμενος ασκός μπορεί να συνδεθεί σε προ-
σωπίδα, ενδοτραχειακό σωλήνα ή υπεργλωττιδική συ-
σκευή (SGA). Χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, ο αυτο-
διατεινόμενος ασκός χορηγεί ατμοσφαιρικό αέρα (21% 
οξυγόνο), ενώ η χορηγούμενη συγκέντρωση οξυγόνου 
μπορεί να αυξηθεί σε περίπου 85% με τη χρησιμοποίη-
ση ρεζερβουάρ και χορήγηση οξυγόνου με ροή 10λίτρα/
λεπτό. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το βέλτιστο αρτηρια-
κό κορεσμό οξυγόνου (SaO2) στην ΚΑΡΠΑ, ενώ καμία 
μελέτη δεν έχει συγκρίνει διαφορετικές εισπνεόμενες 
συγκεντρώσεις οξυγόνου. Σε μια μελέτη παρατήρησης 
ασθενών που έλαβαν 100% εισπνεόμενο οξυγόνο μέσω 
τραχειακού σωλήνα κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, η 
υψηλότερη μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα 
(PaO2) συνεχίστηκε με ROSC και εισαγωγή στο νοσο-
κομείο.541 Ωστόσο η χειρότερη έκβαση σχετίζεται με χα-
μηλές τιμές PaO2 κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ ενδέχε-
ται να υποδηλώνει την βαρύτητα της πάθησης. Μελέτες 
παρατήρησης σε ανθρώπους, αλλά και μελέτες σε ζώα 
δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ υψηλού SaO2 μετά από 
ROSC και χειρότερης έκβασης (κεφάλαιο 5 Φροντίδα 
μετά την αναζωογόνηση).273,542-544

Μετά την ROSC, αμέσως μόλις γίνει δυνατή η ακρι-
βής μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου του αρτηριακού αί-
ματος (με αέρια αίματος και/ή παλμικό οξύμετρο), τιτλο-
ποιήστε την εισπνεόμενη συγκέντρωση οξυγόνου, έτσι 
ώστε ο κορεσμός του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα να 
διατηρείται στο 94-98%. Αποφύγετε την υποξαιμία, που 
είναι επίσης επιβλαβής – διασφαλίστε την ακριβή μέτρη-
ση του κορεσμού, προτού ελαττώσετε την εισπνεόμενη 

συγκέντρωση οξυγόνου. Η διαδικασία αυτή περιγράφε-
ται διεξοδικότερα στο κεφάλαιο 5 – Φροντίδα μετά την 
αναζωογόνηση.273

Αναρρόφηση
Χρησιμοποιήστε μια σκληρή αναρρόφηση μεγάλης 

διαμέτρου (Yankauer) για να απομακρύνετε το αίμα, τις 
εκκρίσεις και το γαστρικό περιεχόμενο από τον ανώτε-
ρο αεραγωγό. Η χρήση πρέπει να γίνεται με προσοχή αν 
ο ασθενής έχει ακέραιο το αντανακλαστικό του εμέτου, 
καθώς ο ερεθισμός του φάρυγγα μπορεί να προκαλέσει 
έμετο.

Πνιγμονή
Αναφορά για την αρχική διαχείριση της απόφραξης 

του αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή) γίνεται στο 
κεφάλαιο 2 – «βασική υποστήριξη της ζωής».223 Σε πε-
ρίπτωση υποψίας απόφραξης του αεραγωγού από ξένο 
σώμα σε ασθενή χωρίς συνείδηση, εάν τα αρχικά μέτρα 
βασικής αντιμετώπισης είναι ανεπιτυχή, χρησιμοποιή-
στε λαρυγγοσκόπιο και λαβίδα για να απομακρύνετε το 
ξένο σώμα υπό άμεση όραση. Η διαδικασία αυτή απαιτεί 
εκπαίδευση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποτελε-
σματικά. 

Αερισμός

Οι διασώστες που είναι εκπαιδευμένοι στον αλγόριθ-
μο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής οφείλουν να ξε-
κινούν τεχνητό αερισμό όσο γίνεται πιο γρήγορα σε κάθε 
ασθενή στον οποίο δεν επαρκεί η αυτόματη αναπνοή. Ο 
αερισμός με εκπνεόμενο αέρα (εμφυσήσεις διάσωσης ) 
είναι αποτελεσματικός, αλλά καθώς η συγκέντρωση του 
οξυγόνου στον εκπνεόμενο αέρα είναι μόνο 16-17%, θα 
πρέπει να αντικαθίσταται όσο γίνεται πιο γρήγορα από 
αερισμό εμπλουτισμένο με οξυγόνο. Η μάσκα τσέπης 
(pocket mask) μοιάζει με την αναισθησιολογική μάσκα 
και επιτρέπει τον αερισμό στόμα με μάσκα. Έχει μια βαλ-
βίδα μονής κατεύθυνσης, η οποία απομακρύνει τον εκ-
πνεόμενο αέρα του θύματος από τον διασώστη. Η μάσκα 
είναι διαφανής, επιτρέποντας την επισκόπηση εμέτου 
ή αίματος από το θύμα. Κάποιες από τις μάσκες έχουν 
ειδική σύνδεση για το οξυγόνο, ενώ αν κάτι τέτοιο δεν 
υπάρχει, τοποθετήστε το σωλήνα του οξυγόνου κάτω 
από τη μάσκα προσέχοντας να μην υπάρχει διαφυγή. 
Χρησιμοποιήστε την τεχνική με δύο χέρια για καλύτερη 
εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο του ασθενή.

Υψηλές πιέσεις αεραγωγών μπορούν να προκληθούν 
αν η εισπνευστική ροή ή οι αναπνεόμενοι όγκοι είναι ιδι-
αίτερα αυξημένοι, προκαλώντας γαστρική διάταση και 
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αυξάνοντας τον κίνδυνο για  αναγωγή και εισρόφηση. Ο 
κίνδυνος γαστρικής διάτασης αυξάνεται σε:

•  Κακή ευθυγράμμιση της κεφαλής και του αυχένα, και 
αποφραγμένο αεραγωγό.

•  Ανεπάρκεια του οισοφαγικού σφιγκτήρα (παρατηρεί-
ται σε όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανακοπή).

•  Υψηλή πίεση εμφύσησης.

Αντίθετα, αν η εισπνευστική ροή είναι πολύ χαμηλή, 
ο χρόνος εισπνοής θα παραταθεί ενώ ταυτόχρονα θα 
ελαττωθεί ο διαθέσιμος χρόνος για θωρακικές συμπι-
έσεις. Δώστε την κάθε εμφύσηση μέσα σε περίπου ένα 
δευτερόλεπτο, με όγκο που να ανταποκρίνεται σε φυσιο-
λογική έκπτυξη του θώρακα. Πρόκειται για συμβιβασμό 
ανάμεσα στην εμφύσηση επαρκών όγκων, την ελαχι-
στοποίηση της γαστρικής διάτασης και την εξασφάλιση 
αρκετού χρόνου για τις θωρακικές συμπιέσεις. Κατά τη 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ με μη προστατευμένο αεραγωγό, 
δώστε δύο εμφυσήσεις μετά από κάθε 30 συμπιέσεις.

Ο ακούσιος υπεραερισμός κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Παρά την αύξηση 
της ενδοθωρακικής πίεσης545 και της μέγιστης πίεσης 
των αεραγωγών546 που παρατηρήθηκε σε μια μικρή σει-
ρά περιστατικών σε ανθώπους, μια προσεκτικά ελεγχό-
μενη μελέτη σε ζώα δεν αποκάλυψε καμία ανεπιθύμητη 
ενέργεια.547 Συνιστούμε αερισμό με ρυθμό 10 αναπνοές/
λεπτό και συνεχείς θωρακικές συμπιέσεις όταν υπάρχει 
εξειδικευμένος αεραγωγός, παρά την έλλειψη ισχυρών 
αποδείξεων.4

Αυτο-εκπτυσσόμενος ασκός 
Ο ασκός αυτός μπορεί να συνδεθεί με προσωπίδα, εν-

δοτραχειακό σωλήνα ή υπεργλωττιδική συσκευή (SGA). 
Χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, ο αυτό-εκπτυσσό-
μενος ασκός αερίζει τους πνεύμονες του ασθενούς με 
ατμοσφαιρικό αέρα (21% οξυγόνο). Η συγκέντρωση του 
οξυγόνου μπορεί να αυξηθεί σε περίπου 85% με τη χρη-
σιμοποίηση ρεζερβουάρ και χορήγηση οξυγόνου με ροή 
10λίτρα/λεπτό. 

Παρά το γεγονός ότι ο ασκός και η μάσκα επιτρέπουν 
τον αερισμό με υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, η χρή-
ση τους από ένα μόνο άτομο απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα. 
Συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η μάσκα αεροστε-
γώς στο πρόσωπο του ασθενή και να διατηρείται η βα-
τότητα του αεραγωγού με το ένα χέρι, ενώ συγχρόνως 
να πιέζεται ο ασκός με το άλλο. Αν υπάρχει σημαντική 
διαφυγή, τότε ο ασθενής θα υποαερίζεται, ενώ αν ο αε-
ραγωγός δεν είναι ανοικτός τότε ο αέρας θα οδηγηθεί 
στο στομάχι.548,549 Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότε-
ρο υποαερισμό, και θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο 

αναγωγής και εισρόφησης.550 Η τεχνική δύο ατόμων 
για τον αερισμό με ασκό και μάσκα είναι προτιμότερη. 
Αρκετές, πρόσφατες μελέτες παρατήρησης, καθώς και 
μια μετα-ανάλυση έδειξαν ότι η έκβαση είναι καλύτερη 
όταν χρησιμοποιείται ο αερισμός με μάσκα-ασκό, παρά 
οι πιο εξειδικευμένες συσκευές (SGA ή ενδοτραχειακός 
σωλήνας).529,551-554 Ωστόσο, οι μελέτες αυτές χαρακτη-
ρίζονται από σημαντικά συστηματικά σφάλματα (bias), 
καθώς οι εξειδικευμένο αεραγωγοί δε χρησιμοποιήθη-
καν σε ασθενείς που ανέκτησαν νωρίς αυτόματη κυκλο-
φορία και συνείδηση.

Με την εισαγωγή του ενδοτραχειακού σωλήνα ή μιας 
SGA, αερίστε τον ασθενή με ρυθμό 10αναπνοών/λεπτό 
και συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς να διακό-
πτετε ανάμεσα στις εμφυσήσεις. Η SGA μπορεί να μην 
εφαρμόζει πλήρως γύρω από το λάρυγγα, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει διαφυγή αέρα κατά τη διάρκεια των θωρακι-
κών συμπιέσεων. Η μέτρια διαφυγή θεωρείται αποδεκτή, 
ιδιαίτερα καθώς ο περισσότερος αέρας θα διαφύγει μέσα 
από το στόμα του ασθενή. Η έντονη όμως διαφυγή έχει 
ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή αερισμό των πνευμόνων 
και θα πρέπει να συνοδεύεται από διακοπή των θωρα-
κικών συμπιέσεων για να διευκολυνθεί ο αερισμός, με 
αναλογία συμπιέσεων - εμφυσήσεων 30:2.

Παθητική χορήγηση οξυγόνου
Όταν ο αεραγωγός του ασθενή είναι βατός, και μόνο 

οι θωρακικές συμπιέσεις μπορούν να επιτρέψουν κάποιο 
αερισμό των πνευμόνων.555 Οξυγόνο μπορεί να χορη-
γείται παθητικά, είτε με προσαρμοσμένο ενδοτραχειακό 
σωλήνα (Boussignac tube),556,557 ή με συνδυασμό στο-
ματοφαρυγγικού αεραγωγού και κλασικής προσωπίδας 
οξυγόνου, συνδεδεμένης με ρεζερβουάρ μη επανεισπνο-
ής.558 Θεωρητικά, ακόμα και η SGA μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για παθητική χορήγηση οξυγόνου, αλλά αυτό 
πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. Μια μελέτη έδειξε επι-
βίωση με καλύτερη νευρολογική εικόνα με παθητική χο-
ρήγηση οξυγόνου (στοματοφαρυγγικός αεραγωγός και 
προσωπίδα οξυγόνου), σε σύγκριση με αερισμό ασκού-
μάσκας, μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακο-
πή με VF – πρόκειται όμως για αναδρομική μελέτη με 
μεγάλο αριθμό συγχυτικών παραγόντων.558 Μέχρι την 
πραγματοποίηση περαιτέρω μελετών, η παθητική χορή-
γηση οξυγόνου χωρίς αερισμό δε συνιστάται κατά της 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. 

Εναλλακτικές συσκευές αεραγωγού

Ο ενδοτραχειακός σωλήνας θεωρείται η βέλτιστη 
μέθοδος διαχείρισης του αεραγωγού στη διάρκεια της 
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καρδιακής ανακοπής.309 Υπάρχουν όμως αποδείξεις ότι 
χωρίς την επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία, το ποσοστό 
των επιπλοκών, όπως η μη αναγνώριση της διασωλήνω-
σης του οισοφάγου (2,4-17% σε αρκετές μελέτες που πε-
ριλαμβάνουν και διασώστες)559-563 και η μετακίνηση του 
ενδοτραχειακού σωλήνα, είναι απαράδεκτα υψηλό.564 
Οι παρατεταμένες προσπάθειες για ενδοτραχειακή δια-
σωλήνωση είναι επιζήμιες – η διακοπή των θωρακικών 
συμπιέσεων που συνεπάγονται επιβαρύνει τη στεφανι-
αία και εγκεφαλική κυκλοφορία. Αρκετές εναλλακτικές 
συσκευές του αεραγωγού έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διαχείριση αυτού στην διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Υπάρχουν 
δημοσιευμένες μελέτες για τη χρήση του Combitube, 
της κλασικής λαρυγγικής μάσκας (cLMA), του λαρυγγι-
κού σωλήνα (LT), της i-gel και της λαρυγγικής μάσκας 
Supreme (LMAS), αλλά καμία από αυτές τις μελέτες δεν 
είχε την απαραίτητη στατιστική ισχύ, ώστε να χρησιμο-
ποιήσει την επιβίωση ως πρωτεύον τελικό σημείο εκτί-
μησης. Αντίθετα, οι περισσότεροι μελετητές ασχολήθη-
καν με τα ποσοστά επιτυχίας εισαγωγής και αερισμού. 
Οι SGA εισάγονται ευκολότερα από τον ενδοτραχειακό 
σωλήνα και,565 σε αντίθεση με τον τελευταίο, μπορούν 
γενικά να τοποθετηθούν χωρίς να διακόπτονται οι θω-
ρακικές συμπιέσεις.566 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη συ-
στηματική χρήση κάποιας συγκεκριμένης τεχνικής για 
τη διαχείριση του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της καρ-
διακής ανακοπής. Η καλύτερη τεχνική εξαρτάται από τις 
εκάστοτε συνθήκες της ανακοπής και τις ικανότητες του 
διασώστη. Είναι κοινός τόπος ότι ακολουθείται κλιμακω-
τή προσέγγιση στη διαχείριση του αεραγωγού, γεγονός 
που σημαίνει ότι πολλαπλές συσκευές μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας αναζω-
ογόνησης.

Λαρυγγική μάσκα (laryngeal mask – LMA)
Η αρχική λαρυγγική μάσκα (κλασική λαρυγγική μά-

σκα – cLMA, η οποία είναι πολλαπλών χρήσεων έχει 
μελετηθεί σε καταστάσεις καρδιακής ανακοπής, χωρίς 
όμως να υπάρχει άμεση σύγκριση με τον ενδοτραχειακό 
σωλήνα σε καμία από αυτές. Παρά το γεγονός ότι ακό-
μη χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αναισθησιολογική 
πρακτική, τη χρήση της έχουν διαδεχθεί, κυρίως σε κα-
ταστάσεις επείγοντος, άλλες SGA 2ης γενιάς με ανώτερα 
χαρακτηριστικά.567 Οι περισσότερες SGA είναι μίας χρή-
σης και επιτρέπουν καλύτερη απομόνωση του στοματο-
φάρυγγα σε σχέση με την cLMA, ενώ μερικές συμπερι-
λαμβάνουν σωλήνες γαστρικής παροχέτευσης.

Combitube
O Combitube είναι ένα σωλήνας διπλού αυλού που 

τοποθετείται τυφλά από το στόμα και επιτρέπει τον 
αερισμό, είτε βρίσκεται στον οισοφάγο, είτε στην τρα-
χεία. Υπάρχουν πολλές μελέτες για τη χρήση αυτού 
στην ΚΑΡΠΑ, που δείχνουν επιτυχία αερισμού στο 79-
98%.568-576 Δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 
που συνέκριναν τον Combitube με την ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση σε εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακο-
πή, δεν έδειξαν καμία διαφορά στην επιβίωση.575,576 Η 
χρήση του Combitube υποχωρεί και σε πολλά μέρη του 
κόσμου η χρήση του έχει αντικατασταθεί από άλλες συ-
σκευές όπως ο λαρυγγικός σωλήνας .

Λαρυγγικός σωλήνας
Ο λαρυγγικός σωλήνας ξεκίνησε να χρησιμοποιείται 

το 2001 και είναι γνωστός ως ο «βασιλιάς» των λαρυγ-
γικών συσκευών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νοσηλεύ-
τριες μετά από εκπαίδευση 2 μόλις ωρών κατάφεραν 
να εισάγουν επιτυχημένα ένα λαρυγγικό σωλήνα και να 
αερίσουν τον ασθενή σε 24 από τις 30 (80%) εξωνοσο-
κομειακές καρδιακές ανακοπές.577 Σε πέντε μελέτες πα-
ρατήρησης ο λαρυγγικός σωλήνας μιας χρήσης (LT-D) 
τοποθετήθηκε επιτυχώς από προνοσοκομεικό προσωπι-
κό σε ποσοστό 85-100% των εξωνοσοκομειακών καρδια-
κών ανακοπών (ο αριθμός των περιστατικών κυμαινόταν 
από 92 μέχρι 347).578-582 Παρά το γεγονός ότι κάποιες 
μελέτες υποστηρίζουν τη χρησιμοποίησή του στην καρ-
διακή ανακοπή, άλλες αναφέρουν ότι υπάρχουν συχνά 
προβλήματα κατά την εισαγωγή, όπως κακή εφαρμογή 
και διαφυγή αέρα.580,583

i-gel  
Ο αεροθάλαμος (cuff) της συσκευής i-gel είναι κατα-

σκευασμένος από θερμοπλαστική ελαστομερή γέλη και 
δεν απαιτεί έκπτυξη με αέρα, ενώ ο σωλήνας αυτής έχει 
ενσωματωμένο αναστολέα σύγκλεισης των οδόντων  
(bite block) και λεπτό σωλήνα παροχέτευσης του οισο-
φάγου. Η τοποθέτησή της είναι πολύ εύκολη και απαιτεί 
ελάχιστη εκπαίδευση, ενώ επιτυγχάνει πίεσης απομό-
νωσης του λάρυγγα ύψους των 20-24 cmH2O.584,585 Η 
ευκολία εισαγωγής της i-gel και οι ικανοποιητικές πιέ-
σεις που επιτρέπει, την καθιστούν θεωρητικά μια από τις 
καλύτερες επιλογές σε συνθήκες αναζωογόνησης, όταν 
λείπει η εμπειρία για την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 
Σε μελέτες παρατήρησης τα ποσοστά επιτυχία τοποθέ-
τησης της i-gel ήταν 93% (n=98), όταν χρησιμοποιήθη-
κε από πληρώματα ασθενοφόρου σε εξω-νοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή586 και 99% (n=100) όταν χρησιμοποι-
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ήθηκε από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ενδο-
νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.587

Λαρυγγική μάσκα Supreme (LMAS). Η LMAS είναι η 
εκδοχή μιας χρήσης της Proseal LMA, η οποία χρησιμο-
ποιείται στην αναισθησιολογική πρακτική. Σε μια μελέτη 
παρατήρησης, η LMAS τοποθετήθηκε επιτυχώς διασώ-
στες σε 33 περιπτώσεις εξω-νοσοκομειακής καρδιακής 
ανακοπής και ο αερισμός των πνευμόνων επιτεύχθηκε 
στο 100% των περιπτώσεων. 588

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρί-
ζουν ή να καταρρίπτουν κάποια συγκεκριμένη τεχνική 
διατήρησης του αεραγωγού και του αερισμού, κατά τη 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση θεωρείται ο καλύτερος τρόπος εξασφάλι-
σης και διατήρησης βατού και ασφαλούς αεραγωγού.309 
Πρέπει να επιχειρείται μόνο όταν υπάρχει εκπαιδευμένο 
προσωπικό διαθέσιμο, ώστε να γίνεται με δεξιότητα και 
αυτοπεποίθηση. Μια συστηματική ανασκόπηση των 
τυχαιοποιημέων ελεγχόμενων μελετών που συνέκριναν 
την ενδοτραχειακή διασωλήνωση με εναλλακτικές συ-
σκευές διαχείρισης του αεραγωγού σε βαρέως πάσχο-
ντες ασθενείς και τραυματίες, απομόνωσε μόνο τρεις ερ-
γασίες598: οι δύο συνέκριναν τη χρήση του Combitube με 
την ενδοτραχειακή διασωλήνωση σε εξω-νοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή,575,576 οι οποίες δεν έδειξαν καμία δι-
αφορά στην επιβίωση. Η τρίτη ήταν μια τυχαιοποιημένη  
μελέτη που συνέκρινε την προνοσοκομειακή ενδοτρα-
χειακή διασωλήνωση με τον αερισμό με ασκό και μάσκα, 
Σε παιδιά στα οποία απαιτήθηκε διαχείριση του αεραγω-
γού λόγω καρδιακής ανακοπής, πρωτοπαθών αναπνευ-
στικών διαταραχών ή σοβαρών τραυματισμών.590 Δεν 
αποδείχθηκε ότι η ενδοτραχειακή διασωλήνωση ήταν 
ανώτερη – αντίθετα, τα παιδιά με αναπνευστικά νοσήμα-
τα που διασωληνώθηκαν είχαν χειρότερη επιβίωση από 
αυτά που αερίστηκαν με ασκό και μάσκα.

Αναφερόμενα πλεονεκτήματα της ενδοτραχειακής 
διασωλήνωσης έναντι του αερισμού με ασκό και μάσκα 
είναι: ο αερισμός χωρίς διακοπή των θωρακικών συμπι-
έσεων,591 ο αποτελεσματικός αερισμός, κυρίως όταν η 
ευενδοτότητα των πνευμόνων ή/και του θωρακικού τοι-
χώματος είναι χαμηλή, η ελαχιστοποίηση της γαστρικής 
διάτασης και άρα του κινδύνου αναγωγής, η προστασία 
έναντι της πνευμονικής εισρόφησης γαστρικού περιεχο-
μένου και η δυνατότητα απελευθέρωσης των χεριών του 
διασώστη ώστε να ασχοληθεί με άλλες εργασίες. Χρησι-
μοποίηση του ασκού και της μάσκας έχει θεωρητικά με-

γαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσει γαστρική διάταση 
και κατ’ επέκταση, θεωρητικά, αναγωγή και εισρόφηση. 
Δεν υπάρχουν ωστόσο, αξιόπιστα στοιχεία που να απο-
δεικνύουν ότι η συχνότητα εισρόφησης είναι υψηλότερη 
σε καταστάσεις καρδιακής ανακοπής όπου οι ασθενείς 
αερίστηκαν με ασκό και μάσκα, σε σύγκριση με αυτούς 
που διασωληνώθηκαν.

Αναφερόμενα μειονεκτήματα της ενδοτραχειακής 
διασωλήνωσης έναντι του αερισμού με ασκό και μάσκα 
είναι:

•  Ο κίνδυνος μη αναγνώρισης λανθασμένης τοποθέτη-
σης του ενδοτραχειακού σωλήνα – σε ασθενείς με εξω-
νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή η καταγεγραμμένη 
συχνότητα ποικίλει από 0,5% μέχρι 17%: 0,5% στους 
γιατρούς των επειγόντων592 και 2,4%,559 6%,560,561 
9%,562 17%563 στους διασώστες.

•  Η παρατεταμένη περίοδος χωρίς θωρακικές συμπιέσεις 
ενώ γίνεται προσπάθεια διασωλήνωσης – σε μια μελέ-
τη προ-νοσοκομειακής διασωλήνωσης από διασώστες, 
η ολική σχετιζόμενη με την ενδοτραχειακή διασωλή-
νωση διάρκεια διακοπής της ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια 
100 καρδιακών ανακοπών ήταν 110sec (IQR 54-198sec, 
εύρος 13-446sec) και στο 25% των περιπτώσεων η δι-
ακοπή ήταν μεγαλύτερη των 3 λεπτών.593 Η προσπά-
θεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης ήταν η αιτία για το 
25% περίπου όλων των διακοπών κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ.

•  Η μεγαλύτερη συγκριτικά πιθανότητα αποτυχίας. Τα 
ποσοστά επιτυχημένης διασωλήνωσης εξαρτώνται από 
την εμπειρία που έχει ο κάθε διασώστης.594 Το ποσο-
στό αποτυχημένης διασωλήνωσης φτάνει το 50% όταν 
η προνοσοκομειακή ομάδα δεν αντιμετωπίζει μεγάλο 
αριθμό ασθενών και όταν οι διασώστες δε διασωληνώ-
νουν συχνά.595,596

•  Η δυσκολία εκμάθησης και διατήρησης της δεξιότητας 
για διασωλήνωση. Σε μια μελέτη, οι ειδικευόμενοι αναι-
σθησιολογίας πραγματοποίησαν περίπου 125 διασωλη-
νώσεις σε περιβάλλον χειρουργείου, μέχρι να αποκτή-
σουν ποσοστό επιτυχίας 95%.597

Μόνο μια μελέτη συνέκρινε προοπτικά την ενδο-
τραχειακή διασωλήνωση με την τοποθέτηση SGA σε 
εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή και η μελέτη 
αυτή δεν είχε την απαραίτητη ισχύ για να δείξει διαφο-
ρές στην επιβίωση.530 Η δευτερεύουσα ανάλυση της με-
λέτης PRIMED από τo North American Resuscitation 
Outcomes Consortium που συνέκρινε την ενδοτραχεια-
κή διασωλήνωση (n=8487) με τη χρήση SGA (λαρυγγι-
κής μάσκας, λαρυγγικού σωλήνα ή Combitube - n=1968), 
έδειξε ότι η πρώτη σχετίζονταν με επιβίωση με καλύτερη 
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νευρολογική εικόνα κατά την έξοδο από το νοσοκομείο 
(PR 1,40, 95% CI 1,04-1,89) σε σύγκριση με την επιτυ-
χημένη τοποθέτηση SGA.598 Σε μια Ιαπωνική μελέτη σε 
εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές, η ενδοτραχεια-
κή διασωλήνωση (n=16.054) συγκρίθηκε με τη λαρυγ-
γική μάσκα (n=34.125) και τον αεραγωγό αποκλεισμού 
του οισοφάγου (n=88.069) για μια περίοδο 3 χρόνων. Ο 
λόγος σχετικών πιθανοτήτων (odds ratio – ΟR) για την 
επιβίωση του 1 μήνα ήταν χαμηλότερος για τη λαρυγ-
γική μάσκα (0,77, 95% CI 0,64-0,94) και τον αεραγωγό 
αποκλεισμού του οισοφάγου (0,81, 95%CI 0,68-0,96) σε 
σχέση με τη διασωλήνωση. Παρά το γεγονός ότι οι δύο 
αυτές μελέτες παρατήρησης πραγματοποίησαν ανάλυση 
των παραγόντων κινδύνου (risk adjustment), είναι πι-
θανό ότι τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από 
κρυμμένους συγχυτικούς παράγοντες (confounders).   

Το προσωπικό υγείας που επιχειρεί διασωλήνωση σε 
προ-νοσοκομειακό περιβάλλον οφείλει να ακολουθεί ένα 
δομημένο πρόγραμμα, το οποίο να βασίζεται σε εκπαί-
δευση με βάση τις δεξιότητες, και να έχει τη δυνατότητα 
να «φρεσκάρει» αυτές τις δεξιότητες ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Οι διασώστες πρέπει να σκέφτονται τα υπέρ 
και τα κατά της διασωλήνωσης σε σχέση με την ανάγκη 
παροχής αποτελεσματικών θωρακικών συμπιέσεων. Η 
προσπάθεια διασωλήνωσης μπορεί να απαιτεί σύντομη 
διακοπή των τελευταίων, επιτρέπει όμως την απρόσκο-
πτη συνέχισή τους όταν διασφαλιστεί ο αεραγωγός. Το 
εκπαιδευμένο στον εξειδικευμένο αεραγωγό προσωπικό 
οφείλει να επιχειρεί τη λαρυγγοσκόπηση, χωρίς διακοπή 
των θωρακικών συμπιέσεων – μια μικρή διακοπή μπορεί 
να είναι απαραίτητη μόνο κατά τη διέλευση του σωλήνα 
από τις φωνητικές χορδές. Εναλλακτικά, για να αποφευ-
χθούν οι διακοπές, η προσπάθεια διασωλήνωσης μπο-
ρεί να μετατεθεί μέχρι την ROSC558,600 – η στρατηγική 
αυτή μελετάται σε μια μεγάλη, προ-νοσοσκομειακή τυ-
χαιοποιημένη μελέτη.601 Η προσπάθεια διασωλήνωσης 
δεν πρέπει να διακόπτει τις θωρακικές συμπιέσεις για 
περισσότερο από 5sec – αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, 
συνεχίστε τον αερισμό με ασκό και μάσκα. Μετά τη δια-
σωλήνωση, η θέση του τραχειοσωλήνα πρέπει να επιβε-
βαιώνεται και αυτός να στερεώνεται με ασφάλεια.

Βιντεο-λαρυγγοσκόπηση
Τα βίντεο λαρυγγοσκόπια χρησιμοποιούνται ολοένα 

και περισσότερο στην αναισθησιολογική πράξη.602,603 
Συγκριτικά με τα άμεσα λαρυγγοσκόπια, επιτρέπουν 
καλύτερη επισκόπηση του λάρυγγα και βελτιώνουν τα 
ποσοστά επιτυχούς διασωλήνωσης. Προκαταρκτικές με-
λέτες υποδεικνύουν ότι η χρήση τους βελτιώνει την επι-

σκόπηση του λάρυγγα και τα ποσοστά διασωλήνωσης 
κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ,604-606 αλλά περισσότερα 
δεδομένα είναι απαραίτητα πριν γίνουν συστάσεις για τη 
χρησιμοποίησή τους σ’ αυτές τις καταστάσεις.

Επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης του ενδοτραχεια-
κού σωλήνα

Η μη αναγνώριση της διασωλήνωσης του οισοφάγου 
είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή της προσπάθειας ενδοτρα-
χειακής διασωλήνωσης. Η συστηματική χρήση κύριων 
και δευτερευόντων τεχνικών επιβεβαίωσης της σωστής 
τοποθέτησης του ενδοτραχειακού σωλήνα ελαττώνει 
τον κίνδυνο.

Κλινική εκτίμηση. Η κύρια εκτίμηση περιλαμβάνει παρα-
κολούθηση της έκπτυξης του θώρακα αμφοτερόπλευρα, 
ακρόαση των πνευμονικών πεδίων αμφοτερόπλευρα 
στις μασχαλιαίες χώρες (οι αναπνευστικοί ήχοι θα πρέ-
πει αν είναι ισοδύναμοι και επαρκείς) και στο επιγάστριο 
(οι αναπνευστικοί ήχοι θα πρέπει να μην είναι αντιλη-
πτοί). Τα κλινικά σημεία σωστής τοποθέτησης του τρα-
χειοσωλήνα (ύγρανση αυτού, ανύψωση του θώρακα, 
αναπνευστικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων 
και απουσία ήχων στο στομάχι κατά την εισπνοή) δεν 
είναι απολύτως αξιόπιστα. Η αναφερόμενη ευαισθησία 
(ποσοστό των ενδοτραχειακών διασωληνώσεων που 
αναγνωρίζονται σωστά) και ειδικότητα (ποσοστό των 
διασωληνώσεων του οισοφάγου που αναγνωρίζονται 
σωστά) της κλινικής εκτίμησης ποικίλει: ευαισθησία 74-
100%, ειδικότητα 66-100%.592,607-610

Η δευτερεύουσα επιβεβαίωση της σωστής θέσης του 
τραχειοσωλήνα από το εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρα-
κα ή με μια συσκευή ανίχνευσης οισοφάγου οφείλει να 
ελαττώσει τον κίνδυνο της μη αναγνώρισης διασωλή-
νωσης του οισοφάγου. Ωστόσο, όχι μόνο η επίδοση των 
διαθέσιμων συσκευών ποικίλει σημαντικά, αλλά και η 
ικανότητά τους να διαφοροδιαγνώσουν την τοποθέτηση 
του τραχειοσωλήνα σε ένα κύριο βρόγχο από την ενδο-
τραχειακή τοποθέτηση αυτού είναι ανύπαρκτη. 

Συσκευή ανίχνευσης οισοφάγου. Η συσκευή ανίχνευσης 
οισοφάγου δημιουργεί μια δύναμη αναρρόφησης στο 
περιφερικό άκρο του τραχειοσωλήνα, είτε έλκοντας το 
έμβολο μιας μεγάλης σύριγγας, είτε απελευθερώνοντας 
ένα πεπιεσμένο, εύκαμπτο ασκό. Η αναρρόφηση του 
αέρα γίνεται εύκολα από τους κατώτερους αεραγωγούς 
μέσω ενός τραχειοσωλήνα τοποθετημένου στην τραχεία, 
η οποία υποστηρίζεται με άκαμπτο χόνδρινο τοίχωμα. 
Όταν ο σωλήνας τοποθετείται στον οισοφάγο, δεν είναι 
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δυνατή η αναρρόφηση αέρα καθώς ο οισοφάγος συμπί-
πτει κατά την αναρρόφηση. Η συσκευή αυτή μπορεί να 
παραπλανήσει σε καταστάσεις παθολογικής παχυσαρ-
κίας, στην κύηση τελικού σταδίου, σε σοβαρό άσθμα 
ή όταν υπάρχουν άφθονες εκκρίσεις, καθώς η τραχεία 
μπορεί να συμπέσει όταν επιχειρηθεί αναρρόφηση. Η 
ανίχνευση της σωστής τοποθέτησης του τραχειοσωλή-
να κατά τη διάρκειατης ΚΑΡΠΑ μελετήθηκε σε πέντε 
μελέτες παρατήρησης561,611-614 που περιλάμβαναν 396 
ασθενείς και σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη615 με 48 
ασθενείς.4 Η συνολική ειδικότητα ήταν 92% (95% CI 84-
96%) και η συνολική ευαισθησία 88% (95% CI 84-92%), 
ενώ το ποσοστό των ψευδώς θετικών ήταν 0,2% (95% CI 
0-0,6%). Μια μελέτη παρατήρησης δεν έδειξε στατιστι-
κά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των δύο 
τύπων της συσκευής ανίχνευσης του οισοφάγου, του 
ασκού (ευαισθησία 71%, ειδικότητα 100%) και της σύ-
ριγγας (ευαισθησία 73%, ειδικότητα 100%) αναφορικά 
με την ανίχνευση της τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα 
στην τραχεία.615

Θωρακική αντίσταση. Οι αλλαγές της θωρακικής αντί-
στασης είναι μικρότερες όταν αερίζεται ο οισοφάγος, 
παρά όταν αερίζονται οι πνεύμονες.616-618 Με τον τρόπο 
αυτό, οι αλλαγές στη θωρακική αντίσταση μπορούν να 
ανιχνεύσουν τον αερισμό619 και τη διασωλήνωση591,620 
του οισοφάγου κατά τη διάρκεια της καρδιακής ανακο-
πής, ενώ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για τον 
υπολογισμό των αναπνεόμενων όγκων κατά την ΚΑΡ-
ΠΑ. Ο ρόλος της θωρακικής αντίστασης στην ανίχνευση 
της θέσης του ενδοτραχειακού σωλήνα και της επάρκει-
ας του αερισμού κατά την ΚΑΡΠΑ αποτελεί αντικείμενο 
περαιτέρω έρευνας και δεν συνιστάται ακόμα η συστη-
ματική χρήση της.

Υπερηχογραφία για την ανίχνευση της θέσης του τραχειο-
σωλήνα. Τρεις μελέτες παρατήρησης με 254 ασθενείς σε 
καρδιακή ανακοπή κατέγραψαν τη χρήση υπερήχων την 
ανίχνευση της θέσης του τραχειοσωλήνα.621-623 Η συνο-
λική ειδικότητα ήταν 90% (95% CI 68-98%) και η συνολι-
κή ευαισθησία 100% (95% CI 98-100%), ενώ το ποσοστό 
των ψευδώς θετικών ήταν 0,8% (95% CI 0,2-2,6%).

Ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα. Οι ανιχνευτές διοξει-
δίου του άνθρακα (CO2) μετρούν τη συγκέντρωση του 
εκπνεόμενου CO2 από τους πνεύμονες. Η παρουσία CO2 
μετά από έξι αναπνοές υποδηλώνει την τοποθέτηση του 
σωλήνα στην τραχεία ή σε ένα κύριο βρόγχο.592 Η επιβε-
βαίωση της σωστής τοποθέτησης πάνω από την τρόπιδα 

απαιτεί την ακρόαση του θώρακα αμφοτερόπλευρα στο 
ύψος της μέσης μασχαλιαίας γραμμής. Υπάρχουν τρεις 
τύποι συσκευών ανίχνευσης CO2:

1.  Χρωματομετρικοί ανιχνευτές εκπνεόμενου διοξειδίου 
του άνθρακα (ETCO2) μιας χρήσης, που χρησιμοποι-
ούν χαρτί ηλιοτροπίου για να ανιχνεύσουν το CO2, οι 
οποίοι συνήθως χρωματίζονται μωβ (ETCO2 <0,5%), 
καφέ (ETCO2 0,5-2%) και κίτρινοι (ETCO2>2%). Στις 
περισσότερες μελέτες η ενδοτραχειακή τοποθέτηση 
επιβεβαιώνεται αν το καφέ χρώμα επιμένει μετά από 
μερικές προσπάθειες αερισμού. Επτά μελέτες παρατή-
ρησης592,614,624-628 με 1119 ασθενείς αξιολόγησαν τη 
διαγνωστική ακρίβεια της ανίχνευσης του ETCO2 με 
σωματομετρικούς ανιχνευτές  σε συνθήκες καρδιακής 
ανακοπής.4 Η ειδικότητα ήταν 97% (95% CI 84-99%) 
και η ευαισθησία 87% (95% CI 85-89%), ενώ το πο-
σοστό των ψευδώς θετικών ήταν 0,3% (95% CI 0-1%). 
Παρά το γεγονός ότι οι ανιχνευτές αυτοί είναι αξιόπι-
στοι σε ασθενείς με καλή κυκλοφορία, είναι λιγότερο 
αξιόπιστοι από την κλινική εκτίμηση σε καταστάσεις 
καρδιακής ανακοπής, καθώς η πνευμονική κυκλοφο-
ρία μπορεί να είναι τόσο ελαττωμένη που να μην εκ-
πνέεται αρκετό διοξείδιο του άνθρακα. Επιπρόσθετα, 
σε περίπτωση διασωλήνωσης του οισοφάγου, οι έξι 
αναπνοές  μπορεί να οδηγήσουν σε γαστρική διάταση, 
έμετο και εισρόφηση.

2.  Οι ψηφιακοί ανιχνευτές του ETCO2 χωρίς κυματομορ-
φή χρησιμοποιούν συνήθως υπέρυθρη φασματομετρία  
και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με έναν αριθμό – 
δεν παρέχουν γραφική αναπαράσταση του αναπνευ-
στικού κύκλου με κυματομορφή. Πέντε μελέτες των 
συσκευών αυτών πάνω στην ανίχνευση της διασωλή-
νωσης του οισοφάγου έδειξαν ευαισθησία 70-100% 
και ειδικότητα 100%.592,609,614,627,629,630

3.  Οι ανιχνευτές ETCO2 που περιλαμβάνουν γραφική 
αναπαράσταση με κυματομορφή (καπνογράφοι) απο-
τελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή για την ανίχνευση 
της θέσεως του ενδοτραχειακού σωλήνα σε καρδια-
κή ανακοπή. Δύο μελέτες της μεθόδου αυτής σε κα-
ταστάσεις καρδιακής ανακοπής έδειξαν ευαισθησία 
100% και ειδικότητα 100% στην ανίχνευση της σω-
στής τοποθέτησης.592,631 Μια μελέτη παρατήρησης 
έδειξε ότι η χρήση της καπνογραφίας με κυματομορ-
φή σε σύγκριση με αυτήν χωρίς κυματομορφή σε 153 
βαριά πάσχοντες (51 σε καρδιακή ανακοπή) μείωσε το 
ποσοστό μη αναγνώρισης διασωλήνωσης του οισοφά-
γου από 23% σε 0% (OR 29, 95% CI 4-122).631 Τρεις 
μελέτες παρατήρησης με 401 ασθενείς592,607,613 και μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη615 με 48 ασθενείς έδειξαν ότι η 
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ειδικότητα της καπνογραφίας με κυματομορφή να ανα-
δείξει τη σωστή θέση του τραχειοσωλήνα ήταν 100% 
(95%CI 87-100%). Η ευαισθησία ήταν επίσης 100% 
σε μια μελέτη όπου η καπνογραφία με κυματομορφή 
χρησιμοποιήθηκε σε προ-νοσοκομειακό περιβάλλον 
αμέσως μετά τη διασωλήνωση, ενώ η τοποθέτηση του 
σωλήνα στον οισοφάγο ήταν πιο σπάνια από το μέσο 
όρο (1,5%).592,607 Η ευαισθησία κυμαινόταν ανάμεσα σε 
65-68% σε άλλες τρεις μελέτες, όταν η συσκευή χρησι-
μοποιήθηκε σε ασθενείς με προνοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή, οι οποίοι διασωληνώθηκαν στο τμήμα επει-
γόντων.607,613,615 Η διαφορά μπορεί να έγκειται παρε-
τεταμένη αναζωογόνηση με μειωμένη ή απούσα πνευ-
μονική κυκλοφορία. Με βάση τη συνολική ευαισθησία/
ειδικότητα που προκύπτει από τις μελέτες αυτές και θε-
ωρώντας τη συχνότητα διασωλήνωσης του οισοφάγου 
4,5%, το ποσοστό ψευδώς θετικών με την καπνογραφί-
ας με κυματομορφή ήταν 0% (95%CI 0-0,6%).

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η ακρίβεια των χρωμα-
τομετρικών ανιχνευτών CO2, των συσκευών ανίχνευσης 
της διασωλήνωσης οισοφάγου και των καπνογράφων χω-
ρίς κυματομορφή δεν υπερέχει της ακρίβειας της ακρόα-
σης και της άμεσης επισκόπησης για την επιβεβαίωση της 
θέσης του τραχειοσωλήνα σε συνθήκες καρδιακής ανακο-
πής. Η καπνογραφία με κυματομορφή είναι η μέθοδος με 
τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα για την επιβε-
βαίωση και συνεχή παρακολούθηση της θέσης αυτού και 
πρέπει να συμπληρώνει την κλινική εκτίμηση (ακρόαση 
και άμεση επισκόπηση του σωλήνα μέσα από τις φωνητι-
κές χορδές). Καθώς η καπνογραφία με κυματομορφή δεν 
διαφοροδιαγιγνώσκει ανάμεσα στην ενδοτραχειακή και 
την ενδοβρογχική διασωλήνωση, η προσεκτική ακρόα-
ση είναι απαραίτητη. Τα περισσότερα διαθέσιμα, φορητά 
monitor επιτρέπουν την αρχική επιβεβαίωση και τη συνε-
χή παρακολούθηση της θέσης του τραχειοσωλήνα σχεδόν 
σε κάθε περιβάλλον, όπως εξω-νοσοκομειακά, στο τμήμα 
επειγόντων, αλλά και σε κάθε ενδονοσοκομειακό χώρο 
που διενεργείται ενδοτραχειακή διασωλήνωση.

Η Ομάδα εργασίας ALS της ILCOR συνιστά τη χρή-
ση της καπνογραφίας κυματομορφής για την επιβεβαίω-
ση και συνεχή παρακολούθηση της θέσης του ενδοτρα-
χειακού σωλήνα κατά την ΚΑΡΠΑ, σε συνδυασμό με την 
κλινική εκτίμηση (ισχυρή σύσταση, χαμηλή ποιότητα 
αποδεικτικών στοιχείων). Η καπνογραφία κυματομορ-
φής συστήνεται έντονα καθώς μπορεί να έχει και άλλες 
ενδεχόμενες χρήσεις κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ (πχ 
παρακολούθηση της αναπνευστικής συχνότητας, αξιο-
λόγηση της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ). Η Ομάδα εργασί-
ας ALS της ILCOR συνιστά, επί μη διαθεσιμότητας της 

καπνογραφίας κυματομορφής, να γίνεται χρήση της κα-
πνογραφίας χωρίς κυματομορφή, της συσκευής ανίχνευ-
σης οισοφάγου ή της υπερηχογραφίας σε συνδυασμό με 
την κλινική εξέταση (ισχυρή σύσταση, χαμηλή ποιότητα 
αποδεικτικών στοιχείων).

Πίεση στον Κρικοειδική 
Η συστηματική εφαρμογή πίεσης στον κρικοειδή σε 

καταστάσεις καρδιακής ανακοπής δε συνιστάται. Όταν 
αυτή χρησιμοποιείται, πρέπει να προσαρμόζεται ανάλο-
γα ή και να υφίεται πλήρως, αν παρεμποδίζει τον αερι-
σμό ή τη διασωλήνωση.

Σε ασθενείς που δεν βρίσκονται σε καρδιακή ανα-
κοπή, η πίεση στον κρικοειδή ενδέχεται να προσφέρει 
κάποια προστασία από την εισρόφηση, αλλά και να πα-
ρεμποδίσει τον αερισμό και τη διασωλήνωση. Ο ρόλος 
της στην καρδιακή ανακοπή δεν έχει μελετηθεί, φαίνεται 
όμως ότι μειώνει τη γαστρική διάταση σε καταστάσεις 
αερισμού με ασκό και μάσκα.632-635

Μελέτες σε ασθενείς υπό γενική αναισθησία έδειξαν 
ότι η εφαρμογή της κρικοειδικής πίεσης εμποδίζει τον 
αερισμό, αυξάνει τη μέγιστη εισπνευστική πίεση και οδη-
γεί σε πλήρη απόφραξη σε ποσοστό που φτάνει το 50%, 
ανάλογα με το βαθμό της πίεσης που εξασκείται (πάντα 
στα πλαίσια των προτεινόμενων πιέσεων).632,633,636-641

Σταθεροποίηση του τραχειοσωλήνα
Η ατυχηματική μετακίνηση του τραχειοσωλήνα μπο-

ρεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, αλλά το συνηθέστερο 
είναι κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης και της μετα-
φοράς. Καθώς η πιο ασφαλής μέθοδος σταθεροποίησης 
του τραχειοσωλήνα δεν έχει καθοριστεί ακόμα, συνιστά-
ται η χρησιμοποίηση είτε κλασικής κολλητικής ή υφα-
σμάτινης ταινίας, είτε ειδικών στηρικτικών.

Κρικοθυρεοειδοτομή

Σε κάποιες περιπτώσεις ο αερισμός του ασθενή με 
ασκό και μάσκα ή η τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλή-
να ή άλλης συσκευής αερισμού δεν είναι δυνατή. Αυτό 
μπορεί να συμβεί σε ασθενείς με εκτεταμένες κρανιο-
προσωπικές κακώσεις ή απόφραξη του λάρυγγα εξαιτί-
ας οιδήματος ή ξένου σώματος. Στην περίπτωση αυτή, 
η χορήγηση οξυγόνου μέσω βελόνας ή με χειρουργική 
κρικοθυρεοειδοτομή μπορεί να είναι σωτήρια. Η τρα-
χειοστομία αντενδείκνυται σε καταστάσεις επείγοντος, 
καθώς είναι χρονοβόρα, επικίνδυνη και απαιτεί χειρουρ-
γική επιδεξιότητα και εξοπλισμό. 

Η χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή διασφαλίζει 
οριστικά τον αεραγωγό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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για να αεριστούν οι πνεύμονες του ασθενή έως ότου να 
πραγματοποιηθεί ημι-προγραμματισμένα διασωλήνωση 
ή τραχειοστομία. Η κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνα εί-
ναι πολύ προσωρινή λύση και παρέχει μόνο βραχυπρό-
θεσμη οξυγόνωση. Απαιτεί άκαμπτο καθετήρα με αυλό 
μεγάλου μεγέθους, παροχή οξυγόνου με μεγάλη πίεση, 
ενέχει  κίνδυνο βαροτραύματος και μπορεί να είναι ανα-
ποτελεσματική σε ασθενείς με τραύμα θώρακα. Συνδέε-
ται με υψηλό ποσοστό αποτυχίας λόγω κάμψης του κα-
θετήρα και είναι ακατάλληλη για τη μεταφορά ασθενών. 
Στο 4ο National Audit Project της Εταιρίας Αναισθησιο-
λογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Royal College of 
Anaesthetists) και της Εταιρίας Δύσκολου Αεραγωγού 
(Difficult Airway Society) - NAP4, το 60% των κρικο-
θυρεοειδοτομών με βελόνα που πραγματοποιήθηκαν 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και αλλού, απέ-
τυχαν.642 Αντίθετα, όλες οι χειρουργικές κρικοθυρεοει-
δοτομές επέτρεψαν πρόσβαση στην τραχεία. Παρά την 
ύπαρξη πλειάδας πιθανών αιτίων, τα αποτελέσματα αυτά 
υποδηλώνουν την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση 
στις χειρουργικές κρικοθυρεοειδοτομές, που συμπερι-
λαμβάνει τη συστηματική εξάσκηση σε προπλάσματα.643

Σύνοψη της διαχείρισης του αεραγωγού κατά τη διάρκεια 
καρδιακής ανακοπής

Η Ομάδα εργασίας ALS της ILCOR συνιστά τη χρη-
σιμοποίηση είτε εξειδικευμένου αεραγωγού (ενδοτρα-
χειακός σωλήνας ή SGA), είτε ασκού και μάσκας για τη 
διαχείριση του αεραγωγού στην ΚΑΡΠΑ.4 Αυτή η πολύ 
ευρεία σύσταση έγινε λόγω έλλειψης στοιχείων υψηλής 
ποιότητας που να αποδεικνύουν ότι μια μέθοδος υπερτε-
ρεί κάποιας άλλης.

Ο τύπος του αεραγωγού που θα χρησιμοποιηθεί 
εξαρτάται από τη δεξιότητα και την εκπαίδευση του δι-
ασώστη. Σε αντίθεση με τον αερισμό με ασκό και μάσκα, 
και τη χρήση SGA, η ενδοτραχεαική διασωλήνωση απαι-
τεί σημαντικά περισσότερη εκπαίδευση και εξάσκηση, 
και ενδέχεται να συνοδεύεται από μη αναγνώριση δια-
σωλήνωσης του οισοφάγου και αύξηση του χρόνου χω-
ρίς συμπιέσεις. Ο ασκός και η μάσκα, η SGA και ο ενδο-
τραχειακός σωλήνας χρησιμοποιούνται συχνά στον ίδιο 
ασθενή, σε μια κλιμακωτή αντιμετώπιση του αεραγωγού, 
χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει  επίσημα αξιολογηθεί. Οι 
ασθενείς που δεν ανακτούν συνείδηση μετά από καρδια-
κή ανακοπή, θα χρειαστούν τελικά διασωλήνωση, ανε-
ξάρτητα από την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διαχείριση του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της καρδια-
κής ανακοπής. Όποιος επιχειρεί ενδοτραχειακή διασωλή-
νωση πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να 

διαθέτει καπνογραφία με κυματομορφή. Σε απουσία των 
παραπάνω, συνιστάται ο αερισμός με ασκό και μάσκα 
και/ή SGA, μέχρι την άφιξη κατάλληλα εκπαιδευμένου 
και εξοπλισμένου προσωπικού.

Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία σχετικά με τη διαχεί-
ριση του αεραγωγού σε ενδο-νοσοκομειακές καρδιακές 
ανακοπές και έτσι είναι απαραίτητη η προέκταση των συ-
μπερασμάτων από τις εξω-νοσοκομειακές καταστάσεις. 
Για το λόγο αυτό, οι αρχές που συζητήθηκαν παραπάνω 
ισχύουν εξίσου και σε καρδιακή ανακοπή που λαμβάνει 
χώρα εντός του νοσοκομείου.

3g – Φάρμακα και υγρά στην καρδιακή ανακο-
πή

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε: φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, 
αντιαρρυθμικά φάρμακα που χορηγούνται στην περί την 
ανακοπή περίοδο, άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
περί την ανακοπή περίοδο και υγρά. Παρά το γεγονός 
ότι κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί σ’αυτές τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες για να δοθούν ακριβείς πληροφορίες 
για τα φάρμακα, τα πιο επίκαιρα δεδομένα παρέχονται 
από τη σχετική βιβλιογραφία των φαρμακευτικών εται-
ριών.

Τρεις κατηγορίες φαρμάκων σχετικών με την καρδια-
κή ανακοπή αξιολογήθηκαν στο Συνέδριο Ομοφωνίας  
του 2015: αγγειοσυσπαστικά, αντιαρρυθμικά και άλλα.4 
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις δεν βρήκαν αρκετά δε-
δομένα ώστε να αποφανθούν για σημαντικές εκβάσεις, 
όπως η επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο και 
η επιβίωση με καλή νευρολογική έκβαση. Ανεπαρκή εί-
ναι επίσης τα στοιχεία για την βέλτιστη χρονική στιγμή 
χορήγησης των φαρμάκων αυτών. Έτσι, ενώ τα φάρμακα 
περιλαμβάνονται ακόμα στις οδηγίες του ALS, παίζουν 
δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τις θωρακικές συμπιέ-
σεις υψηλής ποιότητας και την έγκαιρη απινίδωση. Εν-
δεικτικές της αβεβαιότητας που συνοδεύει τη χορήγηση 
φαρμάκων κατά το ALS, είναι δύο μεγάλες RCTs (αδρε-
ναλίνη vs placebo [ISRCTN73485024] και αμιωδαρόνη 
vs λιδοκαΐνη vs placebo312 [NCT01401647]), που βρί-
σκονται σε εξέλιξη.

Αγγειοσυσπαστικά

Παρά τη συνεχιζόμενη, διαδεδομένη χρησιμοποίηση 
της αδρεναλίνης και βαζοπρεσσίνης κατά την αναζωο-
γόνηση σε πολλές χώρες, δεν υπάρχουν μελέτες που να 
δείχνουν ότι η συστηματική χορήγηση οποιουδήποτε 
αγγειοσυσπαστικού σε σχέση με placebo στην καρδιακή 
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ανακοπή οδηγεί σε αυξημένη επιβίωση μέχρι την έξοδο 
από το νοσοκομείο, αν και βελτιωμένη βραχυπρόθεσμη 
επιβίωση έχει καταγραφεί.305,306,308 Ο πρωταρχικός στό-
χος της ΚΑΡΠΑ είναι η επανέναρξη της κυκλοφορίας 
στα ζωτικά όργανα, μέχρι την ROSC. Παρά την έλλειψη 
στοιχείων, τα αγγειοσυσπαστικά συνεχίζουν να συνιστώ-
νται ως μέσο αύξησης της εγκεφαλικής και στεφανιαίας 
πίεσης διήθησης κατά την ΚΑΡΠΑ.

Χορήγηση αδρεναλίνης έναντι μη χορήγησης αδρεναλίνης
Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo μελέ-

τη σε ασθενείς με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή 
κάθε ρυθμού, έδειξε ότι η χορήγηση της κλασικής δό-
σης αδρεναλίνης σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερα 
ποσοστά προνοσοκομειακής ROSC (σχετικός κίνδυνος 
– relative risk/RR 2,80 [95%CI 1,784,41], p<0,00001) και 
επιβίωσης μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο (RR 1,95 
[95%CI 1,34-2,84], p=0,0004) συγκριτικά με placebo.308 

Δεν υπήρχε καμία διαφορά στην επιβίωση μέχρι την 
έξοδο από το νοσοκομείο (RR 2,12 [95%CI 0,75-6,02], 
p=0,16) ή με καλή νευρολογική έκβαση, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τις Κατηγορίες Εγκεφαλικής Από-
δοσης (Cerebral Performance Categories - CPC) 1 ή 2 
(RR 1,73 [95% 0,59-5,11], p=0,32). Ωστόσο, η μελέτη 
τερματίστηκε πρόωρα και συμπεριέλαβε μόνο 534 ασθε-
νείς.

Άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη 851 ασθενών με εξω-
νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή συνέκρινε τη διενέρ-
γεια εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με ή χωρίς 
ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων σχετί-
στηκε με σημαντικά, μεγαλύτερα ποσοστά προνοσοκο-
μειακής ROSC (40% έναντι 25%, p<0,001) και εισόδου 
στο νοσοκομείο (43% έναντι 29%, p<0.001).305 Ωστόσο, 
τα ποσοστά της επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσο-
κομείο δεν είχαν διαφορά (10,5 έναντι 9,2, p=0,61) και 
η επίδραση στην ROSC ήταν πιο έντονη και στατιστι-
κά σημαντική μόνο στην ομάδα των μη-απινιδώσιμων 
ρυθμών.305 Σε μια εκ των υστέρων (post hoc) ανάλυση η 
οποία συνέκρινε ασθενείς που έλαβαν αδρεναλίνη με αυ-
τούς που δεν έλαβαν, ο λόγος των σχετικών αναλογιών 
(odds ration/OR) για την είσοδο στο νοσοκομείο ήταν 
μεγαλύτερος με την αδρεναλίνη, όμως η πιθανότητα 
εξόδου από το νοσοκομείο και επιβίωσης με καλή νευρο-
λογική εικόνα ήταν μειωμένες [OR για την αδρεναλίνη 
σε σχέση με χωρίς αυτήν ήταν 2,5 (95%CI 1,9-3,4), 0,5 
(95%CI 0,3-0,8) και 0,4 (95%CI 0,2-0,7) αντίστοιχα].644

Μια σειρά μελετών παρατήρησης σε μεγάλο αριθμό 
ασθενών με εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή συ-

νέκρινε την έκβαση αυτών που έλαβαν αδρεναλίνη με 
αυτούς που δεν έλαβαν, χρησιμοποιώντας ανάλυση πα-
λινδρόμησης και εξομοίωση (propensity matching). Μια 
Ιαπωνική μελέτη με 417.188 συνολικά ασθενείς (13.401 
από τους οποίους είχαν υποστεί propensity matching) 
έδειξε ότι η χρήση της αδρεναλίνης προνοσοκομειακά 
συνοδευόταν με σημαντικά αυξημένα ποσοστά ROSC 
πριν την άφιξη στο νοσοκομείο (προσαρμοσμένη OR 
2,36 [95%CI 2,22-2,50]), αλλά ελαττωμένη πιθανότητα 
επιβίωσης (0,46 [95%CI 0,42-0,51]) και καλής λειτουρ-
γικής  έκβασης (0,31 [95%CI 0,26-0,36]) ένα μήνα μετά 
την ανακοπή.645 Αντίθετα, μια άλλη Ιαπωνική μελέτη 
που συμπεριέλαβε 11.048 καρδιακές ανακοπές παρου-
σία μαρτύρων και με propensity matching, έδειξε ότι η 
προνοσοκομειακή χορήγηση αδρεναλίνης συνοδευόταν 
από σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συνολικής επιβί-
ωσης και, για ασθενείς με μη-απινιδώσιμους ρυθμούς, 
σχετίζονταν επίσης με σημαντικά υψηλότερη αναλογία 
καλής νευρολογικής έκβασης (προσαρμοσμένη OR 1,57 
[95%CI 1,04-2,37).646 Ωστόσο, η απόλυτη αύξηση της 
επιβίωσης με καλή νευρολογική εικόνα ήταν ελάχιστη 
(0,7% έναντι 0,4%). Τέλος, σε μια πρόσφατη μελέτη στη 
Γαλλία σε 1556 ασθενείς με καρδιακή ανακοπή που εμφά-
νισαν ROSC και εισήχθησαν στο νοσοκομείο, η χορήγη-
ση αδρεναλίνης συνοδευόταν με σημαντικά χαμηλότερη 
αναλογία ασθενών με καλή νευρολογική έκβαση.647

Υπάρχει ολοένα αυξανόμενη ανησυχία για τις ενδε-
χόμενες επιζήμιες επιπτώσεις της αδρεναλίνης. Ενώ η 
α-αδρενεργική, αγγειοσυσπαστική δράση της προκαλεί 
συστηματική αγγειοσύσπαση, που αυξάνει την μακρο-
αγγειακή εγκεφαλική και στεφανιαία πίεση διήθησης, οι 
β-αδρενεργικές δράσεις (ινότροπη, χρονότροπη) μπορεί 
μεν να αυξήσουν τη στεφανιαία και εγκεφαλική αιματι-
κή ροή, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν την κατανάλωση 
οξυγόνου από το μυοκάρδιο, τις έκτοπες κοιλιακές αρ-
ρυθμίες (ιδιαίτερα όταν το μυοκάρδιο είναι οξεωτικό), 
την παροδική υποξαιμία από αρτηριοφλεβώδη πνευ-
μονική διαφυγή, δυσχεραίνουν τη μικροκυκλοφορία648 
και τη λειτουργία του μυοκαρδίου μετά την καρδιακή 
ανακοπή.649,650 Πειραματικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι 
η επινεφρίνη δυσχεραίνει επίσης και την εγκεφαλική 
μικρο-κυκλοφορία.651 Σε δευτερεύουσες, αναδρομικές 
αναλύσεις  η χρήση της αδρεναλίνης σχετίζεται με πε-
ρισσότερες εναλλαγές ρυθμού κατά την ΚΑΡΠΑ, τόσο 
σε VF, όσο και σε PEA.325

Δύο συστηματικές ανασκοπήσεις της αδρεναλίνης 
για την εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή καταδει-
κνύουν υψηλότερα ποσοστά ROSC με την αδρεναλίνη, 
αλλά το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (επιβίωση μέχρι 
την έξοδο από το νοσοκομείο και καλή νευρολογική έκ-
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βαση) είτε δεν είναι καλύτερο είτε είναι χειρότερο.653,654

Η βέλτιστη δόση αδρεναλίνης δεν είναι γνωστή και 
δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν την 
επαναλαμβανόμενη χρήση της. Αντίθετα, η αυξανόμενη 
συσσωρευόμενη δόση αδρεναλίνης κατά την αναζωογό-
νηση ασθενών με ασυστολία και PEA είναι ανεξάρτητος 
παράγοντας κινδύνου για μη ευνοϊκό λειτουργικό απο-
τέλεσμα και ενδονοσοκομειακή θνητότητα.655

Η σύστασή μας παραμένει η συνέχιση της χρήσης 
της αδρεναλίνης κατά την ΚΑΡΠΑ, όπως και στις Κα-
τευθυντήριες Οδηγίες του 2010. Λάβαμε υπ’ όψιν το ευ-
νοϊκό βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα (ROSC και εισαγωγή 
στο νοσοκομείο) και την αβεβαιότητα που συνοδεύει 
το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (έξοδος από το νοσο-
κομείο και καλή νευρολογική εικόνα), δεδομένων των 
περιορισμών που χαρακτηρίζουν τις μελέτες παρατήρη-
σης.4,653,654 Αποφασίσαμε να μην αλλάξουμε τις οδηγί-
ες μέχρι να υπάρξουν υψηλής ποιότητας αποδείξεις για 
τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Απαιτείται έρευνα 
πάνω στη σχέση δόσης-αποτελέσματος, καθώς και με-
λέτες της αποτελεσματικότητας ελεγχόμενες με placebo, 
ώστε να αξιολογηθεί η χρησιμοποίηση της αδρεναλίνης 
στην καρδιακή ανακοπή. Υπάρχει τουλάχιστον μια τρέ-
χουσα, τυχαιοποιημένη μελέτη της αδρεναλίνης έναντι 
placebo στην εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (PRAMEDIC 2: The Adrenaline Trial 
ISRCTN73485024).

Αδρεναλίνη (επινεφρίνη) έναντι βαζοπρεσίνης
Οι πιθανές επιβλαβείς βήτα δράσεις της αδρεναλίνης 

οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών αγγειοσυ-
σπαστικών. Η βαζοπρεσίνη είναι φυσική, αντιδιουρη-
τική ορμόνη, η οποία σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις  
είναι ισχυρό αγγειοσυσπαστικό που δρα διεγείροντας 
τους V1 υποδοχείς των λείων μυϊκών ινών. Η βαζοπρε-
σίνη δεν έχει ούτε χρονότροπη, ούτε ινότροπη δράση 
στο μυοκάρδιο. Σε σύγκριση με την αδρεναλίνη, έχει 
μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής (10-20 λεπτά έναντι 4 
λεπτών) και είναι πιθανώς πιο αποτελεσματική σε συν-
θήκες οξέωσης.656,657 Η βαζοπρεσίνη έχει προταθεί σαν 
εναλλακτική της αδρεναλίνης στην καρδιακή ανακοπή, 
απόφαση που βασίστηκε στο γεγονός ότι έχουν εντοπι-
στεί υψηλότερα επίπεδα βαζοπρεσίνης σε ασθενείς που 
επέζησαν μετά από αναζωογόνηση, παρά σε αυτούς που 
απεβίωσαν.658 Ωστόσο, μια μελέτη που συνέκρινε έως 
και τέσσερις δόσεις είτε 40IU βαζοπρεσίνης, είτε 1mg 
αδρεναλίνης κάθε 5-10min σε ασθενείς με εξωνοσοκο-
μειακή καρδιακή ανακοπή, δεν έδειξε σημαντική διαφο-
ρά στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο ή 

στη νευρολογική έκβαση, ανάμεσα στα δύο φάρμακα.659 
Η μελέτη αυτή είχε σοβαρά προβλήματα μεθοδολογίας 
και συμπεριέλαβε μικρό αριθμό ασθενών.

Σειρά τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών660-664 
δεν έδειξαν διαφορά στην έκβαση (ROSC, επιβίωση μέ-
χρι το εξιτήριο ή νευρολογική έκβαση) όταν χορηγήθηκε 
βαζοπρεσίνη αντί αδρεναλίνης, ως αγγειοσυσπαστικό 
πρώτης γραμμής στην καρδιακή ανακοπή. Και άλλες 
μελέτες που συνέκριναν την αδρεναλίνη μόνη ή σε συν-
δυασμό με βαζοπρεσίνη δεν έδειξαν καμία διαφορά στην 
ROSC, την επιβίωση μέχρι το εξιτήριο ή τη νευρολογική 
έκβαση.665-667 Δεν υπάρχουν εναλλακτικά αγγειοσυσπα-
στικά που να βελτιώνουν την επιβίωση κατά την αναζω-
ογόνηση στην καρδιακή ανακοπή, συγκρινόμενα με την 
αδρεναλίνη.

Δε συνιστούμε την αντικατάσταση της αδρεναλίνης 
από βαζοπρεσίνη σε καταστάσεις καρδιακής ανακοπής. 
Οι εργαζόμενοι σε χώρους υγείας όπου χρησιμοποιούν 
ήδη βαζοπρεσίνη, μπορούν να συνεχίσουν να το πράτ-
τουν, καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρί-
ζουν ότι η βαζοπρεσίνη έχει αρνητικότερα αποτελέσματα 
από την αδρεναλίνη.4

Στεροειδή
Δύο μελέτες υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός αδρε-

ναλίνης, βαζοπρεσίνης και μεθυλ-πρεδνιζολόνης βελτιώ-
νει την επιβίωση μετά από ενδονοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή. Σε μια μονοκεντρική, ελεγχόμενη με placebo, 
τυχαιοποιημένη μελέτη ασθενών με ενδονοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή ο συνδυασμός 20IU βαζοπρεσίνης 
και 1mg αδρεναλίνης σε κάθε κύκλο ΚΑΡΠΑ για τους 
πρώτους 5 κύκλους και 40mg μεθυλ-πρεδνιζολόνης στον 
πρώτο κύκλο και 300mg υδροκορτιζόνης σε περίπτωση 
αιμοδυναμικής κατάρριψης (σοκ) μετά την αναζωογό-
νηση, συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
ROSC (39/48 [81%] έναντι 27/52 [52%], p=0,003) και 
επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο (9 [19%] 
έναντι 2 [4%], p=0,02) σε σύγκριση με την παραδοσιακή 
πρακτική.668 Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με 
επόμενη μελέτη των ίδιων ερευνητών, σε τρία κέντρα με 
300 ασθενείς,669 όπου η σχετική πιθανότητα επιβίωσης 
με καλό νευρολογικό αποτέλεσμα (CPC 1-2) ήταν ση-
μαντικά αυξημένη (OR 3,28, 95%CI 1,17-9,20, p=0,02). 

Ο πληθυσμός σ’ αυτές τις μελέτες έλαβε πολύ γρή-
γορα εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, είχε υψηλά 
ποσοστά ασυστολίας και χαμηλά ποσοστά επιβίωσης σε 
σύγκριση με άλλες μελέτες ενδο-νοσοκομειακής καρ-
διακής ανακοπής. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματά 
τους δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλες της καρδιακές 
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ανακοπές, και δε συνιστούμε τη συστηματική χορήγηση 
στεροειδών σε καταστάσεις καρδιακής ανακοπής.4

Αδρεναλίνη
Ενδείξεις. Η αδρεναλίνη:

•  Είναι το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στην 
καρδιακή ανακοπή από κάθε αιτία: περιλαμβάνεται 
στον αλγόριθμο του ALS κάθε 3-5min ΚΑΡΠΑ (εναλ-
λασσόμενοι κύκλοι).

•  Προτιμάται για τη θεραπεία της αναφυλαξίας (κεφά-
λαιο 4).224

•  Είναι φάρμακο δεύτερης γραμμής για τη θεραπεία της 
καρδιογενούς καταπληξίας.

Δόσεις κατά την ΚΑΡΠΑ. Κατά την καρδιακή ανακοπή, η 
αρχική ενδοφλέβια/ενδοοστική δόση αδρεναλίνης είναι 
1mg. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν βελτίωση 
της επιβίωσης και του νευρολογικού αποτελέσματος με 
μεγαλύτερες δόσεις αδρεναλίνης σε ασθενείς με ανθεκτι-
κή καρδιακή ανακοπή.4

Μετά την ROSC, ακόμα και μικρές δόσεις αδρεναλίνης 
(50-100μg) μπορεί να προκαλέσουν ταχυκαρδία, ισχαιμία 
μυοκαρδίου, VT και VF. Μετά την αποκατάσταση ρυθμού 
που συνοδεύεται από κυκλοφορία, αν ακόμα θεωρείται 
ότι υπάρχει ανάγκη για αδρεναλίνη, τιτλοποιήστε τη δόση 
προσεκτικά ώστε να επιτευχθεί μια κατάλληλη αρτηριακή 
πίεση. Ενδοφλέβιες δόσεις 50μg είναι συνήθως αρκετές 
για τους περισσότερους υποτασικούς ασθενείς.

Χρήση. Η αδρεναλίνη είναι διαθέσιμη συνηθέστερα σε 
δύο διαλύσεις:

•  1 σε 10.000 (10ml του διαλύματος αυτού περιέχουν  
1mg αδρεναλίνης)

•  1 σε 1.000 (1ml του διαλύματος αυτού περιέχει 1mg 
αδρεναλίνης)

Και τα δύο αυτά διαλύματα χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην Ευρώπη.

Αντιαρρυθμικά

Όπως και με τα αγγειοσυσπαστικά, οι αποδείξεις ότι 
τα αντιαρρυθμικά φάρμακα είναι ευεργετικά στην καρ-
διακή ανακοπή είναι περιορισμένες. Κανένα δεν έχει 
φανεί  ότι σε συνθήκες καρδιακής ανακοπής αυξάνει 
την επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, αν και 
υπάρχουν στοιχεία ότι η αμιοδαρώνη αυξάνει την επιβίω-
ση μέχρι την εισαγωγή σε αυτό.670,671 Παρά την έλλειψη 
στοιχείων για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, οι υπάρ-
χουσες αποδείξεις βαραίνουν υπέρ της χρησιμοποίησης 

των αντιαρρυθμικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση 
των αρρυθμιών στην καρδιακή ανακοπή. Μια τρέχουσα 
μελέτη που συγκρίνει την αμιοδαρώνη με τη λιδοκαΐνη 
και placebo έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιολογήσει την επι-
βίωση με καλή λειτουργικότητα.312

Αμιοδαρώνη
Η αμιοδαρώνη είναι ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο 

που σταθεροποιεί την κυτταρική μεμβράνη και αυξάνει 
τη διάρκεια του δυναμικού δράσης και της ανερέθιστης 
περιόδου στο μυοκάρδιο των κόλπων και των κοιλιών. Η 
κολποκοιλιακή μετάβαση του ερεθίσματος επιβραδύνε-
ται, ενώ παρόμοια είναι η επίδραση και σε παραπληρωμα-
τικές οδούς. Η αμιοδαρώνη έχει ήπια αρνητική ινότροπη 
δράση και προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή, μέσω 
μη ανταγωνιστικού αποκλεισμού των α-υποδοχέων. Η 
υπόταση που παρατηρείται κατά την ενδοφλέβια χο-
ρήγησή της σχετίζεται με την ταχύτητα χορήγησης και 
οφείλεται  περισσότερο στο διαλύτη (Polysorbate 80 και 
βενζυλική αλκοόλη), που προκαλεί έκλυση ισταμίνης, 
παρά στο ίδιο το φάρμακο.672 Μια προ-αναμεμιγμένη 
εκδοχή ενδοφλέβιας αμιοδαρώνης (PM101), που δεν πε-
ριέχει Polysorbate 80, αλλά χρησιμοποιεί κυκλοδεξτρίνη 
για να διατηρείται σε υδάτινη μορφή κυκλοφορεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.673

Ακολουθώντας τις τρεις αρχικές απινιδώσεις, η αμιο-
δαρώνη σε ανθεκτική στην απινίδωση VF βελτιώνει την 
επιβίωση μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο, όταν συ-
γκρίνεται με placebo670 ή λιδοκαΐνη.671 Φαίνεται επίσης 
ότι βελτιώνεται η απάντηση στην απινίδωση, όταν χορη-
γείται σε ανθρώπους ή ζώα με VF ή VT με αιμοδυναμική 
αστάθεια.674-678 Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδη-
λώνουν την καταλληλότερη χρονική στιγμή χορήγησης 
αμιοδαρώνης, όταν χρησιμοποιείται η τεχνική της μιας 
απινίδωσης. Στις μέχρι σήμερα κλινικές μελέτες, το φάρ-
μακο αυτό χορηγείται αν η VF/pVT επιμένει μετά από 
τις τρεις τουλάχιστον απινιδώσεις. Για το λόγο αυτό, και 
επί απουσίας άλλων πληροφοριών, συνιστάται  η χορή-
γηση 300mg αμιοδαρώνης αν η VF/pVT επιμένει μετά 
από τρεις απινιδώσεις.

Ενδείξεις. Η αμιοδαρώνη ενδείκνυται σε:

•  Εμμένουσα VF/pVT.
•  Κοιλιακή ταχυκαρδία με αιμοδυναική σταθερότητα και 

άλλες εμμένουσες ταχυαρρυθμίες (Κεφάλαιο 11).

Δόσεις στην ΚΑΡΠΑ. Συνιστούμε τη χορήγηση μιας 
αρχικής ενδοφλέβιας δόσης αμιοδαρώνης 300mg, που 
διαλύεται με δεξτρόζη 5% (ή άλλο κατάλληλο διαλύ-
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τη) σε όγκο 20ml (ή από προ-αναμεμιγμένη σύριγγα), 
μετά από τρεις απινιδώσεις, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι 
διαδοχικές ή διακόπτονται από ΚΑΡΠΑ ή δίνονται για 
επανεμφανιζόμενη VF/pVT κατά την καρδιακή ανακο-
πή. Μια δεύτερη δόση 150mg μπορεί να δοθεί μετά από 
πέντε απινιδώσεις. Η αμιοδαρώνη ενδέχεται να προκα-
λέσει θρομβοφλεβίτιδα όταν χορηγηθεί σε περιφερική 
φλέβα – χρησιμοποιήστε κεντρική φλέβα αν υπάρχει ήδη 
κεντρικός φλεβικός καθετήρας, αλλά στην αντίθετη πε-
ρίπτωση προτιμήστε μια μεγάλη περιφερική φλέβα ή την 
ενδοοστική οδό και συνοδέψτε την με μια γενναία εφά-
παξ δόση υγρών (bolus).

Κλινικά ζητήματα της χορήγησης αμιοδαρώνης. Η αμιο-
δαρώνη μπορεί παραδόξως να είναι αρρυθμιογενής, ιδι-
αίτερα αν συγχορηγείται με άλλα φάρμακα που παρα-
τείνουν το διάστημα QT. Παρ’ όλα αυτά η πιθανότητα 
πρόκλησης αρρυθμίας είναι μικρότερη από την αντίστοι-
χη άλλων αντιαρρυθμικών φαρμάκων σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις. Οι κυριότερες οξείες ανεπιθύμητες ενέργειες 
της αμιοδαρώνης είναι υπόταση και βραδυκαρδία στους 
ασθενείς με ROSC, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με τη χορήγηση υγρών και/ή ινότροπων φαρμά-
κων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με την 
παρατεταμένη χορήγηση του φαρμάκου από το στόμα 
(διαταραχές θυρεοειδικής λειτουργίας, εναποθέσεις στον 
κερατοειδή, περιφερική νευροπάθεια και πνευμονικές/
ηπατικές διηθήσεις) δεν έχουν θέση στις επείγουσες κα-
ταστάσεις.

Λιδοκαΐνη
Η χρήση λιδοκαΐνης συνιστάται κατά τη διάρκεια 

του ALS, όταν η αμιοδαρώνη δεν είναι διαθέσιμη.671 
Είναι αντιαρρυθμικό που σταθεροποιεί την κυτταρική 
μεμβράνη και δρα αυξάνοντας την ανερέθιστη περίοδο 
των μυοκαρδιακών κυττάρων. Μειώνει τον κοιλιακό αυ-
τοματισμό και λόγω της τοπικής αναισθητικής δράσης 
της, καταστέλλει την έκτοπη κοιλιακή δραστηριότητα. 
Η λιδοκαΐνη καταστέλλει τη δραστηριότητα των αποπο-
λωμένων, αρρυθμιογενών ιστών, ενώ επηρεάζει ελάχιστα 
την ηλεκτρική δραστηριότητα των φυσιολογικών ιστών. 
Έτσι, ενώ είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση 
των αρρυθμιών που σχετίζονται με την αποπόλωση (πχ 
ισχαιμία, τοξικότητα από δακτυλίτιδα), είναι σχετικά 
αναποτελεσματική στις αρρυθμίες των φυσιολογικά πο-
λωμένων κυττάρων (πχ κολπική μαρμαρυγή/πτερυγι-
σμός). Η λιδοκαΐνη αυξάνει τον ουδό της VF.

Η τοξικότητα από λιδοκαΐνη προκαλεί παραισθησία, 
λήθαργο, μειωμένο επίπεδο συνείδησης και μυϊκές συ-

σπάσεις που οδηγούν σε επιληπτικούς σπασμούς. Υπο-
στηρίζεται γενικά, πως η ασφαλής δόση της λιδοκαΐνης 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3mg/kg την πρώτη ώρα. Αν εμ-
φανιστούν σημεία τοξικότητας, σταματήστε αμέσως τη 
χορήγηση και αντιμετωπίστε τους σπασμούς αν εμφα-
νιστούν. Η λιδοκαΐνη καταστέλλει τη μυοκαρδιακή λει-
τουργία, σε μικρότερο όμως βαθμό από την αμιοδαρώνη. 
Η καταστολή αυτή είναι συνήθως παροδική και μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με χορήγηση υγρών ή αγγειοσυσπα-
στικών.

Ενδείξεις. Η λιδοκαϊνη ενδείκνυται σε ανθεκτική VF/
pVT (όταν η αμιοδαρώνη δεν είναι διαθέσιμη)

Δόση. Όταν η αμιοδαρώνη δεν είναι διαθέσιμη, δώστε 
μια αρχική δόση 100mg (1-1,5mg/kg) λιδοκαΐνης για 
την VF/pVT που είναι ανθεκτική σε τρεις απινιδώσεις. 
Δώστε μια πρόσθετη δόση 50mg αν είναι απαραίτητο. Η 
ολική δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3mg/kg την πρώτη 
ώρα.

Κλινικά ζητήματα της χορήγησης λιδοκαΐνης. Η λιδοκα-
ΐνη μεταβολίζεται στο ήπαρ και ο χρόνος ημίσειας ζωής 
της επιμηκύνεται αν επιβραδυνθεί η ηπατική ροή, πχ σε 
ελαττωμένη καρδιακή παροχή, ηπατική νόσο ή μεγάλη 
ηλικία. Στην καρδιακή ανακοπή, οι φυσιολογικοί μηχανι-
σμοί κάθαρσης δε λειτουργούν, με αποτέλεσμα μια μόνο 
δόση να μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώ-
σεις του φαρμάκου στο πλάσμα. Μετά από 24 ώρες συ-
νεχούς χορήγησης, ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα 
αυξάνεται σημαντικά. Στις περιπτώσεις αυτές ελαττώστε 
τη δόση και αναθεωρείστε τακτικά την ένδειξη για τη συ-
νέχιση της χορήγησης. Η λιδοκαΐνη είναι λιγότερο απο-
τελεσματική όταν υπάρχει υποκαλιαιμία ή υπομαγνησι-
αιμία, οι οποίες πρέπει να διορθώνονται άμεσα.

Μαγνήσιο
Δεν συνιστάται  η συστηματική χορήγηση μαγνησίου 

για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Κλινι-
κές μελέτες εντός και εκτός του νοσοκομείου απέτυχαν 
να αποδείξουν αύξηση του ποσοστού της ROSC, με τη 
συστηματική χορήγηση του μαγνησίου κατά την ΚΑΡ-
ΠΑ.679-684

Το μαγνήσιο είναι σημαντικό συστατικό πολλών εν-
ζυμικών συστημάτων, κυρίως αυτών που σχετίζονται με 
την παραγωγή ΑΤΡ στους μύς. Διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στη νευροδιαβίβαση, όπου ελαττώνει την απελευ-
θέρωση ακετυλοχολίνης και μειώνει την ευαισθησία της 
τελικής κινητικής πλάκας. Βελτιώνει ακόμα τη συσταλτι-
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κότητα του απόπληκτου μυοκαρδίου και περιορίζει την 
εμφραγματική περιοχή με άγνωστο ακόμα μηχανισμό.685 
Τα φυσιολογικά όρια του μαγνησίου στο πλάσμα είναι 
0,8-1,0mmol/l.

Η υπομαγνησιαιμία συνδυάζεται συχνά με υποκαλι-
αιμία και προδιαθέτει σε αρρυθμίες και καρδιακή ανα-
κοπή, ενώ αυξάνει τη μυοκαρδιακή πρόσληψη διγοξίνης 
και ελαττώνει την κυτταρική δραστηριότητα της Να/Κ-
ΑΤΡάσης. Σε ασθενείς με υπομαγνησιαιμία, υποκαλιαι-
μία ή και τα δύο η δακτυλίτιδα μπορεί να γίνει καρδιο-
τοξική, ακόμα και αν τα επίπεδά της βρίσκονται μέσα 
στα θεραπευτικά όρια. Η έλλειψη μαγνησίου δεν είναι 
σπάνια στους νοσηλευόμενους ασθενείς και συνυπάρχει 
συχνά με άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ιδιαίτερα 
υποκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία, υπονατριαιμία και υπα-
σβεστιαιμία. 

Δώστε μια αρχική, ενδοφλέβια δόση 2g (4ml [8mmol] 
από 50% θειϊκού μαηνησίου) – η δόση μπορεί να επανα-
ληφθεί μετά από 10-15 λεπτά. Τα σκευάσματα του θει-
ϊκού μαγνησίου ποικίλουν στις διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες.

Κλινικά ζητήματα της χορήγησης μαγνησίου. Οι ασθενείς 
με υποκαλιαιμία έχουν συχνά και υπομαγνησιαιμία. Αν 
εμφανιστούν κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, η ενδοφλέβια 
χορήγηση μαγνησίου είναι μια ασφαλής, αποτελεσμα-
τική επιλογή. Το μαγνήσιο απεκκρίνεται από τους νε-
φρούς, αλλά ακόμα και σε νεφρική ανεπάρκεια, οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες που σχετίζονται με υπερμαγνησιαιμία 
είναι σπάνιες. Καθώς αναστέλλει τη σύσπαση των λείων 
μυϊκών ινών, προκαλεί αγγειοδιαστολή και δοσο-εξαρ-
τώμενη υπόταση, η οποία συνήθως είναι παροδική και 
απαντά σε ενδοφλέβια υγρά και αγγειοσυσπαστικά.

Ασβέστιο
Το ασβέστιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους 

κυτταρικούς μηχανισμούς, που συμμετέχουν στη μυο-
καρδιακή συστολή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να κατα-
δεικνύουν κάποια ευεργετική δράση του στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής 686-691 – αντίθετα, 
άλλες μελέτες υποδηλώνουν πιθανά δυσμενή επίδραση 
όταν χορηγείται συστηματικά κατά την ΚΑΡΠΑ (σε 
όλους τους ρυθμούς).692,693 Οι υψηλές συγκεντρώσεις 
μετά την έγχυση μπορεί να είναι επιβλαβείς για το ισχαι-
μικό μυοκάρδιο και να δυσχεραίνουν την εγκεφαλική 
ανάρρωση. Δώστε ασβέστιο κατά την αναζωογόνηση 
μόνο όταν ενδείκνυται συγκεκριμένα, δηλαδή στην PEA 
που οφείλεται σε:

•  Υπερκαλιαιμία

•  Υπασβεστιαιμία
•  Υπερβολική δόση ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου

Η αρχική δόση των 10ml 10% χλωριούχου ασβεστίου 
(6,8mmol Ca2+) μπορεί να επαναληφθεί αν είναι απαραί-
τητο. Το ασβέστιο μπορεί να επιβραδύνει τον καρδιακό 
ρυθμό και να προκαλέσει αρρυθμίες. Στην καρδιακή 
ανακοπή, μπορεί να δοθεί με γρήγορη ενδοφλέβια χο-
ρήγηση, ενώ όταν υπάρχει κυκλοφορία χορηγείται αργά. 
Μη χορηγείτε διαλύματα ασβεστίου και διττανθρακικών 
ταυτόχρονα από την ίδια οδό, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
η δημιουργία ιζήματος

Ρυθμιστικά διαλύματα (buffers)

Η καρδιακή ανακοπή μπορεί να οδηγήσει σε συνδυ-
ασμό μεταβολικής και αναπνευστικής οξέωσης, καθώς 
σταματάει η ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες και ο 
κυτταρικός μεταβολισμός γίνονται αναερόβιος. Η καλύ-
τερη θεραπεία της οξέωσης στην περίπτωση αυτή είναι η 
ΚΑΡΠΑ. Κατά την καρδιακή ανακοπή, τα αέρια αρτηρι-
ακού αίματος μπορεί να είναι παραπλανητικά και να μην 
αντιστοιχούν στην οξεοβασική κατάσταση των ιστών394 
– η ανάλυση αερίων κεντρικού φλεβικού αίματος μπορεί 
να αποτελέσει καλύτερο δείκτη του pH των ιστών. Τα 
διττανθρακικά οδηγούν στην παραγωγή διοξειδίου του 
άνθρακα, το οποίο διαχέεται γρήγορα μέσα στα κύτταρα. 
έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

•  Επιδεινώνει την ενδοκυττάρια οξέωση.
•  Έχει αρνητική ινότροπη δράση στο ισχαιμικό μυοκάρ-

διο.
•  «Φορτώνει» ένα μεγάλο, οσμωτικό φορτίο νατρίου 

στην ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία και στον εγκέφαλο.
•  Μετακινεί την καμπύλη αποδέσμευσης του οξυγόνου 

προς τα αριστερά, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο 
την απελευθέρωσή του στους ιστούς.

Η ήπια οξέωση προκαλεί αγγειοδιαστολή και αυξάνει 
την εγκεφαλική αιματική ροή. Έτσι, η πλήρης διόρθωση 
του pH των αερίων αρτηριακού αίματος μπορεί θεωρη-
τικά να ελαττώσει την εγκεφαλική αιματική ροή σ’αυτήν 
την ιδιαίτερα κρίσιμη ώρα. Καθώς τα διττανθρακικά ιό-
ντα απεκκρίνονται ως διοξείδιο του άνθρακα από τους 
πνεύμονες, ο αερισμός πρέπει να αυξηθεί.

Αρκετές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν εξε-
τάσει τη χρήση των ρυθμιστικών διαλυμάτων στην καρ-
διακή ανακοπή. Κλινικές μελέτες που χρησιμοποίησαν 
Tribonate®694 ή διττανθρακικό νάτριο ως buffers δεν 
κατάφεραν να δείξουν κάποιο πλεονέκτημα.694-701 Δύο 
μελέτες αναφέρουν ότι συστήματα EMS που χορήγησαν 
διττανθρακικό νάτριο πρωιμότερα και συχνότερα, εί-
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χαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά ROSC  και εξόδου 
από το νοσοκομείο αλλά και καλύτερη μακροπρόθεσμη 
νευρολογική έκβαση.702,703 Οι μελέτες σε ζώα δεν κατα-
λήγουν συνήθως σε ξεκάθαρα συμπεράσματα, ωστόσο 
κάποιες έχουν δείξει όφελος από τη χορήγηση διτταν-
θρακικού νατρίου στην αντιμετώπιση της καρδιοαγγει-
ακής τοξικότητας (υπόταση, αρρυθμίες), που οφείλεται 
σε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και άλλους αναστολείς 
των ταχέων διαύλων νατρίου (Κεφάλαιο 4).224,704,705 Δε 
συνιστάται η χορήγησή του συστηματικά στην καρδιακή 
ανακοπή και την ΚΑΡΠΑ ή μετά την ROSC. Σκεφτείτε 
το διττανθρακικό νάτριο σε:

•  Επικίνδυνη για τη ζωή υπερκαλιαιμία.
•  Καρδιακή ανακοπή που σχετίζεται με την υπερκαλιαι-

μία.
•  Υπερβολική δόση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών.

Δώστε 50mmol (50ml από ένα διάλυμα 8,4%) ή 
1mmol/kg διττανθρακικού νατρίου ενδοφλέβια. Επανα-
λάβετε τη δόση αν είναι απαραίτητο, αλλά χρησιμοποι-
ήστε ανάλυση της οξεοβασικής ισορροπίας (αρτηριακή, 
κεντρική φλεβική ή από την ενδοοστική οδό) για να 
κατευθύνετε τη θεραπεία. Σοβαρή ιστική βλάβη μπορεί 
να προκληθεί από την εξαγγείωση του συμπυκνωμένου 
διαλύματος στο υποδόριο, ενώ η συγχορήγησή του με 
άλας ασβεστίου είναι μη συμβατή και προκαλεί δημιουρ-
γία ιζήματος ανθρακικού ασβεστίου.

Θρομβόλυση κατά την ΚΑΡΠΑ

Ινωδολυτικά φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
όταν η πνευμονική εμβολή είναι το πιθανό ή το αποδε-
δειγμένο αίτιο της καρδιακής ανακοπής. Ο σχηματισμός 
θρόμβου είναι ένα από τα συχνά αίτια της καρδιακής 
ανακοπής, συνήθως λόγω της οξείας μυοκαρδιακής 
ισχαιμίας που προκαλείται από απόφραξη των στεφα-
νιαίων αγγείων, αλλά ορισμένες φορές και λόγω μετα-
κίνησης φλεβικού θρόμβου που οδηγεί σε πνευμονική 
εμβολή. Η χρήση των ινωδολυτικών φαρμάκων για τη 
διάσπαση των στεφανιαίων και των πνευμονικών θρόμ-
βων έχει υπάρξει το αντικείμενο αρκετών μελετών. Με-
λέτες σε ζώα έχουν δείξει ευεργετικά αποτελέσματα στην 
εγκεφαλική ροή κατά την αναζωογόνηση,706,707 ενώ μια 
κλινική μελέτη κατέγραψε μικρότερο ποσοστό ανοξικής 
εγκεφαλοπάθειας μετά τη χορήγηση ινωδολυτικών κατά 
την ΚΑΡΠΑ.708

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη χρησιμοποίηση 
ινωδολυτικών σκευασμάτων στην μη-τραυματική καρ-
διακή ανακοπή, η οποία δεν απαντάει στην κλασική 
θεραπεία709-715 και κάποιες από αυτές έχουν δείξει μη 

στατιστικά σημαντική βελτίωση της επιβίωσης μέχρι 
την έξοδο από το νοσοκομείο709,712 και τη ΜΕΘ.708 Ένας 
μικρός αριθμός περιστατικών έδειξε επίσης επιβίωση μέ-
χρι το εξιτήριο σε τρεις περιπτώσεις ανακοπής με VF ή 
PEA που δεν ανατασσόταν με κλασική θεραπεία, όταν 
χορηγήθηκαν ινωδολυτικά.716 Αντίθετα, δύο μεγάλες 
κλινικές μελέτες717,718 απέτυχαν να δείξουν κάποιο ση-
μαντικό όφελος για τη χορήγησή τους σε εξω-νοσοκο-
μειακή καρδιακή ανακοπή, που δεν απαντά στην αρχική 
αντιμετώπιση.

Τα αποτελέσματα από τη χρήση ινωδολυτικών σε 
ασθενείς με καρδιακή ανακοπή με πνευμονικής εμβο-
λής ποικίλουν. Μια μετα-ανάλυση, που συμπεριέλαβε 
ασθενείς με πνευμονική εμβολή ως αίτιο της ανακοπής, 
συμπέρανε ότι τα ινωδολυτικά αυξάνουν τη συχνότητα 
της ROSC, της επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσο-
κομείο και βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη νευρολογική 
εικόνα.719 Αρκετές άλλες μελέτες έχουν δείξει καλύτε-
ρα ποσοστά ROSC και εισαγωγής στο νοσοκομείο ή τη 
ΜΕΘ, αλλά όχι επιβίωσης με καλή νευρολογική εικόνα 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο.709-712,714,715,720-723

Παρά το γεγονός ότι αρκετές μικρές, κλινικές μελέ-
τες709,710,712,721 και σειρές περιστατικών708,716,724-726 δεν 
έδειξαν αύξηση στην πιθανότητα αιμορραγίας από τη 
θρομβόλυση κατά την ΚΑΡΠΑ σε μη-τραυματική καρ-
διακή ανακοπή, μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη718 και μια 
μετα-ανάλυση719 έδειξαν αυξημένο κίνδυνο ενδοκράνι-
ας αιμορραγίας με τη συστηματική χρήση ινωδολυτικών 
φαρμάκων στην περίπτωση αυτή. Η πετυχημένη ινωδό-
λυση κατά την ΚΑΡΠΑ συνδέεται συνήθως με καλή νευ-
ρολογική έκβαση.719,721,722

Δε συνιστάται η συστηματική χορήγηση ινωδολυτι-
κής θεραπείας κατά την καρδιακή ανακοπή. Η επιλογή 
αυτή πρέπει να εξετάζεται όταν πιθανολογείται ή έχει 
αποδειχθεί η πνευμονική εμβολή ως αίτιο της ανακο-
πής. Σε τέτοιες καταστάσεις, έχει αναφερθεί επιβίωση 
και καλή νευρολογική έκβαση ακόμα και σε περιπτώσεις 
με ΚΑΡΠΑ παραπάνω από 60 λεπτά. Αν έχει χορηγηθεί 
ινωδολυτικός παράγοντας, σκεφτείτε τη συνέχιση της 
ΚΑΡΠΑ τουλάχιστον για 60-90 λεπτά.727-729 Η ΚΑΡΠΑ 
σε εξέλιξη δεν αποτελεί αντένδειξη στην θρομβόλυση. Η 
αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής αναπτύσσεται 
στο Κεφάλαιο 4 και συμπεριλαμβάνει το ρόλο της εξω-
σωματικής ΚΑΡΠΑ και τη χειρουργική ή μηχανική θρομ-
βεκτομή.224

Ενδοφλέβια υγρά

Η υποογκαιμία αποτελεί ένα πιθανώς αναστρέψιμο 
αίτιο καρδιακής ανακοπής. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
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χορηγήστε γρήγορα υγρά. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πλε-
ονεκτήματα από τη χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων 
στα αρχικά στάδια της αναζωογόνησης, οπότε χρησιμο-
ποιήστε ισορροπημένα κρυσταλλοειδή διαλύματα, διά-
λυμα Hartmann’s ή 0,9%NaCl. Αποφύγετε τη δεξτρόζη, 
η οποία ανακατανέμεται γρήγορα έξω από τον ενδαγ-
γειακό όγκο και προκαλεί υπεργλυκαιμία και μπορεί να 
επιδεινώσει τη νευρολογική έκβαση μετά από καρδιακή 
ανακοπή.730-738

Η συστηματική χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών κατά 
τη διάρκεια της ανακοπής αμφισβητείται, καθώς δεν 
υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που να συγκρίνουν 
τη συστηματική χορήγηση ή μη υγρών, σε νορμογκαιμι-
κή καρδιακή ανακοπή. Τρεις μελέτες σε πειραματόζωα 
έδειξαν ότι η αύξηση της πίεσης του δεξιού κόλπου, που 
συνόδευε τη χορήγηση υγρών κατά την ΚΑΡΠΑ, είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση της στεφανιαίας πίεσης δι-
ήθησης,739-741 ενώ σε μια άλλη μελέτη742 η αύξηση της 
τελευταίας μετά τη χορήγηση αδρεναλίνης δεν βελτιώ-
θηκε περαιτέρω με την προσθήκη υγρών. Σε μια κλινι-
κή μελέτη που τυχαιοποίησε ασθενείς σε ταχεία, προ-
νοσοκομειακή ψύξη με χορήγηση έως 2L φυσιολογικού 
ορού 4οC αμέσως μετά την ROSC, η επίπτωση μιας νέας 
ανακοπής και πνευμονικού οιδήματος στην πρώτη ακτι-
νογραφία θώρακα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε αυ-
τούς που έλαβαν τα υγρά.743 Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε 
μια παρόμοια μελέτη στην οποία ασθενείς έλαβαν κατά 
μέσο όρο 1L κρύο φυσιολογικό ορό, πριν την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο.744 Αναμένονται τα αποτελέσματα μιας 
ακόμα μελέτης πάνω στην ταχεία, προ-νοσοκομειακή 
ψύξη (NCT01173393).

Μια μελέτη σε πειραματόζωα έδειξε ότι η χορήγηση 
υπέρτονου ορού βελτιώνει την εγκεφαλική αιματική ροή 
κατά την ΚΑΡΠΑ.745 Παρ’όλα αυτά μια μικρή κλινική 
μελέτη746 και μια τυχαιοποιημένη μελέτη747 δεν έδειξαν 
παρόμοιο αποτέλεσμα. Μια αναδρομική μελέτης εξομοί-
ωσης (matched pair) μιας γερμανικής βάσης δεδομένων 
για εξω-νοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές, έδειξε ότι η 
χορήγηση υπέρτονου ορού και 6% υδροξυ-αιθυλο-αμύ-
λου (hydroxyethyl starch) σχετίστηκε με αυξημένα πο-
σοστά επιβίωσης μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο.748 
Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τη χρήση των 
κολλοειδών και διαλυμάτων αμύλου, ιδιαίτερα σε βαρέ-
ως πάσχοντες ασθενείς.749

Εξασφαλίστε νορμοβολαιμία, αλλά επί απουσίας υπο-
ογκαιμίας, η χορήγηση υπερβολικής ποσότητας υγρών 
ενδέχεται να είναι επιζήμια.750 Δώστε ενδοφλέβια υγρά 
για να προωθήσετε στην κεντρική κυκλοφορία φάρμακα 
που έχουν χορηγηθεί περιφερικά.

3h – Τεχνικές και συσκευές ΚΑΡΠΑ
Στην καλύτερη περίπτωση, η κλασική ΚΑΡΠΑ επι-

τυγχάνει μόνο το 30% της φυσιολογικής στεφανιαίας και 
εγκεφαλικής ροής.751 Αρκετές τεχνικές και συσκευές της 
ΚΑΡΠΑ έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αιμοδυναμικής 
κατάστασης και της επιβίωσης, όταν χρησιμοποιούνται 
από εκπαιδευμένους διασώστες σε ειδικές περιστάσεις. 
Ωστόσο, η επιτυχία όλων αυτών εξαρτάται από την εκ-
παίδευση και την εξάσκηση των διασωστών, αλλά και 
από τους διαθέσιμους πόρους (συμπεριλαμβανομένου 
και του προσωπικού). Στα χέρια κάποιων ομάδων, οι νέες 
τεχνικές και τα βοηθήματα μπορεί να είναι καλύτερα από 
την κλασική ΚΑΡΠΑ. Ακόμα όμως και αν αυτά μπορούν 
να παρέχουν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ, όταν χρησιμο-
ποιούνται από υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό ή σε 
πειραματικό στάδιο, ενδέχεται να μην έχουν τόσο καλά 
αποτελέσματα (κακή ποιότητα, συχνές διακοπές) σε μη 
ελεγχόμενο περιβάλλον.752 Είναι φρόνιμο να εκπαιδεύ-
ονται σωστά οι διασώστες και αν χρησιμοποιούν κάποιο 
βοήθημα κυκλοφορίας, να υπάρχει ένα πρόγραμμα συ-
νεχιζόμενης Επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
χρήση του δεν θα επηρεάζει δυσμενώς την επιβίωση. 
Ενώ οι χειρονακτικές θωρακικές συμπιέσεις διενεργού-
νται συχνά πολύ άσχημα,753-755 κανένα βοήθημα δεν έχει 
αποδειχθεί σταθερά ανώτερο από τη συμβατική, χειρο-
νακτική ΚΑΡΠΑ.

Συσκευές μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων 

Η παροχή υψηλής ποιότητας θωρακικών συμπιέσε-
ων είναι δύσκολη υπόθεση και υπάρχουν αποδείξεις ότι 
η ποιότητα της ΚΑΡΠΑ χειροτερεύει με το χρόνο. Η 
συσκευές αυτοματοποιημένων, μηχανικών θωρακικών 
συμπιέσεων μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας 
συμπιέσεις, ιδίως σε καταστάσεις που η διενέργεια χει-
ρονακτικών συμπιέσεων δεν είναι εφικτή – ΚΑΡΠΑ σε 
ασθενοφόρο, όπου η ασφάλεια είναι πρόβλημα, παρατε-
ταμένη ΚΑΡΠΑ (πχ σε υποθερμική ανακοπή) και ΚΑΡ-
ΠΑ σε ειδικές συνθήκες (στεφανιαία αγγειογραφία ή 
προετοιμασία για εξωσωματική ΚΑΡΠΑ).347,390,414,756-761 
Δεδομένα από το Αμερικανικό αρχείο CARES (Cardiac 
Arrest Registry to Enhance Survival) δείχνουν ότι το 45% 
των συμμετεχόντων Επειγόντων Υπηρεσιών (EMS) χρη-
σιμοποιούν μηχανικές συσκευές.762

Από τις Οδηγίες του 2010 έχουν υπάρξει τρεις μεγά-
λες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με 7582 ασθε-
νείς που απέτυχαν να δείξουν κάποιο πλεονέκτημα από 
τη συστηματική χρησιμοποίηση συσκευών για αυτομα-
τοποιημένες, μηχανικές θωρακικές συμπιέσεις στην εξω-
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νοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ.763-765 Η εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας θωρακικών συμπιέσεων με επαρκές βάθος, 
συχνότητα και ελάχιστες διακοπές είναι πολύ σημαντική, 
ανεξάρτητα αν παρέχονται από μηχάνημα ή από ανθρώ-
πινο χέρι.766,767 Επιπρόσθετα, οι μηχανικές συμπιέσεις 
συνήθως ακολουθούν μια περίοδο χειρονακτικών.768 Η 
μετάβαση από το ένα είδος συμπιέσεων στο άλλο, με την 
ελαχιστοποίηση της διακοπής αυτών και αποφεύγοντας 
κάθε καθυστέρηση στις απινιδώσεις, είναι ένα σημαντικό 
θέμα κατά τη χρήση αυτών των συσκευών.

Δε συνιστούμε τη συστηματική αντικατάσταση των 
χειρονακτικών θωρακικών συμπιέσεων από τις συσκευ-
ές αυτοματοποιημένων, μηχανικών θωρακικών συμπι-
έσεων. Συνιστούμε ότι αυτές αποτελούν λογική εναλ-
λακτική λύση σε περιπτώσεις που οι υψηλής ποιότητας 
χειρονακτικές θωρακικές συμπιέσεις δεν μπορούν να 
συνεχιστούν ή είναι επικίνδυνες για το διασώστη.4 Οι 
διακοπές στην ΚΑΡΠΑ κατά την τοποθέτηση των συ-
σκευών πρέπει να αποφεύγονται. Το προσωπικό υγείας 
που χρησιμοποιεί μηχανικά μέσα κατά την ΚΑΡΠΑ πρέ-
πει  να ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα, το οποίο να 
βασίζεται σε εκπαίδευση με βάση τις δεξιότητες, και να 
έχει τη δυνατότητα να «φρεσκάρει» αυτές τις δεξιότητες 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εμπειρία από τις τρεις μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες υποδηλώνει ότι η χρήση μηχανικών συσκευών 
απαιτεί τόσο αρχική, όσο και συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση και έλεγχο ποιότητας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
διακοπές κατά τη μετάβαση από τις χειρονακτικές στις 
μηχανικές συμπιέσεις και να αποφεύγονται οι καθυστε-
ρήσεις στην απινίδωση. Η διενέργεια εκπαιδευτικών 
ασκήσεων και τεχνικών “pit crew” για την τοποθέτηση 
των συσκευών συνιστάται  για την ελαχιστοποίηση των 
διακοπών στις θωρακικές συμπιέσεις.769-771

Η σύστασή μας καλύπτει όλες τις αυτοματοποιημένες 
συσκευές θωρακικών συμπιέσεων γενικά. Ενώ υπάρχουν 
κάποιες διαφορές ανάμεσα στις συσκευές, δεν έχει υπάρ-
ξει άμεση σύγκριση με τυχαιοποιημένες μελέτες, και οι 
τρεις προαναφερθείσες763-765 δεν έδειξαν καμία διαφορά 
ανάμεσα στις δύο πιο διαδεδομένες συσκευές [Autopulse 
(Zoll Circulation, Chelmsford, Massachusetts, USA) και 
LUCAS-2 (Physio-Control Inc/Jolife AB, Lund, Sweden)] 
όσον αφορά σημαντικά για τους ασθενείς αποτελέσματα 
και σε σύγκριση με τη διενέργεια μόνο χειρονακτικών 
θωρακικών συμπιέσεων.4

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη συστη-
ματική χρήση των μηχανικών συσκευών σε ενδο-νοσο-
κομειακές καρδιακές ανακοπές.772 Μια μικρή τυχαιο-
ποιημένη μελέτη 150 ασθενών με ενδο-νοσοκομειακή 
ανακοπή έδειξε καλύτερη επιβίωση με τη διενέργεια μη-

χανικών θωρακικών συμπιέσεων [Thumper 1007 CCV 
device (Michigan Instruments, Grand Rapids, Michigan, 
USA)] σε σύγκριση με τα χειρονακτικές (OR 2,81, 95% 
CI 1,26-6,24).773

Σύστημα ΚΑΡΠΑ του Πανεπιστημίου Lund (Lund 
University cardiac arrest system/LUCAS)

Πρόκειται για μια συσκευή που χορηγεί θωρακικές 
συμπιέσεις και διενεργεί ενεργή αποσυμπίεση, μέσω ενός 
πιστονιού με βεντούζα. Το τρέχον μοντέλο λειτουργεί με 
μπαταρία και χορηγεί 100 συμπιέσεις/λεπτό, σε βάθος 
40-50mm. Μετά τις Οδηγίες του 2010 έχουν υπάρξει 
δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες για τη συσκευή 
LUCAS.764,765

Η μελέτη LINC (LUCAS in cardiac arrest) συμπε-
ριέλαβε 2589 ενήλικες ασθενείς με εξωνοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή και συνέκρινε έναν τροποποιημένο 
αλγόριθμο ΚΑΡΠΑ, με μηχανικές συμπιέσεις, με τον 
κλασικό αλγόριθμο και τις χειρονακτικές συμπιέσεις.764 

Δεν υπήρξε βελτίωση στην 4-ωρη επιβίωση (μηχανική 
ΚΑΡΠΑ 23,6% έναντι χειρονακτική ΚΑΡΠΑ 23,7%, δι-
αφορά -0,05%, 95% CI 3,3-3,2%, p>0,99), στην επιβίωση 
στον 1 μήνα (8,6% έναντι 8,5%, διαφορά 0,16%, 95%CI 
2,0-2,3%) και στη νευρολογική έκβαση (8,1% έναντι 
7,3%, διαφορά 0,78%, 95%CI 1,3-2,8%). Μια μελέτη 
παρακολούθησης (follow up) ανέφερε ότι ασθενείς που 
έλαβαν ΚΑΡΠΑ με τη συσκευή LUCAS είχαν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να υποστούν τραύμα (OR 3,4, 95%CI 
1,55-7,31%), συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων πλευ-
ρών (OR 2,0, 95%CI 1,11-3,75%).774

Η PaRaMeDIC (Prehospital Randomised Assessment 
of a Mechanical Compression Device) ήταν μια τυχαιο-
ποιημένη ελεγχόμενη  μελέτη κατά συστάδες (cluster), 
που τυχαιοποίησε ασθενοφόρα σε ΚΑΡΠΑ με LUCAS 
και χωρίς LUCAS (control), συμπεριέλαβε 4471 ασθενείς 
(1652 LUCAS, 2819 χειρονακτικές θωρακικές συμπιέ-
σεις).765 Η ανάλυση δεν έδειξε βελτίωση στο πρωταρχι-
κό αποτέλεσμα της επιβίωσης στις 30 ημέρες (ΚΑΡΠΑ 
με LUCAS 6% έναντι χειρονακτικής ΚΑΡΠΑ 7%, OR 
0,86, 95%CI 0,64-1,15). Η επιβίωση με καλό νευρολο-
γικό αποτέλεσμα στους 3 μήνες ήταν μικρότερη στους 
ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στη συσκευή LUCAS 
(5% έναντι 6%, OR 0,72, 95%CI 0,52-0,99). Επιπρόσθε-
τα, σε ασθενείς με VF/pVT η επιβίωση στις 30 ημέρες 
ήταν μικρότερη με τη συσκευή LUCAS (OR 0,71 95%CI 
0,52-0,98). Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται 
στην καθυστέρηση χορήγησης απινιδώσεων, εξαιτίας 
της τοποθέτησης της συσκευής.

Μια μετα-ανάλυση των τριών τυχαιοποιημένων με-
λετών με τη συσκευή LUCAS που περιέλαβε 7178 ασθε-
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νείς με εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή συμπερι-
λήφθηκε στη δημοσίευση της PARAMEDIC764,765,775 
και ανέφερε παρόμοια αρχική και μακροχρόνια επιβίωση 
(επιβίωση OR 1,00 95%CI 0,90-1,11 και επιβίωση μέχρι 
το εξιτήριο/30 ημέρες OR 0,96 95%CI 0,8-1,15). Η μετά-
ανάλυση των δύο μεγαλύτερων τυχαιοποιημένων μελε-
τών ανέφερε σημαντική ανομοιογένεια (Ι2=69%), αλλά 
καμία διαφορά στη νευρολογική έκβαση ανάμεσα στη 
συσκευή LUCAS και τις χειρονακτικές θωρακικές συ-
μπιέσεις (μοντέλο τυχαίων επιδράσεων – random effects 
model OR 0,93 95%CI 0,64-1,33).764,765

ΚΑΡΠΑ με ταινία κατανομής βάρους (Load-distributing 
band CPR/ Autopulse)

Η ταινία κατανομής βάρους (Load-distributing band/
LDB) είναι μια συσκευή με μπαταρία, που περιλαμβάνει 
μια μεγάλη σανίδα και μια ταινία που κυκλώνει το θώ-
ρακα του ασθενή. Η ταινία αυτή χορηγεί θωρακικές συ-
μπιέσεις με συχνότητα 80/λεπτό. Το 2010, τα δεδομένα 
των κλινικών μελετών για την LDB ήταν αντιφατικά. 
Μια πολυκεντρική μελέτη εξω-νοσοκομειακών καρδια-
κών ανακοπών δεν έδειξε βελτίωση στην επιβίωση των 4 
ωρών, αλλά χειρότερη νευρολογική έκβαση στην ΚΑΡ-
ΠΑ με LDB.776 Μια περαιτέρω μελέτη έδειξε μικρότερη 
επιβίωση στις 30 ημέρες (OR 0,4), αλλά μεγαλύτερη πι-
θανότητα ROSC στους ασθενείς που έλαβαν ΚΑΡΠΑ 
με LDB.777 Μη τυχαιοποιημένες μελέτες αναφέρουν αυ-
ξημένα ποσοστά ROSC,778,779 αυξημένη επιβίωση μέχρι 
το εξιτήριο για τις εξω-νοσοκομειακές καρδιακές ανα-
κοπές779 και βελτιωμένη αιμοδυναμική κατάσταση μετά 
από αναζωογόνηση σε ενδο-νοσοκομειακές καρδιακές 
ανακοπές.780

Μια πρόσφατη, μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη 
έδειξε παρόμοια αποτελέσματα για την LDB και τη χει-
ρονακτική ΚΑΡΠΑ.763 Η CIRC (Circulation Improving 
Resuscitation Care), μια παρόμοια μελέτη με 4753 ενή-
λικες ασθενείς με εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, 
τυχαιοποίησε τους ασθενείς σε ΚΑΡΠΑ με LDB ή χειρο-
νακτική ΚΑΡΠΑ. Μετά από την προκαθορισμένη προ-
σαρμογή για συμμεταβλητές (covariates) και πολλαπλές 
ενδιάμεσες αναλύσεις (interim), ο λόγος των σχετικών 
πιθανοτήτων ήταν 1,06 (95% CI 0,83-1,37) και μέσα στα 
προ-αποφασισμένα όρια για ισοδυναμία όσον αφορά το 
πρωταρχικό αποτέλεσμα της επιβίωσης μέχρι την έξοδο 
από το νοσοκομείο (χειρονακτική έναντι LDB ΚΑΡΠΑ 
11.0% έναντι 9,4%). Η καλή νευρολογική έκβαση στην 
έξοδο από το νοσοκομείο ήταν παρόμοια (μηχανική 
ΚΑΡΠΑ 44,4% έναντι χειρονακτική ΚΑΡΠΑ 48,1%, OR 
0,80, 95%CI 0,47-1,37).

ΚΑΡΠΑ με ανοιχτό θώρακα

Η ΚΑΡΠΑ με ανοικτό θώρακα παρέχει καλύτερη πίε-
ση διήθησης των στεφανιαίων από την κλασική ΚΑΡΠΑ 
και μπορεί να ενδείκνυται για ασθενείς με καρδιακή ανα-
κοπή μετά από τραύμα,781 στην πρώιμη μετεγχειρητική 
περίοδο μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση782,783 
(δείτε το κεφάλαιο 4 – «Ειδικές καταστάσεις»224) ή όταν 
ο θώρακας ή η κοιλία βρίσκονται ήδη εκτεθειμένα (δια-
διαφραγματική προσπέλαση), για παράδειγμα σε επέμ-
βαση για τραύμα.784

ΚΑΡΠΑ με ενεργή συμπίεση και αποσυμπίεση (Active 
compressive-decompression CPR/ACD-CPR)

H ΚΑΡΠΑ με ACD διενεργείται με μια χειροκίνητη 
συσκευή, η οποία αποτελείται από μια βεντούζα που 
ανασηκώνει το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα ενεργά κατά 
τη διάρκεια της αποσυμπίεσης. Η ελάττωση της ενδο-
θωρακικής πίεσης στη φάση της αποσυμπίεσης αυξάνει 
τη φλεβική επαναφορά, την καρδιακή παροχή και συ-
νεπακόλουθα την πίεση διήθησης των στεφανιαίων και 
εγκεφαλικών αγγείων στη φάση της συμπίεσης.785-788 Τα 
αποτελέσματα της ΚΑΡΠΑ με ACD είναι μικτά. Κάποιες 
κλινικές μελέτες έδειξαν βελτιωμένη αιμοδυναμική εικό-
να σε σχέση με την κλασική ΚΑΡΠΑ,786,788-790 ενώ μια 
άλλη όχι.791 Σε τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες,790,792,793 η 
ΚΑΡΠΑ με ACD βελτίωσε το ποσοστό μακροπρόθεσμης 
επιβίωσης των ασθενών μετά από εξω-νοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή, ενώ σε άλλες πέντε τυχαιοποιημένες 
μελέτες, δεν υπήρχε διαφορά στο αποτέλεσμα.794-798 Η 
αποτελεσματικότητα της ΚΑΡΠΑ με ACD φαίνεται να 
εξαρτάται ιδιαίτερα στην ποιότητα και διάρκεια της εκ-
παίδευσης των διασωστών.799

Μια μετά-ανάλυση δέκα μελετών πάνω στην εξω-νο-
σοκομειακή και δύο στην ενδο-νοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή απέτυχαν να αποδείξουν οποιαδήποτε διαφορά 
στα ποσοστά επιβίωσης ανάμεσα στην ΚΑΡΠΑ με ACD 
και την κλασική ΚΑΡΠΑ234,800 και αυτό επιβεβαιώνεται 
σε μια ακόμα πρόσφατη μετά-ανάλυση.801 Δύο μελέτες 
νεκροτομείου έδειξαν περισσότερα κατάγματα πλευρών 
και στέρνου μετά από ΚΑΡΠΑ με ACD,802,803 ενώ μια 
άλλη δεν βρήκε καμία διαφορά.804

Συσκευή διαβαθμισμένης διακίνησης του αέρα (Impedance 
threshold device/ITD)

H ITD είναι μια βαλβίδα, η οποία περιορίζει την είσο-
δο του αέρα μέσα στους πνεύμονες στη φάση επαναφο-
ράς του θώρακα μεταξύ των συμπιέσεων. Με τον τρόπο 
αυτό ελαττώνεται η ενδοθωρακική πίεση και αυξάνεται 



243ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

η φλεβική επαναφορά. Όταν συνδυάζεται με ενδοτρα-
χειακό σωλήνα με αεροθάλαμο και συσκευή ενεργητικής 
συμπίεσης-αποσυμπίεσης (ACD),805-807 η ITD θεωρείται 
πως δρα συνεργικά και αυξάνει τη φλεβική επαναφορά 
κατά την ενεργή αποσυμπίεση. Η ITD έχει χρησιμοποι-
ηθεί επίσης στην κλασική  ΚΑΡΠΑ με ενδοτραχειακό 
σωλήνα ή προσωπίδα.808 Αν οι δασώστες μπορούν να 
εφαρμόσουν την προσωπίδα αεροστεγώς, η ITD μπορεί 
να δημιουργήσει την ίδια αρνητική ενδοθωρακική πίεση 
όπως όταν χρησιμοποιείται με έναν ενδοτραχειακό σω-
λήνα.808

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε την ITD 
στην κλασική ΚΑΡΠΑ με την κλασική ΚΑΡΠΑ χωρίς 
ITD σε 8718 ασθενείς με εξω-νοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή απέτυχε να δείξει κάποιο όφελος με την ITD 
στην επιβίωση και τη νευρολογική έκβαση.809 Δε συνι-
στούμε λοιπόν τη συστηματική χρήση της ITD κατά την 
κλασική ΚΑΡΠΑ.

Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έδειξαν όφελος 
στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο με τη 
χρήση ITD και ΚΑΡΠΑ με ενεργή συμπίεση-αποσυμπί-
εση σε σύγκριση με τη χρήση μόνο της τελευταίας.805,810

Τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης που συνέκρι-
νε το συνδυασμό της ITD με ΚΑΡΠΑ ενεργητικής συμπί-
εσης-αποσυμπίεσης με την κλασική ΚΑΡΠΑ δόθηκαν σε 
δύο δημοσιεύσεις. Στην πρωταρχική δημοσίευση έγινε 
ανάλυση των 2470 ασθενών με εξω-νοσοκομειακή καρ-
διακή ανακοπή,811 ενώ η δεύτερη αναφέρει τα αποτελέ-
σματα από αυτούς με μη-τραυματική καρδιακή ανακοπή 
(=27380).812 Η μελέτη αυτή έδειξε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην ευνοϊκή νευρολογική εικόνα στο εξιτήριο 
και στην επιβίωση στους 12 μήνες, αλλά καμία διαφο-
ρά στην επιβίωση μέχρι το εξιτήριο και το νευρολογικό 
αποτέλεσμα στους 12 μήνες.4 Λαμβάνοντας υπόψιν τον 
αριθμό ασθενών που πρέπει να θεραπευθούν (Number 
Needed to Treat - NNT) δε συστήνεται η συστηματική 
χρήση της ITD και ACD.4

3i – Αρρυθμίες περί την ανακοπή
Η σωστή αναγνώριση και αντιμετώπιση των αρρυθ-

μιών στον βαρέως πάσχοντα ασθενή μπορεί να εμποδί-
σει την καρδιακή ανακοπή ή την επανεμφάνιση αυτής, 
ακόμα και μετά από την αρχική επιτυχημένη αναζωογό-
νηση. Οι αλγόριθμοι που περιγράφονται στην ενότητα 
αυτή σχεδιάστηκαν ώστε να διευκολύνουν τον μη-ειδικό 
ανανήπτη ALS να αντιμετωπίσει έναν ασθενή με αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια σε μια επείγουσα κατάστα-
ση. Γι αυτό το λόγο είναι όσο πιο απλοί γίνεται. Αν το 

πρόβλημα δεν είναι οξύ, τότε μπορεί αν υπάρχουν αρκε-
τές άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως φάρμακα (από 
του στόματος ή παρεντερικά), οι οποίες δε θα είναι πολύ 
γνώριμες στον μη-ειδικό. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα 
υπάρχει χρόνος για να αναζητηθεί βοήθεια από  τον καρ-
διολόγο ή κάποιον άλλο πιο έμπειρο γιατρό με τη σχετι-
κή ειδίκευση.

Περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπι-
ση των αρρυθμιών μπορεί να αναζητηθούν στο www.
escardio.org.

Αρχές αντιμετώπισης

Η αρχική διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ασθενή 
με αρρυθμία οφείλει να ακολουθεί την αρχή ABCDE. 
Τα στοιχεία κλειδιά σε αυτήν τη διαδικασία περιλαμβά-
νουν την αναγνώριση δυσμενών σημείων, την τοποθέτη-
ση οξυγόνου αν ενδείκνυται και με οδηγό την παλμική 
οξυμετρία, την εξασφάλιση ενδοφλέβιας οδού και την 
τοποθέτηση monitoring (ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση, spO2). 
Όπου είναι δυνατό καταγράψτε ΗΚΓ 12 απαγωγών, που 
θα επιτρέψει την ακριβή αναγνώριση του ρυθμού είτε 
πριν τη θεραπεία, είτε αναδρομικά. Διορθώστε τις ηλε-
κτρολυτικές διαταραχές (πχ K+, Mg2+, Ca2+). Λάβετε 
υπόψη το αίτιο και πλαίσιο εμφάνισης των αρρυθμιών, 
όταν καθορίζετε τη θεραπεία.

Η διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των αρρυθμιών 
λαμβάνει υπόψη δύο παράγοντες: την κατάσταση του 
ασθενή (σταθερός ή ασταθής) και τη φύση της αρρυθ-
μίας. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα δρουν αργότερα και 
είναι λιγότερο αξιόπιστα από την ηλεκτρική ανάταξη, 
όταν πρόκειται για την ανάταξη μιας ταχυκαρδίας σε 
φλεβοκομβικό ρυθμό. Έτσι, τα φάρμακα χρησιμοποιού-
νται σε σταθερούς ασθενείς χωρίς ανεπιθύμητες σημεία, 
ενώ η ηλεκτρική καρδιο-ανάταξη προτιμάται συνήθως 
για τους ασταθείς ασθενείς με δυσμενή σημεία.

Δυσμενή σημεία
Η παρουσία ή απουσία δυσμενών συμπτωμάτων ή 

σημείων θα καθορίσει την κατάλληλη θεραπεία των πε-
ρισσότερων αρρυθμιών. Τα παρακάτω σημεία υποδηλώ-
νουν έναν ασθενή ο οποίος είναι ασταθής εξαιτίας της 
αρρυθμίας.

1.  Καταπληξία – παρουσιάζεται ως ωχρότητα, εφίδρω-
ση, ψυχρά και υγρά άκρα (αυξημένη δραστηριότητα 
του συμπαθητικού), επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης 
(ελαττωμένη αιματική εγκεφαλική ροή) και υπόταση ( 
πχ συστολική αρτηριακή πίεση <90mmHg).

2.  Συγκοπή – απώλεια συνείδησης ως αποτέλεσμα ελατ-
τωμένης αιματικής εγκεφαλικής ροής.
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Αλγόριθμος Ταχυκαρδίας (με σφυγμό)

•• Προσεγγίστε κατά Προσεγγίστε κατά ABCDEABCDE
•• Αν χρειάζεται χορηγήστε οξυγόνο και εξασφαλίστε Αν χρειάζεται χορηγήστε οξυγόνο και εξασφαλίστε 

IV IV πρόσβασηπρόσβαση
•• Ελέγχετε το ΗΚΓ την ΑΠ το Ελέγχετε το ΗΚΓ την ΑΠ το SpOSpO22, , πάρτε ΗΚΓ 12 πάρτε ΗΚΓ 12 

απαγωγώναπαγωγών
•• Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τα αναστρέψιμα Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τα αναστρέψιμα 

αίτια (πχ ηλεκτρολυτικές διαταραχές)αίτια (πχ ηλεκτρολυτικές διαταραχές)

Εκτιμήστε για παρουσία δυσμενών σημείωνΕκτιμήστε για παρουσία δυσμενών σημείων
1. Shock1. Shock 3.3. Ισχαιμία μυοκαρδίουΙσχαιμία μυοκαρδίου
2. Συγκοπή 2. Συγκοπή 4. Καρδιακή ανεπάρκεια4. Καρδιακή ανεπάρκεια

!!

!!

Ασταθής

Σταθερός

Ευρύ Στενό

Κανονικό Κανονικός

ΝΑΙ

Άτυπο

ΟΧΙ

Άρρυθμος

Είναι το Είναι το QRS QRS στενό (<0,12στενό (<0,12sec) sec) ;;

• Αμιοδαρώνη 300mg IV σε 10-
20 min και επανάληψη της 
απινίδωσης. Ακολούθως:

• Αμιοδαρώνη 900mg σε 24 h

Συγχρονισμένη DC απινίδωση*
Μέχρι 3 προσπάθειες

Ευρύ QRS
Είναι το QRS κανονικό ;

Ζητήστε
βοήθεια ειδικού

Οι πιθανότητες περιλαμβάνουν:

• AF με σκελικό αποκλεισμό. 
Αντιμετωπίστε όπως σε 
στενά συμπλέγματα

• Πολύμορφη VT (π.χ. 
Torsades de pointes -
Χορηγήστε Μαγνήσιο 2gr 
για πάνω από 10 λεπτά)

Σε περίπτωση Κοιλιακής ταχυκαρδίας
(ή αβέβαιου ρυθμού)
• Αμιοδαρόνη 300 mgr IV σε 20-60
λεπτά, ακολούθως 900mg σε 24 ώρες

Εάν προηγουμένως έχει διαπιστωθεί
SVT με σκελικό αποκλεισμό
• Χορηγήστε αδενοσίνη όπως
και στην περίπτωση ρυθμικής
ταχυκαρδίας με στενά συμπλέγματα

• Εφαρμόστε χειρισμούς διέγερσης 
πνευμονογαστρικού

• Αδενοσίνη 6mg ταχέως (IV bolus)
Επί αποτυχίας χορηγήστε 12mg
Επί αποτυχίας χορηγήστε  άλλα  12mg
• Συνεχής παρακολούθηση ΗΚΓ

Στενά QRS
Είναι ο ρυθμός κανονικός ;

Ο φλεβόκομβος αποκαταστάθηκε;

Πιθανή PSVT επανεισόδου:
• Καταγράψετε ΗΚΓ 12 απαγωγών σε 
φλεβόκομβο
• Εάν επανεμφανιστεί χορηγήστε και 
πάλι αδενοσίνη και σκεφθείτε 
προφυλακτική αντιαρρυθμική αγωγή

Άρρυθμη ταχυκαρδία με στενά 
συμπλέγματα QRS
Πιθανόν κολπική μαρμαρυγή 
Ελέγξτε τη συχνότητα με:
• β-αποκλειστές ή διλτιαζέμη
• Σκεφτείτε διγοξίνη ή αμιοδαρώνη
επί ενδείξεων καρδιακής ανεπάρκειας

Αντιπηκτικά εάν η διάρκεια είναι >48h

Ζητήστε
βοήθεια ειδικού

Πιθανός Κολπικός Πτερυγισμός
• Ελέγξτε τη συχνότητα 
(πχ β-αποκλειστές)

*Η επιχειρούμενη ηλεκτρική ανάταξη διενεργείται πάντα υπό καταστολή ή γενική αναισθησία

3.  Καρδιακή ανεπάρκεια – οι αρρυθμίες επηρεάσουν αρ-
νητικά τη λειτουργία του μυοκαρδίου, ελαττώνοντας 
τη στεφανιαία αιματική ροή. Στις επείγουσες κατα-
στάσεις, αυτό παρουσιάζονται ως πνευμονικό οίδημα 
(ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας) και/ή αυξημένη 
φλεβική πίεση στις σφαγίττιδες και διόγκωση του ήπα-
τος (ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας)

4.  Μυοκαρδιακή ισχαιμία – συμβαίνει όταν η κατανάλω-
ση οξυγόνου από το μυοκάρδιο υπερβαίνει την παρο-
χή. Η μυοκαρδιακή ισχαιμία μπορεί να εμφανιστεί με 
θωρακικό πόνο (στηθάγχη) ή και χωρίς πόνο (σιωπη-
λή ισχαιμία), ως μεμονωμένο εύρημα στο ΗΚΓ 12 απα-
γωγών. Η παρουσία της μυοκαρδιακής ισχαιμίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική αν υπάρχει υποκείμενη στεφανι-
αία ή δομική καρδιακή νόσος, καθώς μπορεί να προ-
καλέσει ακόμα περισσότερες επιπλοκές απειλητικές τη 
ζωή, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανακοπής. 

Θεραπευτικές επιλογές
Έχοντας καθορίσει το ρυθμό και την ύπαρξη ή όχι δυ-

σμενών σημείων, οι άμεσες θεραπευτικές επιλογές χωρί-
ζονται σε:

1.  Ηλεκτρικές (καρδιο-ανάταξη, βηματοδότηση).
2.  Φαρμακευτικές (αντιαρρυθμικά και άλλα φάρμακα).

Ταχυκαρδίες

Αν ο ασθενής είναι ασταθής
Αν ο ασθενής είναι ασταθής και επιδεινώνεται, και 

η ταχυκαρδία οδηγεί σε οποιοδήποτε από τα δυσμενή 
συμπτώματα και σημεία που περιγράφηκαν πιο πάνω, 
διενεργείστε άμεσα προσπάθεια συγχρονισμένης καρ-
διο-ανάταξης (Εικόνα 3.4). Σε ασθενείς με κατά τα άλλα 
φυσιολογική καρδιά, σοβαρά συμπτώματα και σημεία 
είναι σπάνια αν η κοιλιακή συχνότητα είναι <150σφυγ-
μούς/λεπτό. Ασθενείς με επιβαρυμένη καρδιακή λειτουρ-

Εικόνα. 3.4. Αλγόριθμος ταχυκαρδίας, ABCDE – Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση, IV – ενδο-
φλέβια. spO2 – κορεσμός οξυγόνου με οξυμετρία, BP – αρτηριακή πίεση, ECG – ηλεκτροκαρδιογράφημα, DC –συνεχές ρεύμα, AF – 
κολπική μαρμαρυγή,  VT – κοιλιακή ταχυκαρδία. SVT – υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. PSVT – παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
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γία ή σημαντική συνοσηρότητα μπορούν να εμφανίσουν 
συμπτώματα και να γίνουν ασταθείς και σε χαμηλότερες 
καρδιακές συχνότητες. Αν η καρδιοανάταξη δεν αποκα-
ταστήσει φλεβοκομβικό ρυθμό και ο ασθενής παραμένει 
ασταθής, δώστε αμιοδαρώνη 300mg ενδοφλέβια μέσα 
10-20min και επιχειρήστε ξανά ηλεκτρική ανάταξη. Η 
δόση φόρτισης της αμιωδαρόνης μπορεί να να ακολου-
θηθεί από έγχυση 900mg σε περίοδο 24 ωρών.

Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ηλεκτρικής ανά-
ταξης δεν είναι κατάλληλες για την επαναλαμβανόμενη 
(εντός ωρών ή ημερών) παροξυσμική (που σταματάει 
αυτόματα) κολπική μαρμαρυγή. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτε-
ρα συχνό σε βαριά πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι ενδέχε-
ται να έχουν συνεχιζόμενους εκλυτικούς παράγοντες για 
αρρυθμία (πχ μεταβολικές διαταραχές, σήψη). Η καρδιο-
ανάταξη δεν εμποδίζει την επανεμφάνιση αρρυθμίας και 
αν συμβούν τέτοια επεισόδια, χορηγείστε φάρμακα.

Συγχρονισμένη ηλεκτρική καρδιοανάταξη. Αν χρησιμο-
ποιείτε ηλεκτρική καρδιοανάταξη για την ανάταξη κολ-
πικών ή κοιλιακών ταχυαρρυθμιών, τότε η απινίδωση  
πρέπει να είναι συγχρονισμένη με το έπαρμα R παρά το 
Τ στο ΗΚΓ.813 Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η σχε-
τικά ανερέθιστη περίοδος και ελαχιστοποιείται ο κίνδυ-
νος κοιλιακής μαρμαρυγής. Οι ασθενείς που διατηρούν 
συνείδηση πρέπει να λαμβάνουν αναισθησία ή καταστο-
λή πριν λάβει χώρα η ανάταξη. Για ταχυκαρδία με ευρέα 
συμπλέγματα και κολπική μαρμαρυγή (atrial fibrillation/
AF) ξεκινήστε με 120-150J διφασικό ρεύμα και αυξήστε 
κλιμακωτά σε περίπτωση αποτυχίας. Ο κολπικός πτε-
ρυγισμός και η παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 
(paroxysmal supraventricular tachycardia/SVT) ανατάσ-
σονται συχνά με μικρότερη ενέργεια: ξεκινήστε με 70-
120J διφασικού ρεύματος.

Αν ο ασθενής είναι σταθερός
Αν ο ασθενής με ταχυκαρδία είναι σταθερός (χωρίς 

δυσμενή σημεία ή συμπτώματα) και δεν επιδεινώνεται, 
είναι δυνατή η φαρμακευτική αντιμετώπιση. Αξιολογεί-
στε το ρυθμό με ΗΚΓ 12 απαγωγών και παρατηρείστε 
τη διάρκεια του συμπλέγματος QRS. Αν αυτή είναι με-
γαλύτερη των 0,12΄΄ (3 μικρά τετράγωνα στο κλασικό 
ΗΚΓραφικό χαρτί), τότε θεωρείται ταχυκαρδία με ευρέα 
συμπλέγματα. Αν η διάρκεια του QRS είναι μικρότερη, 
τότε πρόκειται για ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα. 

Όλες οι αντιαρρυθμικές θεραπείες – θεραπευτικοί 
χειρισμοί, φάρμακα ή ηλεκτρικό ρεύμα – μπορούν να 
προκαλέσουν οι ίδιες αρρυθμία, οπότε η επιδείνωση του 
ασθενή να οφείλεται σε αυτές και όχι σε απουσία θερα-

πευτικού αποτελέσματος. Η χρήση πολλαπλών αντιαρ-
ρυθμικών σκευασμάτων ή υψηλών δόσεων ενός μόνο 
φαρμάκου μπορεί να προκαλέσουν καταστολή του μυ-
οκαρδίου και υπόταση, που με τη σειρά τους μπορεί να 
επιδεινώσουν τον καρδιακό ρυθμό. Αναζητήστε βοήθεια 
από ειδικούς πριν χρησιμοποιήσετε επαναλαμβανόμενες 
δόσεις ή συνδυασμούς αντι-αρρυθμικών φαρμάκων.

Ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα
Η ταχυκαρδίες με ευρέα συμπλέγματα ξεκινούν συ-

νήθως από τις κοιλίες. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να 
προκληθούν από υπερκοιλιακούς ρυθμούς με αλλόδρο-
μη αγωγιμότητα, σε ασταθή ασθενή σε περιανακοπική 
περίοδο υποθέστε ότι προέρχονται από τις κοιλίες. Σε 
σταθερό ασθενή, το επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί 
αν ο ρυθμός είναι κανονικός (ρυθμικός) ή όχι.

Ρυθμική ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα. Στην περί-
πτωση αυτή πιθανώς πρόκειται για κοιλιακή ταχυκαρδία 
ή SVT με αποκλεισμό σκέλους. Αν υπάρχει αμφιβολία, 
δώστε ενδοφλέβια αδενοσίνη (σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιγράφονται παρακάτω), καθώς μπορεί να μετα-
τρέψει το ρυθμό σε φλεβόκομβο και να βοηθήσει στη 
διάγνωση του υποκείμενου ρυθμού.

Η κοιλιακή ταχυκαρδία σε σταθερό ασθενή μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με χορήγηση 300mg αμιοδαρώνης 
ενδοφλεβίως μέσα σε 20-60min, που ακολουθείται από 
έγχυση 900 mg/24 ώρες. Πρέπει να αναζητηθεί η γνώ-
μη ειδικού πριν τη χορήγηση άλλων σκευασμάτων όπως 
nifekalant, προκαϊναμίδη ή σοταλόλη.

Άρρυθμη ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα. Η άρρυθ-
μη ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα συνήθως είναι 
AF με αποκλεισμό σκέλους. Άλλη πιθανή αιτία είναι AF 
με κοιλιακή προ-διέγερση (σύνδρομο Wolff-Parkinson-
White/WPW). Στην περίπτωση αυτή, το εύρος και η 
μορφολογία του QRS ποικίλει περισσότερο από ότι στην 
περίπτωση της AF με αποκλεισμό σκέλους. Μια τρίτη πι-
θανή αιτία είναι η πολύμορφηVT (πχ torsade de pointes), 
η οποία ωστόσο είναι σχετικά απίθανο νασυμβεί χωρίς 
δυσμεμή σημεία.

Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού για τη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της άρρυθμης ταχυκαρδίας με ευρέα συ-
μπλέγματα. Αν ο ρυθμός είναι AF με αποκλεισμό σκέ-
λους, αντιμετωπίστε τον όπως την απλή AF (δείτε παρα-
κάτω). Αν υποπτεύεστε AF με προ-διέγερση (ή κολπικό 
πτερυγισμό), αποφύγετε την αδενοσίνη, τη διγοξίνη, τη 
βεραπαμίλη και τη διλτιαζέμη. Τα φάρμακα αυτά μπλο-
κάρουν τον κολποκοιλιακό κόμβο και προκαλούν μια 
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σχετική αύξηση της προ-διέγερσης, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή ταχυκαρδία. Η ηλεκτρική καρδιοα-
νάταξη είναι συνήθως η ασφαλέστερη επιλογή.

Αντιμετωπίστε την VT torsades de pointes σταματώ-
ντας άμεσα όλα τα φάρμακα που παρατείνουν το σύμπλεγ-
μα QT. Διορθώστε τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ιδίως 
την υποκαλιαιμία. Δώστε θειϊκό μαγνήσιο 2g ενδοφλέβια 
μέσα σε 10min. Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού καθώς άλ-
λες θεραπείες (πχ βηματοδότηση υπερκέρασης) μπορεί να 
είναι απαραίτητες ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση 
της αρρυθμίας. Αν εμφανιστούν δυσμενή σημεία (κάτι που 
παρατηρείται συχνά), προβείτε άμεσα σε συγχρονισμένη 
ανάταξη. Αν ο ασθενής γίνει άσφυγμος, απινιδώστε άμεσα 
(αλγόριθμος καρδιακής ανακοπής).

Ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα
Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση μιας ταχυκαρδίας 

με στενά συμπλέγματα είναι ο καθορισμός του ρυθμού 
(κανονικός ή μη). 

Οι συχνότερες ρυθμικές ταχυκαρδίες με στενά συ-
μπλέγματα περιλαμβάνουν:

•  Βλεβοκομβική ταχυκαρδία.
•  Ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο.
•  (AV nodal re-entry tachycardia/AVNRT, το συχνότερο 

τύπο YKT).
•  Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου (AV re-entry 

tachycardia/ AVRT), η οποία συνδυάζεται με σύνδρομο 
WPW.

•  Κολπικός πτερυγισμός με ρυθμική κολποκοιλιακή αγω-
γή (συνήθως 2:1).

Η μη-ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα εί-
ναι συνήθως AF ή μερικές φορές κολπικός πτερυγισμός 
με μεταβαλλόμενη κολποκοιλιακή αγωγή (μεταβαλλό-
μενος αποκλεισμός ).

Ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα
Φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Πρόκειται για μια φυσιο-

λογική αντίδραση σε ένα ερέθισμα όπως η άσκηση ή το 
άγχος. Σε πάσχoντα ασθενή μπορεί να είναι το αποτέ-
λεσμα πολλών ερεθισμάτων, όπως πόνος, πυρετός, αναι-
μία, απώλεια αίματος και καρδιακή ανεπάρκεια. Η θερα-
πεία καθορίζεται σχεδόν πάντα από το υποκείμενο αίτιο 
και μια η προσπάθεια επιβράδυνσης της φλεβοκομβικής 
ταχυκαρδίας θα επιδεινώσει την κατάσταση.

AVNRT και AVRT (παροξυσμική SVT). Η AVNRT 
είναι ο συχνότερος τύπος παροξυσμικής SVT, που παρα-
τηρείται συχνά σε άτομα χωρίς άλλη μορφή καρδιακής 
νόσου και είναι σχετικά σπάνια σε καταστάσεις περί την 
ανακοπή.814 Προκαλεί ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συ-

μπλέγματα, συνήθως χωρίς εμφανή κολπική δραστηρι-
ότητα στο ΗΚΓ. Η καρδιακή συχνότητα είναι συνήθως 
πολύ υψηλότερη από αυτήν που παρατηρείται στο φλε-
βοκομβικό ρυθμό σε ηρεμία (60-120 σφυγμοί/λεπτό). Εί-
ναι συνήθως καλοήθης , εκτός και αν συνυπάρχει δομική 
καρδιακή βλάβη ή στεφανιαία νόσος.

Η AVRT παρατηρείται σε ασθενείς με σύνδρομο 
WPW και είναι επίσης συνήθως καλοήθης, εκτός αν 
υπάρχει επιπρόσθετη δομική καρδιακή νόσος. Ο πιο συ-
χνός τύπος AVRT είναι η ρυθμική ταχυκαρδία με στενά 
συμπλέγματα, επίσης χωρίς εμφανή σημεία κολπικής 
δραστηριότητας στο ΗΚΓ.

Κολπικός πτερυγισμός με ρυθμική κολποκοιλιακή 
αγωγή (συνήθως 2:1 αποκλεισμό). Ποκαλεί ρυθμική 
ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα στην οποία είναι 
πολύ δύσκολο να διακριθούν τα κύματα πτερυγισμού, 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί αρχικά να γίνει διάκριση 
από την AVNRT και την AVRT. Όταν ο πτερυγισμός με 
αποκλεισμό 2:1 ή και αγωγή 1:1 συνοδεύεται από απο-
κλεισμό σκέλους, προκαλεί ρυθμική ταχυκαρδία με ευ-
ρέα συμπλέγματα, που είναι πολύ δύσκολο να διαφορο-
διαγνωστεί από VT. Η αντιμετώπιση του ρυθμού αυτού 
σαν να ήταν VT συνήθως φέρει καλά αποτελέσματα ή 
οδηγεί στην επιβράδυνση της κοιλιακής απάντησης και 
αναγνώριση του ρυθμού. Ο πιο κλασικός τύπος κολπι-
κού πτερυγισμού έχει κολπική συχνότητα περίπου 300 
σφύξεις/λεπτό, οπότε ο 2:1 αποκλεισμός προκαλεί ταχυ-
καρδία περίπου 150 σφύξεων/λεπτό. Γρηγορότεροι ρυθ-
μοί σπάνια οφείλονται σε κολπικό πτερυγισμό με απο-
κλεισμό 2:1.

Αντιμετώπιση ρυθμικής ταχυκαρδίας με στενά συ-
μπλέγματα. Αν ο ασθενής είναι ασταθής με δυσμενή ση-
μεία που προκαλούνται από την αρρυθμία, διενεργείστε 
συγχρονισμένη ηλεκτρική καρδιο-ανάταξη. Είναι λογική 
η χορήγηση αδενοσίνης σε ασταθή ασθενή με ρυθμική 
ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα, ενώ γίνονται οι διερ-
γασίες για τη διεξαγωγή της συγχρονισμένης ανάταξης. 
Ωστόσο, μην καθυστερείτε την ηλεκτρική ανάταξη αν η 
αδενοσίνη δεν αποκαταστήσει φλεβοκομβικό ρυθμό. Σε 
απουσία ανεπιθύμητων σημείων ενεργείστε ως εξής:

•  Ξεκινήστε με χειρισμούς του πνευμονογαστρικού814: 
οι μαλάξεις του καρωτιδικού κόλπου ή ο χειρισμός 
Valsalva θα σταματήσουν έως και το ένα τέταρτο των 
επεισοδίων παροξυσμικής SVT. Οι μαλάξεις του κα-
ρωτιδικού κόλπου διεγείρουν τους τασεοϋποδοχείς, οι 
οποίοι αυξάνουν τον τόνο του πνευμονογαστρικού και 
ελαττώνουν τη δράση του συμπαθητικού, επιβραδύνο-
ντας έτσι την αγωγή μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου. 
Ο χειρισμός επιτυγχάνεται με την πίεση πάνω στην κα-
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ρωτίδα, στο ύψος του κρικοειδή χόνδρου. Μαλάξτε την 
περιοχή με σταθερή κυκλική κίνηση για περίπου 5sec 
και αν δεν τερματιστεί η αρρυθμία, επαναλάβετε από 
την αντίθετη πλευρά. Αποφύγετε την πίεση αν υπάρχει 
καρωτιδικός ροίζος, καθώς η ρήξη μιας αθηροματώδους 
πλάκας μπορεί να προκαλέσει εμβολή στην εγκεφαλι-
κή κυκλοφορία και ισχαιμικό εγκεφαλικό. Ο χειρισμός 
Valsalva (η έντονη εκπνοή με κλειστή τη γλωττίδα) 
σε ύπτια θέση πιθανά είναι η αποτελεσματικότερη τε-
χνική Ένας πρακτικός τρόπος επίτευξης της τεχνικής, 
χωρίς παρατεταμένη εξήγηση, είναι να ζητηθεί από τον 
ασθενή να φυσήξει στο στόμιο μιας σύριγγας 20ml, με 
τόσο δύναμη, όση χρειάζεται για να σπρώξει το έμβολο 
προς τα πίσω. Καταγράψτε ΗΚΓ (κατά προτίμηση πο-
λαπλών απαγωγών) κατά τη διενέργεια κάθε χειρισμού. 
Αν ο ρυθμός είναι κολπικός πτερυγισμός, η επιβράδυν-
ση της κοιλιακής ανταπόκρισης που επιτυγχάνεται θα 
επιδείξει τα κύματα πτερυγισμού.

•  Αν η αρρυθμία επιμένει και δεν είναι πτερυγισμός, χρη-
σιμοποιήστε αδενοσίνη. Δώστε 6mg γρήγορα ενδο-
φλέβια και καταγράψτε ΗΚΓ πολαπλών  απαγωγών 
την ώρα της έγχυσης. Αν ο κοιλιακός ρυθμός επιβρα-
δυνθεί παροδικά αλλά η αρρυθμία επιμένει, παρατη-
ρείστε για σημεία κολπικής δραστηριότητας, όπως ο 
κολπικός πτερυγισμός ή άλλη κολπική ταχυκαρδία και 
αντιμετωπίστε ανάλογα. Αν δεν υπάρχει απάντηση στα 
6mg αδενοσίνης, δώστε άλλα 12mg και αν δεν υπάρχει 
πάλι απάντηση επαναλάβετε μια ακόμη φορά με άλλα 
12mg. 90-95% των SVT θα τερματιστούν με τον τρόπο 
αυτό.

•  Η επιτυχία στην ανάταξη μιας ταχυ-αρρυθμίας με χει-
ρισμούς πνευμονογαστρικού ή με αδενοσίνη υποδηλώ-
νει ότι πρόκειται σχεδόν σίγουρα για AVNRT ή AVRT. 
Παρακολουθείστε τους ασθενείς αυτούς για επανεμ-
φάνιση αρρυθμιών και αντιμετωπίστε τις με περαιτέρω 
δόσεις αδενοσίνης ή με μακράς δράσης φάρμακα που 
μπλοκάρουν τον κολποκοιλιακό κόμβο (πχ διλτιαζέμη 
ή βεραπαμίλη).

•  Αν η αδενοσίνη αντενδείκνυται ή δεν καταφέρει να στα-
ματήσει μια ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συμπλέγμα-
τα χωρίς να δείξει ότι πρόκειται για κολπικό πτερυγι-
σμό, χορηγήστε ανταγωνιστή διαύλων ασβεστίου (πχ 
διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη).

Μη-ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα.
Πρόκειται συνήθως για AF με μη-ελεγχόμενη κοιλι-

ακή ανταπόκριση ή, πιο σπάνια, για κολπικό πτερυγισμό 
με μεταβαλλόμενο κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Κατα-
γράψτε ΗΚΓ 12 απαγωγών για να αναγνωρίσετε το ρυθ-

μό. Αν ο ασθενής εμφανίζει σημεία αστάθειας λόγω της 
αρρυθμίας λόγω της αρρυθμίας, διενεργείστε συγχρο-
νισμένη καρδιοανάταξη όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιολογίας παρέχει λεπτομε-
ρείς πληροφορίες για την αντιμετώπιση της AF: www.
escardio.org.

Αν δεν υπάρχουν δυσμενή σημεία, οι θεραπευτικές 
επιλογές περιλαμβάνουν:

•  Έλεγχο της καρδιακής συχνότητας με φαρμακοθερα-
πεία.

•  Έλεγχο του ρυθμού με φάρμακα, ώστε να διευκολυνθεί 
η καρδιοανάταξη.

•  Έλεγχο του ρυθμού με ηλεκτρική καρδιοανάταξη.
•  Θεραπεία για πρόληψη των επιπλοκών (πχ αντιπηκτική 

αγωγή).

Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού για να καθορίσετε την 
καταλληλότερη θεραπεία για τον εκάστοτε ασθενή. Όσο 
περισσότερο παραμένει ο ασθενής σε AF, τόσο μεγαλύ-
τερος είναι ο κίνδυνος δημιουργίας κολπικού θρόμβου. 
Γενικά, ασθενείς που βρίσκονται σε AF για περισσότερο 
από 48 ώρες δεν πρέπει να ανατάσσονται (είτε ηλεκτρικά, 
είτε χημικά), μέχρι να λάβουν πλήρη αντιπηκτική αγωγή 
ή μέχρι να αποδειχθεί η απουσία κολπικού θρόμβου με 
διοισοφάγεια υπερηχογραφία. Αν τίθεται θέμα ανάταξης 
λόγω της κλινικής κατάστασης, και  η διάρκεια της AF 
είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών (ή είναι άγνωστη) συζη-
τήστε την αντιπηκτική αγωγή, την επιλογή του σκευά-
σματος και τη διάρκεια με καρδιολόγο.

Αν ο στόχος είναι ο έλεγχος της συχνότητας, τα φάρ-
μακα εκλογής είναι οι β-αποκλειστές και η διλτιαζέμη. Η 
διγοξίνη και η αμιοδαρώνη μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Αν η διάρκεια της AF είναι μικρότερη των 48 ωρών και 
θεωρηθεί κατάλληλος ο έλεγχος του ρυθμού (, μπορείτε 
να επιχειρήσετε χημική καρδιοανάταξη. Αναζητήστε τη 
βοήθεια ειδικού και σκεφτείτε τη χορήγηση φλεκαϊνί-
δης, προπαφενόνης ή ιβουτιλίδης. Αμιοδαρώνη (300mg 
ενδοφλέβια μέσα σε 20-60min, ακολουθούμενη από 
900mg/24 ώρες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, αλλά 
δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική. Η ηλεκτρική ανάταξη 
παραμένει μια επιλογή στην περίπτωση αυτή και έχει με-
γαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από ό,τι η χημική. 

Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού αν κάποιος ασθε-
νής με AF βρεθεί να πάσχει από κοιλιακή προ-διέγερση 
(σύνδρομο WPW). Αποφύγετε τη χρήση αδενοσίνης, 
διλτιαζέμης, βεραπαμίλης ή διγοξίνης σε ασθενείς με AF 
ή κολπικό πτερυγισμό με προδιέγερση, καθώς τα φάρ-
μακα αυτά μπλοκάρουν τον κολποκοιλιακό κόμβο και 
αυξάνουν την προ-διέγερση. 
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Βραδυκαρδία 

Η βραδυκαρδία ορίζεται ως καρδιακή συχνότητα 
<60 σφίξεων/λεπτό. Μπορεί να έχει καρδιακά αίτια (πχ 
μυοκαρδιακή ισχαιμία, έμφραγμα του μυοκαρδίου, σύν-
δρομο νοσούντος φλεβόκομβου), μη-καρδιακά αίτια 
(πχ νευροκαρδιογενή αντίδραση-vasovagal response, 
υποθερμία, υπογλυκαιμία, υποθυρεοειδισμός, αυξημένη 
ενδοκράνια πίεση) ή να προκαλείται από τοξικότητα 
φαρμάκων (πχ διγοξίνη, β-αποκλειστές, αποκλειστές δι-
αύλων ασβεστίου).

Οι βραδυκαρδίες προκαλούνται από ελαττωμένη 
ενεργοποίηση του φλεβόκομβου ή από δυσλειτουργία 
της κολποκοιλιακής αγωγής. Η πρώτη παρατηρείται σε 
φλεβοκομβική βραδυκαρδία (από υπερβολική ενεργο-
ποίηση του παρασυμπαθητικού), φλεβοκομβική παύση 
και σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου, ενώ ο Κολ-
ποκοιλιακός αποκλεισμός (ΚΚ) χωρίζεται σε πρώτου, 
δεύτερου και τρίτου βαθμού και μπορεί να συνδέεται με 
πολλαπλά φαρμακευτικά σκευάσματα ή ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές, καθώς και με δομικά προβλήματα που προ-
καλούνται από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή μυοκαρ-
δίτιδα. Ο πρώτου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός ορίζεται ως η 
παράταση του διαστήματος P-R (>0,2sec) και είναι συνή-
θως καλοήθης. Ο δεύτερου βαθμού αποκλεισμός χωρίζε-
ται σε Mobitz τύπου Ι και ΙΙ. Στο Mobitz I ο αποκλεισμός 
είναι στον ΚΚ, είναι συχνά παροδικός και μπορεί να είναι 
ασυμπτωματικός, ενώ στο Mobitz II ο αποκλεισμός συ-
χνά είναι πιο χαμηλά από τον ΚΚ, στο δεμάτιο του His ή 
στα δεμάτια, είναι συμπτωματικός και υπάρχει η πιθανό-
τητα να προχωρήσει σε πλήρη ΚΚ αποκλεισμό. Ο τρίτου 
βαθμού αποκλεισμός είναι Κολποκοιλιακός διαχωρισμός 
(AV, που μπορεί να είναι μόνιμος ή παροδικός, ανάλογα 
με την υποκείμενη αιτία.

Αρχική αξιολόγηση 
Αξιολογήστε τον ασθενή με βραδυκαρδία σύμφωνα 

με την προσέγγιση ABCDE, σκεφτόμενοι τις πιθανές 
αιτίες και παρατηρώντας για δυσμνενή σημεία. Αντιμε-
τωπίστε τις όποιες αναστρέψιμες αιτίες και αν υπάρχουν 
δυσμενή  σημεία, ξεκινήστε τη θεραπεία της βραδυκαρ-
δίας. Τα αρχικά μέσα αντιμετώπισης είναι φαρμακευτικά, 
ενώ η βηματοδότηση χρησιμοποιείται σε ασθενείς που 
δεν απαντούν στη φαρμακευτική αγωγή ή έχουν παρά-
γοντες κινδύνου για ασυστολία (Εικόνα 3.5)

Φαρμακευτική αγωγή
Αν υπάρχουν δυσμενή σημεία, δώστε ατροπίνη 500μg 

ενδοφλέβια και, αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε κάθε 
3-5min, μέχρι συνολικά τα 3mg. Δόσεις ατροπίνης μι-

κρότερες των 500μg μπορούν παραδόξως να προκαλέ-
σουν επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού.815 Σε υγιείς 
εθελοντές μια δόση 3mg προκάλεσε τη μέγιστη δυνα-
τή αύξηση του καρδιακού ρυθμού από την κατάσταση 
ηρεμίας.816 Χρησιμοποιήστε την ατροπίνη με προσοχή 
σε παρουσία στεφανιαίας ισχαιμίας ή εμφράγματος του 
μυοκαρδίου – η αυξημένη καρδιακή συχνότητα μπορεί 
να επιδεινώσει την ισχαιμία ή να αυξήσει τη ζώνη του εμ-
φράγματος.

Αν η θεραπεία με ατροπίνη δεν φέρει αποτέλεσμα, 
σκεφτείτε τα φάρμακα δεύτερης γραμμής, όπως η ισο-
πρεναλίνη (5μg/λεπτό αρχική δόση), η αδρεναλίνη (2-
10μg/λεπτό) και η ντοπαμίνη (2-10μg/kg/λεπτό). Η θε-
οφυλίνη (100-200mg αργή ενδοφλέβια έγχυση) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί αν η βραδυκαρδία προκαλείται από 
κατώτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μεταμόσχευση 
καρδιάς ή τραύμα νωτιαίου μυελού. Σκεφτείτε την ενδο-
φλέβια χορήγηση γλουκαγόνου, αν οι β-αποκλειστές ή 
ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου αποτελούν πιθα-
νή αιτία για τη βραδυκαρδία. Μην δώσετε ατροπίνη σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς – μπορεί να προκα-
λέσει υψηλού βαθμού ΚΚ αποκλεισμό, ακόμη και φλεβο-
κομβική παύση.817

Βηματοδότηση
Ξεκινήστε διαδερμική βηματοδότηση αμέσως αν δεν 

υπάρχει απάντηση στην ατροπίνη ή αν η ατροπίνη ενδέ-
χεται να μην είναι αποτελεσματική.

Η διαδερμική βηματοδότηση μπορεί να είναι πολύ 
επώδυνη και να μην επιτύχει αποτελεσματική μηχανική 
σύλληψη. Επιβεβαιώστε αν έχει επιτευχθεί σύλληψη και 
επαναξιολογείστε την κατάσταση του ασθενή. Χρησιμο-
ποιείστε αναλγησία και καταστολή για τον έλεγχο του 
πόνου, και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε την αιτία της 
βραδυκαρδίας.

Αν η ατροπίνη είναι αναποτελεσματική και δεν υπάρ-
χει άμεση δυνατότητα διαδερμικής βηματοδότησης, 
προσπαθήστε να βηματοτήσετε με τη γροθιά σας ενώ 
περιμένετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δώστε ρυθμικά 
χτυπήματα με κλειστή γροθιά πάνω από το αριστερό 
κάτω στερνικό χείλος για να επιτευχθεί βηματοδότηση 
με μια φυσιολογική συχνότητα 50-70 b/min.

Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού για να αξιολογήσετε 
την ανάγκη για προσωρινή διαφλέβια βηματοδότηση, η 
οποία μπορεί να είναι αναγκαία σε περίπτωση πρόσφα-
της ασυστολίας, σε Mοbitz ΙΙ ΚΚ αποκλεισμό, σε πλήρη 
(3ου βαθμού) ΚΚ αποκλεισμό (ιδιαίτερα με ευρέα συ-
μπλέγματα QRS ή αρχική συχνότητα <40b/min) ή στοι-
χεία κοιλιακής παύσης για περισσότερο από 3sec.
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Αλγόριθμος Βραδυκαρδίας

!

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ατροπίνη 500mcg IV

Ικανοποιητική απάντηση ;

• Ατροπίνη 500mcg IV επανάληψη 
με μέγιστο τα 3mg

• Ισοπροτερενόλη 5 mcg min-1 IV
• Αδρεναλίνη 2-10 mcg min-1 IV
• Εναλλακτικά φάρμακα *
ή
• Διαδερμική Βηματοδότηση

• Πρόσφατη ασυστολία
• Mobitz II AV αποκλεισμός
• Πλήρης καρδιακός αποκλεισμός 

με ευρύ QRS
• Κοιλιακή παύση >3s

Παρατηρήστε

• Προσεγγίστε κατά ABCDE
• Αν χρειάζεται χορηγήστε οξυγόνο και εξασφαλίστε IV 

πρόσβαση
• Ελέγχετε το ΗΚΓ την ΑΠ το SpO2, πάρτε ΗΚΓ 12 απαγωγών
• Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τα αναστρέψιμα αίτια (πχ 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές)

Εκτιμήστε για παρουσία δυσμενών σημείων

1. Shock 3. Ισχαιμία μυοκαρδίου
2. Συγκοπή 4. Καρδιακή ανεπάρκεια

Προσωρινά μέτρα:

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού
Κανονίστε διαφλέβια βηματοδότηση

* Τα εναλλακτικά περιλαμβάνουν:
• Αμινοφυλλίνη
• Ντοπαμίνη
• Γλουκαγόνο (σε 

υπερδοσολογία β-αποκλειστών
ή αποκλειστών διαύλων 
ασβεστίου)

• Γλυκοπυρολάτη (μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αντί της 
ατροπίνης)

Προσωρινά μέτρα:

Εικόνα. 3.5. Αλγόριθμος βραδυκαρδίας. ABCDE – Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση, IV – εν-
δοφλέβια, spO2 – κορεσμός οξυγόνου με οξυμετρία, ΑΠ – αρτηριακή πίεση,  ΗΚΓ – ηλεκτροκαρδιογράφημα, AV – κολποκοιλιακός .
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Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Αδενοσίνη 
Η αδενοσίνη είναι ένα φυσικό νουκλοετίδιο που-

ρίνης, που επιβραδύνει τη μετάδοση διαμέσου του ΚΚ 
κόμβου χωρίς να επιδρά σημαντικά σε άλλα μυοκαρδια-
κά κύτταρα ή οδούς μετάδοσης. Είναι εξαιρετικά αποτε-
λεσματική στις παροξυσμικές SVT με κύκλωμα επανει-
σόδου που περιλαμβάνει τον ΚΚ κόμβο (AVNRT). Σε 
άλλες ταχυκαρδίες με στενά συμπλέγματα, η αδενοσίνη 
θα επιτρέψει την αναγνώριση του υποκείμενου κολπικού 
ρυθμού, επιβραδύνοντας την κοιλιακή συχνότητα. Έχει 
εξαιρετικά μικρό χρόνο ημίσειας ζωής (10-15sec) και για 
το λόγο αυτό χορηγείται εφ’άπαξ με γρήγορη ενδοφλέ-
βια έγχυση σε διάλυμα ή  ακολουθείται από ταχεία έγ-
χυση (flush) φυσιολογικού ορού. Η μικρότερη δόση που 
φαίνεται να έχει αποτέλεσμα είναι τα 6mg (που βρίσκεται 
εκτός εγκεκριμένων ορίων σε μερικές χώρες) και μπο-
ρεί να ακολουθηθεί, αν είναι αναποτελεσματική, με έως 
και  δύο δόσεις των 12mg κάθε 1-2 λεπτά. Οι ασθενείς 
πρέπει να προειδοποιούνται για τα παροδικές, δυσάρε-
στες παρενέργειες, συγκεκριμένα ναυτία, ερυθρότητα, 
προκάρδια δυσφορία. Η αδενοσίνη δεν είναι διαθέσιμη 
σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η τριφωσφορική 
αδενοσίνη (ATP) αποτελεί εναλλακτική λύση, ενώ όταν 
καμία από αυτές δεν είναι διαθέσιμη, η βεραπαμίλη εί-
ναι πιθανώς η αμέσως επόμενη επιλογή. Η θεοφυλίνη 
και τα ανάλογα σκευάσματα μπλοκάρουν τη δράση της 
αδενοσίνης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν διπυριδαμόλη ή 
καρβαμαζεπίνη ή με μεταμόσχευση καρδιάς (απονευρω-
μένη καρδιά) έχουν μια έντονη και δυνητικά επικίνδυνη 
αντίδραση στο φάρμακο. Σε αυτούς τους ασθενείς, ή εάν 
χορηγείται σε κεντρική φλέβα, μειώστε τη δόση της αδε-
νοσίνης σε 3mg. Στην περίπτωση συνδρόμου WPW, ο 
αποκλεισμός της αγωγής μέσω του ΚΚ κόμβου από την 
αδενοσίνη μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αγωγιμότη-
τα μέσω ενός παράπλευρου δεματίου. Παρουσία SVT 
αυτό μπορεί προκαλέσει μια επικίνδυνα γρήγορη κοιλι-
ακή απάντηση. Σπάνια στο σύνδρομο WPW, η αδενοσί-
νη προδιαθέτει σε κολπική μαρμαρυγή που συνοδεύεται 
από επικίνδυνα ταχεία κοιλιακή απάντηση.

Αμιοδαρώνη
Η ενδοφλέβια χορήγηση αμιοδαρώνης δρα στους δι-

αύλους νατρίου, καλίου και ασβεστίου, και ταυτόχρονα 
αναστέλλει τους α- και β- αδρενεργικούς υποδοχείς. Οι 
ενδείξεις για την ενδοφλέβια χορήγησή της είναι:

•  Ο έλεγχος της μονόμορφης VT που δε συνοδεύεται 
από αιμοδυναμική αστάθεια, της πολύμορφης VT και 
της ταχυκαρδίας με ευρέα συμπλέγματα άγνωστης 

προέλευσης.
•  Η παροξυντική SVT που δεν ελέγχεται από την αδενο-

σίνη, τους χειρισμούς διέγερσης του πνευμονογαστρι-
κού ή τον αποκλεισμό του ΚΚ κόμβου.

•  Ο έλεγχος της αυξημένης κοιλιακής συχνότητας λόγω 
ύπαρξης παράπλευρου δεματίου σε κολπικές αρρυθ-
μίες προ-διέγερσης. Σε ασθενείς με προ-διέγερση και 
AF, δεν πρέπει να χορηγούνται διγοξίνη, ανταγωνι-
στές των διαύλων ασβεστίου της κατηγορίας των μη-
διυδροπυριδινών, ή ενδοφλέβια αμιοδαρώνη, καθώς 
μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της κοιλιακής απά-
ντησης και να καταλήξουν σε VF.818,819

•  Η ανεπιτυχής ηλεκτρική καρδιοανάταξη.

Ανάλογα με τις περιστάσεις και την αιμοδυναμική 
σταθερότητα του ασθενή, χορηγήστε ενδοφλεβίως αμιο-
δαρώνη 300mg μέσα 10-60 λεπτά. Αυτή η δόση εφόδου 
ακολουθείται από έγχυση 900mg/24 ώρες. Πρόσθετη 
χορήγηση 150mg μπορεί να επαναληφθεί, όπως εάν 
χρειάζεται για υποτροπιάζουσες ή ανθεκτικές αρρυθμί-
ες, μέχρι τη μέγιστη συνιστώμενη δόση της παραγωγού 
εταιρίας των 2g (η μέγιστη αδειοδοτημένη δόση διαφέ-
ρει μεταξύ των χωρών). Σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή 
δυσλειτουργία, η ενδοφλέβια αμιοδαρώνη προτιμάται 
έναντι άλλων αντιαρρυθμικών φαρμάκων για κολπικές 
και κοιλιακές αρρυθμίες. Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες από τη χορήγηση αμιοδαρώνης είναι η υπόταση και 
η βραδυκαρδία, οι οποίες μπορούν να μετριαστούν από 
την επιβράδυνση της έγχυσης του διαλύματος. Η υπότα-
ση που σχετίζεται με το φάρμακο οφείλεται στους αγγει-
οδραστικούς διαλύτες (Polysorbate 80 και βενζυλική αλ-
κοόλη), οπότε το υδατικό έκδοχο της αμιοδαρώνης που 
δεν περιέχει αυτούς τους παράγοντες, δεν προκαλεί πε-
ρισσότερη υπόταση από ό,τι η λιδοκαΐνη.677 Όπου είναι 
δυνατό, η ενδοφλέβια αμιοδαρώνη πρέπει να χορηγείται 
μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα, καθώς η έγχυση σε 
περιφερική φλέβα μπορεί να προκαλέσει θρομβοφλεβί-
τιδα. Σε κατάσταση επείγοντος ωστόσο μπορεί να χορη-
γηθεί σε μεγάλη περιφερική φλέβα.

Ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου: βεραπαμίλη και 
διλτιαζέμη

Πρόκειται για σκευάσματα που ανταγωνίζονται τους 
διαύλους ασβεστίου, επιβραδύνουν την αγωγιμότητα και 
παρατείνουν την ανερέθιστη περίοδο στον ΚΚ κόμβο. 
Η ενδοφλέβια διλτιαζέμη δεν υπάρχει σε αρκετές χώρες. 
Οι δράσεις αυτές μπορούν να τερματίσουν τις αρρυθμίες 
επανεισόδου και να ελέγξουν την κοιλιακή ανταπόκριση 
σε ασθενείς με ποικίλες κολπικές ταχυκαρδίες. Οι ενδεί-
ξεις περιλαμβάνουν:
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•  Σταθερές, ρυθμικές ταχυκαρδίες με στενά συμπλέγ-
ματα, οι οποίες δεν ελέγχονται ή δεν ανατάσσονται με 
αδενοσίνη ή με τεχνικές διέγερσης του πνευμονογα-
στρικού.

•  Ο έλεγχος του κοιλιακού ρυθμού σε ασθενείς με AF ή 
κολπικό πτερυγισμό, με διατηρημένη κοιλιακή λειτουρ-
γία.

Η αρχική δόση βεραπαμίλης είναι 2,5-5mg ενδοφλέ-
βια, μέσα σε 2 λεπτά. Σε απουσία θεραπευτικής ανάντη-
σης ή προκαλούμενης από το φάρμακο ανεπιθύμητης 
ενέργειας, χορηγείστε επαναλαμβανόμενες δόσεις των 
5-10mg κάθε 15-30min, μέχρι τη μέγιστη δόση των 
20mg. Η βεραπαμίλη θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε 
ασθενείς με παροξυσμική SVT με στενά συμπλέγματα 
ή με αρρυθμίες που είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι εί-
ναι υπερκοιλιακής αίτιο. Η χορήγηση ενός ανταγωνιστή 
ασβεστίου σε ασθενή με κοιλιακή ταχυκαρδία μπορεί να 
οδηγήσει σε αιμοδυναμική κατάρριψη. 

Η διλτιαζέμη σε δόση 250μg/kg, ακολουθούμενη από 
δεύτερη δόση 350 μg/kg, είναι το ίδιο αποτελεσματική 
όσο και η βεραπαμίλη. Η τελευταία, και, σε μικρότερο 
βαθμό η διλτιαζέμη, μπορούν να μειώσουν τη μυοκαρ-
διακή συσταλτικότητα και να ελαττώσουν σημαντικά 
την καρδιακή παροχή, σε ασθενείς με σοβαρή δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας. Για τους λόγους που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω (ενότητα «αδενοσίνης»), οι ανα-
στολείς διαύλων ασβεστίου θεωρούνται επιβλαβείς όταν 
χορηγούνται σε ασθενείς με AF ή κολπικό πτερυγισμό, 
που σχετίζεται με σύνδρομο προδιέγερσης (WPW).

β- αδρενεργικοί αποκλειστές 
Οι β-αποκλειστές (ατενολόλη, μετοπρολόλη, λαβη-

ταλόλη (α- και β-ανασταλτική δράση), προπρανολόλη, 
εσμολόλη) ελαττώνουν τη δράση των κυκλοφορούντων 
κατεχολαμινών και μειώνουν την καρδιακή συχνότητα 
και την αρτηριακή πίεση. Έχουν επίσης καρδιο-προστα-
τευτική δράση σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. 

Οι β-αποκλειστές ενδείκνυνται για τις παρακάτω ταχυ-
καρδίες:

•  Ρυθμικές ταχυκαρδίες με στενά συμπλέγματα, οι οποί-
ες δεν ελέγχονται με τους χειρισμούς διέγερσης του 
πνευμονογαστρικού και την αδενοσίνη, σε ασθενείς 
που διατηρούν την κοιλιακή τους λειτουργία.

•  Προκειμένου να ελέγξουν τη συχνότητα σε AF και κολ-
πικό πτερυγισμό, όταν διατηρείται η κοιλιακή λειτουρ-
γία.

Η ενδοφλέβια δόση ατενολόλης (β1) είναι 5mg, μέσα 
σε 5min και επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι απαραίτη-
το, μετά από 10min. Η μετοπρολόλη (β1) χορηγείται σε 
δόσεις των 2-5mg, μέσα σε 5min, μέχρι συνολικά τα 15 
mg. Η προπρανολόλη (β1 και β2 δράση), 100μg/kg, χορη-
γείται αργά σε 3 ίσες δόσεις, μέσα σε διαστήματα 2-3min.

Η ενδοφλέβια εσμολόλη είναι ένας βραχείας δρά-
σης εκλεκτικός β1-αποκλειστής (χρόνος ημίσειας ζωής 
2-9min). Χορηγείται ως ενδοφλέβια δόση εφόδου 
500μg/kg μέσα σε ένα λεπτό, ακολουθούμενη από ενδο-
φλέβια έγχυση 50-200μg/kg/min.

Μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών των 
β-αποκλειστών είναι η βραδυκαρδία, η επιβράδυνση της 
κολποκοιλιακής αγωγής και η υπόταση. Στις αντενδεί-
ξεις για τη χορήγησή τους περιλαμβάνονται ο δεύτερου 
ή τρίτου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός, η υπόταση, η σοβαρή 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, και οι πνευμονικές 
παθήσεις που σχετίζονται με βρογχόσπασμο.

Μαγνήσιο
Το μαγνήσιο αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής 

για την πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades de 
pointes) και την κοιλιακή ταχυκαρδία ή SVT, που σχετί-
ζεται με υπομαγνησιαιμία. Μπορεί επίσης να ελαττώσει 
την κοιλιακή συχνότητα σε κολπική μαρμαρυγή. Χορη-
γείστε 2mg (8mmol) θειϊκό μαγνήσιο, μέσα σε 10 λεπτά 
και επαναλάβετε μια φορά, εφόσον το κρίνετε απαραί-
τητο.
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