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Διαταραχές Ρυθμού
Προνοσοκομειακή- Αντιμετώπιση
ΔΗΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Οι αρρυθμί ες ευθύνονται σε ση μαντικό βαθμό για
τους αιφνίδιους καρδιακούς θανάτους οι περισ
σότεροι από τους οποίους συμβαίνουν πριν την άφι
ξη του ασθενούς στο νοσοκομείο. Η άμεση ανα
γνώριση και αντι μετώπισή τους, είναι καθοριστι
κής ση μασίας για την επιβίωση του ασθενούς, ιδι
αίτερα στην πρσνοσομειακή ιατρική όπου δεν ε ί
ναι πάντα εφικηi ή λ1iψη ΗΚΓ 12 απαγωγά)V και η
λεπτομερής κλινική εξέταση.
Η ακριβής ανάλυση ενός συγκεκριμένου ρυθμού
απαιτεί ε μπειρία και ε ίναι δευτερευούσης σημα
σίας στην επείγουσα ιατρική όπου προέχει η ανα
γνά)ριση και κατάλληλη αντι μετώπιση του ρυθμού
εκείνου που μπορε ί να επηρεάσει την καρδιακή
λειτουργία και δυνητικά να οδηγψπ ι τον ασθενή
σε καρδιακή ανακοπή .
ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Η λήψη του ηλεκτροκαρδιογραφή ματος στην επεί
γουσα προνοσοκομειακή ιατρική γίν εται συνήθως
με τους κλασικούς μονοκάναλους καταγραφείς
(monitors) μερικοί από τους οποίους εκτός από την
δυνατότητα για aπινίδωση και διαδερμική εξωτε
ρικ1i βη ματοδότηση έχουν ενσωματωμένο παλμικό
οξυγονόμετρο και μερικά σύγχρονα μοντέλα και
καπνογράφο. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στον
θώρακα του ασθενούς σε συγκεκρι μέν ες θέσεις (το
διαφορετικό χρώμα μας βοη θάει στη σωστή τοπο
θέτηση) ενώ οι aπαγωγές που παίρνουμε αντιστοι
χούν στις aπαγωγές Ι , Ι Ι και Ι Ι Ι ενός κλασικού ηλε
κτροκαρδιογραφή ματος. Σ ε πολύ επείγουσες κα
ταστάσεις λήψη ηλεκτροκαρδιογραφ1i ματος μπο
ρεί να γίνει εάν εφαρμόσουμε τις κουτάλες του aπι
νιδωτή στον θώρακα του ασθενούς(Εικ. 1 ) .

Εικόνα 1 : Επείγουσα λ1iψη ΗΚΓ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Βασικά επάρματα και διαστήματα

Το ηλεκτροκαρδιογράφη μα ηρεμίας ε ίναι γνωστό
ότι αντιπροσωπεύει την καταγραφή της κοιλιακ1iς
εκπόλωσης.
Το χαρτί- ταιν ία πάνω στο οποίο λαμβάν εται το
ΗΚΓ είναι τετραγωνισμένο με κάθετες και οριζό
ντιες γραμμές. Το ύψος και το πλάτος κάθε μικρού
τετραγώνου είναι ίσο με 1 χιλιοστό. Το πλάτος δη
λά)νει χρόνο και επειδή κατά τη λήψη του ΗΚΓ η
ταχύτητα κινήσε ως της ταινίας που έχε ι επικρατή
σει είναι 25 mm/s το πλάτος του μικρού τετραγώ
ν ου ισούται με 0,04s. Στο ΗΚΓ διακρίνουμε μια ορι
ζόντια γραμμ1i την ισοηλεκτρική . Οι αποκλίσεις
από τη γραμμή αποτελούν τα επάρματα του ΗΚΓ.
Τα επάρματα πάνω από τη γραμμή θεωρούνται θε
τικά ενώ αυτά κάτω από τη γραμμ1i, αρνητικά. Δια
κρίνουμε έτσι τα επάρματα P,Q,R,S,T (Ε ικ. 2).
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Ο ρυθ μός ε ίνα ι ομαλός ή ανώμαλος;
Υπάρχει διεύρυνση των QRS;
Υπάρχει δραστηριότητα των κόλπων;
Πως συνδέετα ι η κολπική δραστηριότητα με αυ
τή των κοιλιών;

Υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα;
Η ύπαρξη η λεκτρικής δραστη ρι ότητας αναγνωρί
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Εικόνα 2: Τα κυριότερα επάρματα φυσιολογικού
ΗΚΓ

Το έπαρμα Ρ παράγ εται από την ενεργοποίηση των
κόλπων, το διάστη μα P R αντιπροσωπεύει τη διάρ
κεια της κολποκοιλιακής αγωγής, το διάστη μα QRS
την ενεργοποίηση των κοιλιών κα ι το διάστη μα ST
την κοιλιακή επαναπόλωση. Οι φυσιολογικές τιμέ ς
σ ε m s των Η Κ Γ διαστη μάτων στους ενήλικες ανα
φέροντα ι στον πίνακα 1.
ms

ΚΥΜΑ Ρ
ΔΙΑΣΙΗΜΑΡR
ΔΙΑΣΙΗΜΑ QRS

Μικράτεφiγωνα

< 120
< 120-200
< 120

<3
3-5
<3

Π ίνακα ς 1: Φυσιολογ ικές τιμέ ς σε ms κα ι μικρά τε
τράγωνα
Σ υστηματική προσέγγιση στην ερμηνεία του ΗΚΓ

Βασικός κανόνα ς που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ
είναι cSτι αντιμετωπίζουμε τον ασθενή κα ι cSχι το
καρδιογράφημα. Η γρήγορη κλινική αξιολόγηση
κατά το γνωστό μας ABC πριν απcS την τοποθέτη
ση οποιουδήποτε monitor είναι στις άμεσες προτε
ραιότητες του γιατρού της επείγουσας ιατρικής.
Μετά την τοποθέτηση του ΗΚΓ με την πρώτη μα
τιά θα πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερω
τή ματα :
•
•

Υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα;
Ποια η κα ρδιακή συχνότητα;

ζετα ι με την ύπα ρξη επαρμάτων QRS κα ι Ρ. Εάν
δεν υπάρχει ηλεκτρική δραστη ρ ιότητα γ ίνεται
έλεγχος των ηλεκτροδίων, των συνδέσ εων και του
καταγραφικού για την επιλογή της απαγωγής και
τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. Εάν κα ι με
τά τον έλεγχο δεν υπάρχε ι ηλεκτρική δραστη ριό
τητα τότε έχουμε ασυστολία οπότε κα ι θα πρέπει
να ξ ε κι νήσου με ΚΑΡ ΠΑ. Εάν υπάρχουν μόνο Ρ χω
ρίς να συνοδεύονται απcS Q RS τότε έχου με ασυ
στολία με κύματα Ρ (Εικ. 3 ), η αναγνώριση της εί
ναι ση μαντική γιατί αποτελε ί ένδειξη για βηματο
δότηση.

Ε ικόνα 3 : Ασυστολία με Ρ
Ποια είναι η καρδιακή συχνότητα;
Η φυσιολογική κα ρδιακή συχνότητα είνα ι 60-100

σφ/λεπτό. Συχνότητα χα μηλότερη απcS 60 ορίζεται
ως βραδυκαρδία ενώ μεγαλύτερη απcS 100 ως τα 
χυκαρδία. Με δεδομένο ότι η ταχύτητα κινήσ εως
της ταινίας καταγραφής ε ίνα ι 25mm/sec, το κάθε
μικρό τετράγωνο είναι 0 ,04s κα ι το κάθε μεγάλο
τετράγωνο περιέχει 25 μικρά γ ια να υπολογ ίσου με
την κα ρδιακή συχνότητα :
• Δια ιρούμε το α ριθμό 300 με τον αριθμcS των με
γάλων τετραγώνων που περιέχοντα ι μεταξύ δύο
δια δοχικών συμπλεγ μάτων Q RS (Εικ. 4)
• Διαιρούμε το αριθ μό 1500 με τον α ρι θ μcS των μι
κρcί)V τετραγώνων που περιέχονται μεταξύ δύο
διαδοχικών συμπλεγ μάτων QRS

69

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ"ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τ ΑΧ Υ Α Ρ ΡΥ Θ Μ Ι Ε Σ
ΡΥΘΜΟ Σ
ΟΜΑΛΟ Σ

Εικόνα 4: Η καρδιακή συχνότητα στο παραπάνω
ΗΚΓ είναι 300 : 4
75 b/min

I

=

Ο ρυθμ ός είναι ομαλός;

Για τη διαπίστωση ανώμαλου ρυθ μού απα ιτείται
προσ εκτική σύγκριση διαδοχικιόν διαστημάτων R
R ( Εικ. 5 ) .
Σημαντική είνα ι η αναγνώριση των επαρμάτων Ρ.
Αν οι κλινική κατάσταση το επιτρέπει και τα κύ
ματα Ρ σε μια ταχυκαρδία δεν είναι ε μφανή μπο
ρεί να επιχειρηθούν χειρισ μοί όπως η μάλαξη των
καρωτίδων ή η χορήγηση αδενοσίνης.
Έκτοπες συστολέ ς μπορεί να διακόπτουν το φυ
σ ιολογ ικό ρυθ μ6 . Όταν έχουμ ε την ε μφάνιση σ ε
σ ε ιρά τριών ή περισσ6τερων έκτοπων συστολι6ν,
αυτό συνιστά την ε μφάνιση ταχυα ρρυθμία ς.
Εικ6να 5 : ΗΚΓ με α ρρυθμία , στην συγκεκρι μένη

l

ΦΥΣΙΟΛΟ ΓΚΟ
QRS

ΕΥΡΥ
QRS

1

r

l

ΥΙΙΑΡΧΕΙ
ΣΑΦΕΣΡ

I

ΟΧ Ι
ΣΑΦΕΣΡ

ΥΙΙΑΡΧΕΙ
ΣΑΦΕΣΡ

ΟΧ Ι
ΣΑΦΕΣΡ

ΦΛΕΒΟ ΚΟΜΒΙΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

ΦΛΕΒΟ ΚΟΜΒΙΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

ΚΟ ΙΛΙΑ ΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡ ΔΙΑ*

ΥΙΙΕΡ ΚΟ ΙΛΙΑ ΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡ ΔL-\

Σχ1i μα 1: Διαφορική διάγνωση ταχυα ρρυθμίας σ ε
ασ θεν1i μ ε ομαλό ρυθμ6
* ε{ναι γνωστι5 r5τι μπορε{ να πρc5κειται και για υπερκοιλια
κή ταχuκαρΜα με αλλοδρομ{α. Αλλιi στην ε:τε(yουσα ιατρι
κιj δεν Ε(ιιαι δυνατή ιj λήφη προγΕνέστερου
ΡΥΘΜΟ Σ
ΑΝΩΜΑ\Ο Σ

περίπτωση κολπική μαρμαρυγή
Τ ο QRS είναι φυσιολογικό ή διευρυσμένο;

Το ανώτερο φυσ ιολογ ικό όριο γ ια τα διάστημα
QRS είνα ι 0 , 12sec, δηλαδ1Ί 3 μικρά τετράγωνα . Το
φυσ ιολογ ικού εύρους έπαρμα είνα ι υπερκοιλιακ1iς
προέλευσης ενο) το διευρυσμένο είναι αποτέλεσ μα
κοιλιακής προέλευσης ή αλλ6δρομης αγωγ1iς.
Υ πάρχει κολπική δραστηριότητα;

Επιλογή της κατάλλη λης απαγωγής ώστε να δια
κρίνετα ε μφανώς το κύμα Ρ.
Σ χέση κολπικής - κοιλιακής δραστηριότητας;

Π ροηγ είτα ι Ρ πριν απ6 κάθε Q RS. Το διάστημα P R
είνα ι σταθερ6.

I

l

ΦΥΣΙΟΛΟΓΚΟ
QRS

I

ΕΥΡΥ
QRS

1

l

ΥΙΙΑΡΧΕΙ
ΣΑΦΕΣΡ

ΥΙΙΑΡΧΕΙ
ΣΑΦΕΣΡ

ΟΧ Ι
ΣΑΦΕΣΡ

I

ΟΧ Ι
ΣΑΦΕΣΡ

l

I
Α Ν Α ΙΙΝΕΥΣτΙΚΗ
ΑΡΡΥΘΜΙΑ
ΚΟΛΙΙΙΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ*

I

ΑΝΑ ΙΙΝΕΥΣτΙΚΗ
ΑΡΡΥΘΜΙΑ
ΚΟΛΙΙΙΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡ ΔΙΑ*

ΚΟΛΙΙΙΚΗ
ΜΑΡ ΜΑΡΥΓΗ

ι

I

ΚΟΛΙΙΙΚΗ
ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

I

Σχή μα 2: Διαφορική διάγνωση ταχυαρρυθμίας σ ε
ασθενή μ ε ανώμαλο ρυθ μ6
* αναπtιευστική αρρυθμ(α (φυσιολιοyικό Ρ), κολπική ταχυ
καρδία (διαφορετικής μορφολογ(ας 1')
*Σε βραδυκαρδία με ανώμαλο ρυθμr5 και προοδευτικά αυ
ξανόμενο διάστημα P-R έχουμε την εμφciνιση κολποκοι
λιακού α:τοκλεισμοι! τύπου Ι (Weckebacl1)
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Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
Στη φλεβοκομβική ταχυκαρδία η καρδιακή συχνό
τητα υπερβαίνει τις 1ΟΟσφ/λεπτό και μπορεί να φτά
σει τις 160-180 στον ενήλικα (Εικ. 6). Συνηθέστερα
εμφανίζεται κατά τη σωματική άσκηση και τις συ
γκινήσεις. Σε άτομα με έντονες νευροφυτικές δια
ταραχές μπορεί να επιμένει για πολλές ώρες την
ημέρα. Ο πυρετός επίσης συνδυάζεται με φλεβο
κομβική ταχυκαρδία. Είναι σύνηθες εύρημα επί
υπερθυρεοειδισμού και τότε παρατηρείται καθ'
όλη τη διάρκεια του 24ωρου ακόμη και στον ύπνο.
Επίσης παρατηρείται σε καρδιακ1i ανεπάρκεια ή
καταπληξία και εκδηλώνεται πιο εύκολα όταν συ
νυπάρχει αναιμία.

Εικόνα 6: Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
Στο ΗΚΓ το έπαρμα Ρ είναι σταθερής μορφολο
γίας, ακολουθείται από ένα σύμπλεγμα Q RS-T. Το
διάστημα PR είναι σταθερό και εάν η ταχυκαρδία
είναι πολύ μεγάλη το Ρ μπορεί να συγχέεται με το
Τ του προηγούμενου κύκλου.
Κύρια χαρακτηριστικά της φλεκομβικής ταχυκαρ
δίας που τη ξεχωρίζουν από τις άλλες μορφές τα
χυαρρυθμιών είναι:
• Η άμεση σχέση με το αίτιο που την προκάλεσε
π.χ. κόπωση
• Υποχωρεί βαθμιαία και επανέρχεται βαθμιαία
μετά από διέγερση του παρασυμπαθητικού
• Συχνά η καρδιακή συχνότητα βρίσκεται μεταξύ
100-140 b/min και δεν είναι απόλυτα σταθερή
Η θεραπεία είναι αιτιολογική. Σε έντονα συμπτώ
ματα μπορεί να χορηγηθεί β-αναστολέας.s
Κ ολπική ταχυκαρδία
(Έκτοπη Κολπικ1i ταχυκαρδία - πολυεστιακή
κολπική ταχυκαρδία)
Η ταχυκαρδία αυτή συνήθως οφείλεται σε μη
χανισμό επανεισόδου που εντοπίζεται στο κολπικό
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μυοκάρδιο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να
οφείλεται και σε μηχανισμό αυξημένου αυτοματι
σμού. Η μορφή που οφείλεται σε μηχανισμό επα
νεισόδου συνήθως είναι παροξυσμική και απαντά
σε παιδιά και ενήλικες. Στα παιδιά σχετίζεται συ
νήθως με διορθωτικές επεμβάσεις συγγεν(J)ν ανω
μαλιών. Περίπου το 50% των ενηλίκων με κολπική
ταχυκαρδία έχουν οργανική καρδιακή νόσο (6085% διάταση δεξιού κόλπου λόγω χρόνιων πνευ
μονικών παθήσεων)9. Η κολπική ταχυκαρδία που
οφείλεται σε αυξημένο αυτοματισμό σχετίζεται με
οργανικ1i καρδιακή νόσο ή δηλητηρίαση με δακτυ
λίτιδα. Παιδιά με τη αρρυθμία αυτή μπορεί να πα
ρουσιαστούν με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρ
κειας.10
Η συχνότητα των κυμάτων Ρ είναι 140-250 σφ /λε
πτό, είναι ρυθμικ1i, η μορφολογία τους είναι δια
φορετική με του φλεβοκομβικσύ ρυθμού, αλλά πα
ραμένουν θετικά και χαρακτηριστικά υπάρχει
ισοηλεκτρικ1i γραμμή μεταξύ των κυμάτων Ρ. Η συ
χνότητα των QRS είναι πάντα ίση ή μικρότερη των
Ρ και δεν είναι ρυθμική. Συνηθισμένη επίσης είναι
η παρουσία τύπου Ι Ι κολποκοιλιακού αποκλεισμού.
Οι διάφορες φυσιολογικές ή φαρμακολογικές δο
κιμασίες δε σταματούν την ταχυκαρδία.
MULτtFOCAL ATR!Al TACHYCARDIA

.'

Εικόνα 7: Πολυεστιακή κολπικ1i ταχυκαρδία

Η παρουσία της πολυεστιακής κολπικής ταχυκαρ
δίας διαπιστώνεται από το ΗΚΓ δυο Ίl περισσό
τερες μορφολογίες p7.ΙΟ (Εικ. 7).
-

Η καρδιοανάταξη δεν είναι αποτελεσματικ1i και
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.Ί.ΙΙ
Σε ασθενείς με ικανοποιητική καρδιακή λειτουρ
γία χορηγούνται αποκλειστές ασβεστίου, β-απο
κλειστές, προπαφενόνη, δακτυλίτιδα 1l αμιοδαρό
νη. Αντίθετα σε περίπτωση παρουσίας καρδιακής
ανεπάρκειας καλύτερα αποτελέσματα έχει ή αμιο
δαρόνη, διλτιαζέμη, δακτυλίτιδα.7
Πρόγνωση: προδικάζει κακή εξέλιξη της γενικής
κατάστασης του ασθενούς με υψηλή θνησιμότητα
από την υποκείμενη νόσο.9
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Κ ολπικός πτερυγισμός
Είναι λιγότερα συχνός από την κολπική μαρμαρυ
γή και συνήθως υποδηλιδνει την ύπαρξη οργανικής
καρδιακής νόσου. Συχνά οφείλεται σε μηχανισμό
επανεισόδου και το κύκλωμα βρίσκεται τις περισ
σότερες φορές μεταξύ των δυο κοίλων φλεβών κο
ντά στο στόμιο του στεφανιαίου κόλπου. Σπανιό
τερα υπάρχουν περισσότερα από ένα κέντρα και
στους- δύο κόλπους. Ο κολπικcSς πτερυγισμός χωρί
ζεται σε δύο τύπο�ς. Στο τύπο Ι (κλασικ1i 1i συνΊi
θης μορφ1i) η κολπική συχνότητα κυμαίνεται από
250-350 σφ/λεπτό, τα πτερυγικά κύματα είναι αρ
νητικά στις κατώτερες aπαγωγές και διαμορφυ)
νουν χαρακτηριστικά την εικcSνα «δοντιιδν πριονι
ού» μεταξύ των συμπλεγμάτων Q RS. Η μορφ1i αυ
τή είναι η συνηθέστερη και μπορεί να χατασταλεί
με υπερκέραση με κολπικ1Ί βηματοδότηση. Στην
άτυπη ή ασυνήθη μορφή η κολπικ1i συχνcSτητα είναι
βραδύτερη (250-300 σφ/λεπτό) χαι τα πτερυγικά
κύματα είναι θετικά στις κατάηερες απαγυηές. Ο
τύπος Π είναι σπάνιος με κολπικ1i συχνότητα '(ρη
γορότερη (350-450 σφ/λεπτό) και η ταχυκαρδία δε
μπορεί να κατασταλεί με υπερκέραση.
Το χαρακτηριστικό διαγνωστικcS σημείο είναι η χα
ταγραφή της γραμμής «δίκην δοντιών πριονιού» σε
μια ή περισσότερες aπαγωγές και η κατα'(ραφi
κολπικής δραστηριότητας σε μια ρυθμικ1i κοιλιωοi
συχνότητα μεγαλύτερη από 250 σφ/λεπτό (Εικ. 8).
Τα πτερυγικά κύματα, όπως αναφέρθηκε. είναι
στον τύπου Ι ανεστραμμένα στις aπαγωγές ΙΙ,Ι Ι Ι
και avF και δεν υπάρχει σαφής ισοηλεκτρικ1i γραμ
μή μεταξύ των κολπικών εκπολά)σεων, γεγονός
όμως που δεν ισχύει για την καταγραφ1i στην απα
γωγή Vl. Στον κολπικό πτερυγισμό συνήθως υπάρ
χει κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2: 1 ή 4 : 1 ανάλο
γα με τον τόνο του αυτονόμου συσηiματος και τα
χαρακτηριστικά αγωγιμότητας του κολποκοιλια
κού κόμβου (επηρεασμός από φάρμακα, ισχαιμία
κ.α). Ο λόγος των πτερυγικών κυμάτων προς τα κοι
λιακά συμπλέγματα είναι συνήθως ζυγός αριθμcSς.
Η κοιλιακή συχνότητα θα είναι ρυθμική εφόσον δε
υπάρχει αλλαγή στα χαρακτηριστικά αγωγής του
κολποκοιλιακού κόμβου. Τα διάστημα RR είναι
πολλαπλάσιο του διαστήματος ΡΡ.10

ΕικcSνα 8: Κολπικός πτερυγισμcSς με 2: 1 κολποκοι
λιακό αποκλεισμό
Ο κολπικός πτερυγισμός συνήθως οφείλεται σε ορ
γανική καρδιοπάθεια. Συνηθέστερες παθήσεις που
τον προκαλούν είναι η ισχαιμική καρδιοπάθεια,
μυοκαρδιοπάθειες, ρευματικές παθήσεις μιτροει
δούς και η υπερτασικ1i καρδιοπάθεια. Ο κολπικcSς
πτερυγισμός συν1iθως είναι παροδικός επερχόμε
νος κατά παροξυσμούς. Μπορεί cSμως να επιμείνει
και περισσότερο από 2-3 εβδομάδες, μήνες ή έτη
και τότε ονομάζεται χρόνιος. Έχει την πρόγνωση
της υποκείμενης νόσου. Όμως μπορεί να επιβαρύ
νει την νόσο εάν συνδυάζεται με υψηλ1i καρδιακή
συχνότητα οπότε εμφανίζονται εκδηλώσεις καρ
διω�.Ίiς ανεπάρκειας 1i στεφανιαίας νόσου. Επίσης
ο κολπικός πτερυγισμός που αναπτύσσεται σε έδα
φος στενcδσεως μιτροειδούς μπορεί να προκαλέσει
ανάπτυξη θρόμβων στον αριστερό κόλπο και περι
q:εριχές εμβολές. Ο ;περυγισμός των κ6λπων είναι
η πιο ευαίσθητη αρρυθμία στο ηλεκτρικό shock και
ανατάσσεται εύκολα με μικρές δόσεις 30-50 Joules.
Σε περίπτωση που ο ασθεν1iς αρνείται χορηγείται
αδενοσίνη. δαχτυλίτιδα. 1i και αναστολέας των β
ι•ποδοχέων με σχοπ6 την αύξηση του λειτουργικού
χολποκοιλιακού αποκλεισμού και μείωση της καρ
διακΊiς συχνότητας ( 6πως στην παρακάτω κατα
γραφ11).
Στις περιπτά)σεις που επιμένει ο κολπικ6ς πτερυ
γισμ6ς μπορεί να επιχειρηθεί ανάταξη με αντιαρ
ρυθμικά. Για aνθεκτικές περιπτά)σεις που δεν απα
ντούν στη φαρμακευτική αγωγή , η κατάλυση με ρα
διοσυχν6τητα μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα.
Προφυλακτικ1i θεραπεία γίνεται με κινιδίνη, ανα
στολείς β αποκλειστά)V, αμιοδαρcSνη ή άλλα αντιαρ
ρυθμικά. Η αμιοδαρ6νη προτιμάται σε εκδηλώσεις
καρδιακής ανεπάρκειας. s.11
Κ ολπική μαρμαρυγή
Οι κόλποι διεγείρονται απ6 τεράστιο αριθμ6
ερεθισμάτων μεταξύ 400-600 σφ/λεπτών ή περισ
σ6τερο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συ-
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ντονισμένη συστολή τους σε κάθε ερέθισμα. Τα
ερεθίσματα παράγονται μάλλον με μηχανισμό επα
νεισόδου. Επικρατεί ένας χαώδης κολπικός ρυθ
μός, κατά τον οποίο πολυάριθμα μικρά τμήματα του
κολπικού μυοκαρδίου συσπώνται και χαλαριδνουν
το ένα ανεξάρτητα από το άλλο, έτσι ώστε καταρ
γείται η αποτελεσματική κολπική συστολή.

Εικόνα 9 : Κολπική μαρμαρυγή
Το ΗΚΓ δείχνει τα μαρμαρυγικά κύματα f που
αντιστοιχούν στις ινιδικές συσπάσεις (aσυντόνι
στες συστολές) των κόλπων (Εικ. 9). Τα επάρματα
Ρ φυσικά απουσιάζουν. Τα μαρμαρυγικά κύματα
ποικίλουν συνεχώς ως προς το μέγεθος, τη μορφο
λογία και τη συχνότητα, απεικονιζόμενα σαν μια
συνεχής aνισομεγέθης κύμανση στη θέση της ισοη
λεκτρικής γραμμής. Καλύτερα φαίνονται στις κα
τώτερες aπαγωγές Ι Ι, ΙΙ Ι και aνf και στις δεξιές προ
κάρδιες V l V2 ενώ στις άλλες aπαγωγές μπορεί
να μη διακρίνονται καθόλου. Τα μαρμαρυγικά κύ
ματα είναι μεγαλύτερα σε νεαρότερα άτομα και επί
χορηγήσεως δακτυλίτιδας.Στους πολύ ηλικιωμέ
νους ασθενείς μπορεί να μη φαίνονται σε καμιά
απαγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση η ΗΚΓ διάγνω
ση τίθεται από την πλήρη αρρυθμία στην οποία εμ
φανίζονται τα επάρματα QRS- Τ και φυσικά απου
σιάζουν τα επάρματα Ρ.�
Η κλινική εικόνα της κολπικής μαρμαρυγής
εξαρτάται από τη διάρκειά της. Έτσι στην παρο
ξυσμική κολπική μαρμαρυγή, που εμφανίζεται
απότομα, οι ασθενείς παραπονούνται για αίσθημα
προκάρδιων παλμών, το οποίο περιγράφουν και
σαν φτερούγισμα στο στήθος, για ανησυχία ή
εκνευρισμό. Όταν συνυπάρχει στένωση μιτροει
δούς, μυοκαρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος μπορεί
να συμβεί αξιόλογη ελάττωση της καρδιακής πα
ροχής λόγω βραχύνσεως της διαστολικ1Ίς περιόδου
και μειωμένης πληρώσεως της αριστερής κοιλίας.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εμφανιστούν συ
μπτώματα α) πνευμονικ1Ίς συμφόρησης, όπως δύ
σπνοια ή και πνευμονικό οίδημα ιδιαίτερα όταν συ
νυπάρχει στένωση μιτροειδούς β) εγκεφαλικής
ισχαιμίας , ζάλη, λιποθυμία και γ) στεφανιαίας ανε-
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πάρκειας, στηθάγχη κυρίως σε στεφανιαίους ασθε
νείς.�
Σε μόνιμη μαρμαρυγή των κόλπων η καρ
διαΚΊl συχνότητα συνήθως είναι μικρότερη και τα
συμπτcΔματα είναι ελαφρά ή απουσιάζουν. Όταν
δεν υπάρχει καρδιακή πάθηση, η μόνιμη μαρμαρυ
γή των κόλπων με φυσιολογική καρδιακή συχνότη
τα συνήθως είναι ασυμπτωματική.8
Μερικές φορές η κλινική εικόνα εκδηλώνε
ται με συμτώματα περιφερικών εμβολών των άκρων
ή του εγκεφάλου λόγω απόσπασης θρόμβων από
τον αριστερό κόλπο. Οι aρτηριακές εμβολές είναι
συνηθέστερες ως επιπλοκή στενώσεως μιτροειδούς,
μυοκαρδιοπάθειας και καρδιακής ανεπάρκειας με
τά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.s
Για τη φαρμακευτική ανάταξη πρόσφατης
έναρξης κολπικής μαρμαρυγής (διάρκεια μικρότε
ρη από 4 8 ώρες) τα αντιαρρυθμικά με απόλυτη έν
δειξη είναι η ντοφετιλίδη, η φλεκα·ίνίδη, η ιμπουτι
λίδη και η αμιοδαρόνη. Η καρδιοανάταξη είναι μέ
θοδος εκλογής σε αιμοδυναμικά ασταθή κολπική
μαρμαρυγή, αλλά η υποτροπή είναι συχνή σε πο
σοστό 25% και προτείνεται η χορήγηση αντιαρ
ρυθμικών πριν την aπινίδωση για πρόληψη των
υποτροπών. Όταν η ανάταξη αντενδείκνυται (εμ
μένουσα αρρυθμία, καρδιακή ανεπάρκεια ) ο φαρ
μακευτικός έλεγχος της συχνότητας είναι αναγκαί
ος σε καρδιακ1Ί συχνότητα μεγαλύτερη από 120
σφ/λεπτό. Σε φυσιολογική καρδιακ1Ί λειτουργία χο
ρηγούνται β-αποκλειστές, αποκλειστές ασβεστίου.
Σε καρδιακή ανεπάρκεια χορηγούνται δακτυλίτι
δα, αμιοδαρόνη ή διλτιαζέμη. Στην περίπτωση που
συνυπάρχει πνευμονοπάθεια αντιμετωπίζεται τυ
χόν υποξαιμία και οξέωση και ακολουθεί φαρμα
κευτική αγωγή με διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη.7.Ιl
Πρέπει να σημειωθεί ότι καθοριστική σημα
σία τόσο στην κολπική μαρμαρυγή όσο και στον
κολπικό πτερυγισμό έχει η πρόληψη των θρομβο
εμβολικών επεισοδίων.Σε αρρυθμία διάρκειας μι
κρότερης των 4 8 ωρών δε χορηγούνται αντιπηκτι
κά. Αντίθετα σε μεγαλύτερης διάρκειας και σε
ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 75 ετών, με
ιστορικό εμβολής, υπέρτασης, βαλβιδοπάθειας,
καρδιακή ανεπάρκεια χορηγείται ηπαρίνη για άμε
ση καρδιοανάταξη και πλήρης αντιπηκτική κάλυ
ψη για 4 εβδομάδες.7
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Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

Αφορά την παρουσία σταθερής ταχυκαρ
δ ία συχνότητας > 1 20 σφ /λεπτό,με στ ενά συ
μπλέγματα Q RS, με αιφνίδ ια έναρξη και δ ιακοπή
με ή χωρίς την παρουσία κυμάτων Ρ γνωστής υπ ερ
κοιλιακής προέλευσης.
Οι πιο αντ ιπροσωπ ευτ ικές μορφές είναι η
ταχυκαρδία επανε ισόδου στον κολποκοιλιακό κόμ
βο (AVNRτ) και η κολποκοιλιακή ταχυκαρδία
επανε ισόδου, μέσω παραπλη ρω- ματι-κού δε ματίου
(AVRτ) .
Ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολπο
κοιλιακό κόμβο: Συν1Ίθω ς έχει παροξυ-σμικό χα
ρακτήτα και συχνότητα RR 240-250 σφ/λεπ τό. Τα
κύματα Ρ, συνήθω ς αρνητ ικά, είναι κρυμμένα στο
QRS και δη μιουργούν εικόνα «ψευδών κατασπά
σεων τ ου ST» (Εικ. 10). Το δ ιάστημα QRS-Pce εί 
ναι μικρότ ερο από 0.07sec

Εικόνα 10 : Υπ ερκοιλιακή ταχυκαρδία
Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου:

Χρησιμοποιεί απαραίτητα και ένα παραπληρω μα
τ ικό δ ε μάτ ια. Η συχνότητα των RR είναι 180-240
σφ /λεπτό. Τα κύ ματα Ρ σαφώς δ ιαχω ρίζονται από
το τ έλος του Q RS, με δ ιάστη μα QRS- P' μεγαλύ
τ ερο των 0.07sec Τα κύ ματα Ρ διαφέρουν ανάλογα
με τη θέση του παραδ ε μάτ ιου. Σε περίπτωση αλλο
δρομίας τ α QRS είναι ευρέα αλλά, δ εν καταγρά
φεται κύ μα δ. 7
Η υπ ερκοιλιακή τ αχυκαρδ ία είναι αρκε
τά συχνή δ ιαταραχή του καρδ ιακού ρυθμού και
ε μφανίζεται τόσο σε φυσιολογική όσο και σε πά 
σχουσα από κάποιο νόσημα καρδιά . Απαντά σε
όλες τις ηλικίες, είναι δ ε πολύ π ιο συχνή από την
κοιλιακή ταχυκαρδία, ιδίω ς στην παιδ ική και εφη
βική ηλικία. Οργανική καρδ ιοπά θεια υπάρχει σε
ποσοστ ό 40% επ ι κομβικής ταχυκαρδίας. Συνη 
θ έστ ερα τ α άτομα ε ίναι υγιή επι κολποκοιλιακής
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ταχυκαρδ ίας. Ενοχοποιο ύνται ορισμένοι εκλυτ ικοί
παράγοντ ες, όπω ς νευροφυτικές δ ιαταραχές, πα
ροξυσμός έλκους του στομάχου, χολοκυστοπάθεια,
χειρουργικές επ ε μβάσε ις, κωλικός ήπατος ή νε
φρού, η κατάχρηση καφέ και οινοπνευματωδών πο
τών, το κάπνισμα. Η κολποκοιλιακή τ αχυκαρδ ία εί
ναι η συχνότ ερη διαταραχή του καρδιακού ρυθμού
στο σύνδρομο Wolf-Parkinson-White. Οι πάσχο
ντ ες από οργανική πάθηση της καρδ ιά ς μπ ορεί να
έχουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, συγγενή καρ
δι οπάθεια (νόσος Εbsteiη,μεσοκολπική επ ικοινω 
νία) , ρευματ ική 1l άλλη καρδ ιακή πά θηση. Υπερ
κοιλιακή ταχυκαρδί α με μηχανισμό επανεισόδου
μπορεί ν α προκλη θεί απιi χορ1iγ ηση ατροπί νης.
Κλινοοj εικόνα: η παροξυσμικ1i υπ ερκοιλιακή τα
χυκαρδί α υ;τοτρωτιάζε ι και χαρακτηρίζεται από
αιq:; νίδ ια έναρξη και απ ότομη απ οδρομ11. Η δ ιάρ
κεια της κρίσης κυ μαίνεται από λίγα λεπτά μέχρι
ο)ρε ς 1l και ημέρες, ο ασθενής συνήθω ς παραπο
νείται για αί σθη μα προκά ρδ ιων παλμών, δυσφορία
ενίοτ ε αίσθη μα πνιγμονής και σπανιότ ερα για προ
κά ρδ ιο πόνο. Μερικές φορές τονίζονται περισσό
τ ερα συμπτώματα π. χ. αδυναμία, ζάλη, πολυουρία.
Εάν Ί'l ταχυκαρδ ία οφείλεται σε έδαφος οργανικής
καρδιοπά θειας, τότ ε μπορεί να οδηγήσε ι σε ελάτ
τω ση της καρδ ιακής παροχής και κατceεπ έκταση σε
συμπτώμτα ιiπως στηθαγχική κρίση, εκδηλcΔσεις
καρδι ακ1Ίς ανεπάρκειας 1l ισχαιμίας του εγκεφά
λου. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρείται υπό
ταση και σπανίως καταπληξία.
Κατά την ακρόαση δ ιαπιστώνεται ρυθμική ταχυ
καρδία με συχνότητα 160-250/λεπτό. Ο 1ος τ όνος
έχει σταθερή ένταση. Σε κολποκοιλιακή ή κομβική
ταχυκαρδία μπορεί να παρατηρη θούν μεγάλα κύ
ματα Α στ ις σφαγίτιδ ες τα οποία δ εν υπάρχουν πριν
την κρίση.
Διαφορική δ ιάγνωση απιi την φλεβοκομβική ταχυ
καρδία: Στ ις περισσιiτ ερες περιπτώσεις η διάκρι
ση μεταξύ των δύο ταχυκαρδ ιών ε ίναι εύκολη. Στη
φλε βοκομβική ταχυκαρδία η συχνότητα συνήθως
ε ίναι κάτω των 140/λεπτό ενώ στην παροξυσμική
υπ ερκοιλιακή ταχυκαρδία με μηχανισμό επανει
σόδου κατά κανόνα υπ ερβαίνει τους 160 /λεπτό.
Επίσης στη φλεβοκομβική ταχυκαρδ ία η έναρξη
και η aποδρομή γίνονται βαθμιαία ενώ, συνήθω ς
ε ίναι απιiτομες στην παροξυσμική υπ ερκοιλιακή
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ταχυκαρδία . Στη φλεβοκομβική ταυχκαρδία τα Ρ
έχουν στα θερή μορφολογία ενώ, στην υπ ερκοιλια
κή τα έκτοπα Ρ' διαφέρουν από τα φλεβοκομβικά
επάρματα Ρ που προηγούντα ι ή έποντα ι της ταχυ
καρδίας. Τέλος στην υπ ερκοιλιακή παρουσιάζετα ι
διαφορά μεταξύ του διαστήματος P'R κατά την τα
χυκαρδία κα ι του διαστήματος PR πριν ή μετά την
ταχυκαρδία .
Θεραπ ε ία : αποσκοπ ε ί στην παύση της ταχυκαρδίας
κα ι την προληψη ν έων κρίσεων . Η κομβική κα ι η
κολποκοιλιακ1Ί ταχυκαρδία , που είνα ι οι συχν ότ ε
ρες μορφές αντ ιμετ ωπ ίζοντα ι με μηχαν ικά κα ι φαρ
μακευτ ικά μέσα . Οι μηχαν ικοί χειρισμοί αποβλέ
πουν στη διέγερση του παρασυ μπα θητικού με την
οπ οία στα ματάει η ταχυκαρδία , οι χειρισμοί αυτοί
περιλα μβάν ουν
• Τη μάλαξη του καρωτ ιδικού κόλπου
• Τη δοκιμασία Valsava. (μετά από βα θεία εισπνωΊ
εκτ ελείτα ι βία ιη εκπνοή τουλάχιστον επ ί 10cece
με κλειστή τη γλωτ ίδα ) .
• Τον βήχα ή έ μετο με ερεθισμό του φάρυγγα μ ε
το δάκτυλο ή με κουταλάκι ή άλλο αντ ικε ίμενο.
• Αποτ ελεσματ ική είνα ι επίσης η ισχυρή πίεση α μ
φοτ έρων τ ων βολβών ( οφθαλμοκαρδιακό αντα 
νακλαστ ικό) αλλά, πρέπ ε ι να αποφ εύγετα ι προς
αποφυγή τραύματος.
Εάν οι μηχαν ικοί χειρισμοί δεν ε ίνα ι αποτ ελε
σματ ικοί χορηγείτα ι αδενοσίνη . Στη συν έχεια σε
ασθεν είς με ικανοποιητ ική καρδιακή λειτουργία
μπορούν να χορηγηθούν αποκλειστές ασβεστίου, β
αποκλειστέςή δακτυλίτ ιδα . Η καρδιοανάταξη πρέ
π ε ι να εφαρμοστ εί σε π ερίπτωση αποτυχία ς των
φαρμακευτ ικών μέσων ή άμεσα σε α ιμοδυνα μική
επ ιβάρυνση τ ου ασθεν ούς.s
Όταν η μέθοδος αυτή δεν ε ίνα ι εφικτή μπορούν
να χρησιμοποιηθούν αντ ια ρρυθμικοί παράγοντ ες
(προκα'ίνα μίδη, α μιοδαρόνη κλπ ) λα μβάνοντας σο
βαρά υπόψη τον κίνδυνο προα ρρυθ μίας. Σε ασθε
ν είς με καρδιακή αν επάρκεια χορηγείτα ι α μιοδα
ρόνη ή δακτυλίτ ιδα . Η καρδιοανάταξη αντ ενδεί
κνυτα ι σε αυτήν την ομάδα ασθενών.7.ΙΊ
Σε υποτ ροπ ιάζουσα επίμονη υπ ερκοιλιακή τα 
χυκαρδία με μηχαν ισμό επανε ισόδου γίν ετα ι κα
τάλυση-καυτηριασμός του υπ εύθυνου δεματ ίου με
ε ιδικό ηλεκτρόδιο κα θετήρα από το οποίο χορη-
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γούντα ι ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας.
Για την πρόληψη των υποτροπών εκτ ός της φαρμα 
κευτ ικής αγωγής συν ιστ άτα ι υγιεινοδια ιτητ ική
αγωγή με αποφυγή καπνίσματος, οινοπν ευματω
δών ποτών, συγκινήσεων , μεγάλων γευμάτων .�>
Κ οιλιακή ταχυκαρδία

Οι α ρρυθμίες αυτ ές προέρχοντα ι από περιοχές που
εντοπίζοντα ι κάτω από το επ ίπ εδο του κολποκοι
λιακού κόμβου ή σπαν ιότ ερα από τη π εριοχή του
ερεθισματαγωγού συστήματος (Εικ 1 1 ).

Εικόνα 1 1 : Κοιλιακή ταχυκαρδία
Διαφορετ ικές μορφ ές κοιλιακών ταχυκαρδιών
οφ είλοντα ι σε διαφορετ ικούς παθοφυσιολογικούς
μηχαν ισμούς. Οι α ρρυθμίες αυτ ές ε ίνα ι δυνατόν να
παρουσιαστ ούν με δρα ματ ικά φα ινόμενα όπως συ
γκοπή, αλλά μπορεί να ε ίνα ι σχεδόν aσυ μπτωμα
τ ικοί κα ι να ε ίνα ι τυχα ίο εύρη μα . Στο βιομηχαν ικό
κόσμο η συχνότ ερη α ίτ ια για τ ις ταχυκα ρδίες αυτές
ε ίνα ι η ισχα ιμική καρδιακή νόσος. Μετά από οξύ
έ μφραγμα μυοκαρδίου μπορεί να ε μφαν ιστούν
πρώιμα, δηλαδή μέσα στ ις πρώτ ε ς 48 ώρες από την
εγκατάσταση του ε μφράγματος, ή όψ ιμα, μετά την
παρέλευση 4 8 ωρc6ν από την εγκατάσταση του ε μ
φράγματος. Στην πρώτη περίπτωση ο μηχαν ισμός
της ταχυκαρδία ς συνήθως οφε ίλετα ι σε αυξη μένη
ευερεθιστότητα τ ου μυοκαρδίου. Στη δεύτ ερη πε
ρίπτωση οι ταχυκαρδί ες οφ είλοντα ι σε μηχαν ισμό
επανε ισόδου, ο οποίος σχετ ίζετα ι με την παρουσία
ουλώδους συνδετ ικού ιστ ού στο μυοκάρδιο που ε ί
να ι το αποτ έλεσμα του ε μφράγματος. Οι ουλώδεις
αυτ ές περιοχές έχουν διαφορετικά χα ρακτηριστ ι
κά ταχύτητας αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος
κα ι αποτ ελούν τ ο υπόστ ρωμα για τη δημιουργία μη
χαν ισμού επαν ε ισόδου. Στην πρώτη περίπτωση (
πρώιμη) υπάρχει ένα αυξη μένο ποσοστό θνητότη
τα ς στην οξε ία φάση. Στην δεύτ ερη περίπτωση
(όψ ιμη) η θνητότητα μπορεί να είνα ι μέχρι 40%
στον πρώτο χρόνο μετά την πρώτη ε μφάν ιση της αρ
ρυθμίας. Αρκετά επ ε ισόδια α ιφν ιδίου θανάτου
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διαπ ιστώθηκε ότ ι οφ ε ίλοντα ι σε κοιλιακή ταχυ
καρδία, η οπ οία εκφυλίζετα ι σε κοιλιακή μα ρμα
ρυγή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οφ ε ίλοντα ι εξαρ
χής σε κοιλιακή μαρμαρυγή. Η μη επίμονη ασυ
μπτωματ ικ1i κοιλιακή ταχυκαρδία ύστ ερα απ ό οξύ
έμφραγμα μυοκαρδίου συνδέετα ι επίσης με αυξη
μένη θνητότητα. Εκτός από τη στεφαν ια ία νόσο, η
κοιλιακή ταχυκαρδία απαντάτα ι σε ασθεν ε ίς με
διατατ ικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια , υπ ερτ ροφ ι
κού τύπου μυοκαρδιοπάθεια , μετά από χειρουργι
Κ1l διόρθωση τ ετραλογίας του Fallot, βαλβιδικti
καρδιακή νόσο, πρόπτωση της μ ιτροειδούς βαλβί
δας, δυσπλασία της δεξιάς κοιλία ς κα ι σύνδρομο
μικρού οτ. ΚοιλιαΚ1l ταχυκαρδία μπορεί να συ μ
βεί επίσης σε ασθεν ε ίς χωρίς οργαν ικti καρδιοπ ά
θ ε ια. Στην τ ελευτα ία π ερίπτωση η ταχυκα ρδία
μπορεί να είνα ι ευα ίσθητη, στ ις κατ εχολα μίν ες, κα ι
να ε μφανίζετα ι μετ ά απιS κόπ ωση . 10
Η παροξυσμική κοιλιακ1Ί ταχυκα ρδία χακτηρίζετα ι
από μάλλον ρυθ μικές εν σε ιρά έκτοπ ες κοιλιακές
συστολές σε συχν6τητα που συν1Ίθως κυμα ίν ετα ι
από 140-200 σφ/λεπτιS. Η κοιλιακή ταχυκαρδία
μπ ορεί να ε μφαν ίζετα ι ως ριπή απ6 3 ή περισσ6τ ε
ρες στη σειρά έκτοπ ες κοιλιακές συστολές 1l κα ι να
ε ίνα ι ε μμένουσα δηλαδti να ε μφαν ίζετα ι ως παρο
ξυσμός διαφορετ ικής διάρκε ιας αλλά, πάνω από 30
cece. Οφ είλετα ι σε υπ ερευα ίσθητο έκτοπ ο κέντρο 1l
μηχαν ισμιS επανε ισόδου ή σε παρασυστολικό κέ
ντρο. Στο ΗΚΓ τα συ μπλέγματα QRS ε ίνα ι ανώ
μαλα , διευρυσμένα κα ι μάλλον ρυθμικά. Οι απο
στάσεις μεταξύ τ ους δεν είνα ι ίσες. Εάν ιSπως συ
νηθέστερα συμβα ίν ε ι οι κιSλποι διεγε ίροντα ι απ6
το φλε βόκομβο, τιSτ ε τα συμπλέγματα QRS δεν
έχουν κα μιά χρον ικ1Ί σχέση με τα επάρματα Ρ τα
οποία ε ίνα ι δυσδιάκριτα κα ι αρα ιότ ερα (κολπο
κοιλιακός διαχωρισμ6ς). Όταν όμως οι κόλποι διε
γείροντα ι παλίνδρομα ε μφαν ίζοντα ι κολπ ικά Ρ σε
λίγες όμως π εριπτώσεις, μετά το αντίστοιχο σύ
μπλεγμα Q RS.
Κλινική εικόνα: η κοιλιακή ταχυκαρδία συνήθως
συνοδεύετα ι απιS ελάττωση της καρδιακής πα ρο
χής, οπιSτ ε μπ ορεί να ε μφαν ιστούν συμπτώματα
εγκεφαλικής ισχα ιμία ς (ζάλη ,α δυνα μ ία ,λιποθυ
μία ), καρδιακή ς κα ι στ εφαν ια ία ς αν επάρκειας.
Κατά την αντ ικειμεν ική εξέταση σε ση μαντ ική πτώ
ση της καρδιακής παροχής διαπ ιστώνοντα ι ψυχρά

άκρα κα ι μικρ6ς α ρτηριακιSς σφυγμός. Η καρδια 
κή συχνότητα σπαν ίως μετα βάλλετα ι μ ε τ η μάλαξη
του κα ρωτ ιδικού κιSλπου. Πάντως η καρδιακή συ
χνότητα δεν είνα ι απολύτως σταθ ερή, όπως στην
υπ ερκοιλιακή ταχυκαρδία κα ι μετα βάλλετα ι σε κά
θε μέτρηση . Παρατηρούντα ι σποραδικά κύματα Α
στ ις σφαγίτ ιδες κα ι κατά την ακρόαση μετα βαλλό
μενη ένταση του lου καρδιακού τόνου, λόγω συν ε
χούς μετα βολής της χρονικής σχέσης μεταξύ συ
στολής κ6λπων κα ι κοιλιών. Συχνά διαπ ιστών ετα ι
κα ι διχασμιSς τ ων δύο καρδιακών τ6νων .�'�
Δ ιαφορική διάγνωση ταχυαρρυθμιών
(με ευρέα συμπλέγματα)

Η διαφορική διάγνωση ε ίνα ι απαρα ίτητη, στην πε
ρίπτωση που συνυπάρχουν διαταραχές αγωγής τ ου
ερεθίσματος δια μέσου τ ων δεματ ίων του His, με
αποτ έλεσμα κα ι οι υπ ερκοιλιακής προελεύσεωςτα
χυα ρρυθμίες να καταγράφοντα ι με διευρυσμένα
Q RS.
Η μάλαξη του καρωτ ιδικού κ6λπου μπορεί να λύ
σε ι το πρ6 βλη μα . Έτσι αν στα ματήσει η ταχυκαρ
δία τότε θα πρ6κειτα ι για παροξυσμική υπ ερκοι
λιακti , αν κα ι σπαν ίως μπορεί να έχε ι αποτ έλεσμα
και στη συχνότητα της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Επ ί
σης η ενδοφλέβια χορήγηση αδενοσίνης έχει απο
τ έλεσμα μόνο στην υπ ερκοιλιακή ταχυκαρδία κα ι
δεδομένης της πολύ βραχείας ημιπερι6δου ζωής
μπορεί να χρησιμοποιείτα ι κα ι θεραπευτικά για τη
διαφορική διάγνωση κοιλιακής κα ι υπ ερκοιλιακής
ταχυκαρδίας. Σημαντ ική ε ίνα ι κα ι η ύπαρξη ΗΚΓ
με φλε βοκομβικ6 ρυθμ6 κα θώς η παρουσία παρό
μοιων συμπλεγμάτων με αυτών του φλεβοκομβικού
ρυθ μού συνηγορεί για υπ ερκοιλιακή προέλευσή ς
της. Αντ ίθετα μορφολογία τ η ς ταχυκαρδία ς ίδια με
κοιλιακές έκτακτ ε ς συστολές κατ ευθύν ει στη διά
γνωση της κοιλιακής ταχυκαρδία ς (Εικ. 12).

Εικόνα 12: Φλεβοκομβικός ρυθ μ6ς με έκτακτ ες
κοιλιακές κα ι κοιλιακή ταχυκαρδία
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Η χαρακτηριστική μορφολογία του Q RS ε ίνα ι πολ
λές φορές διαγνωστική για κοιλιακή ταχυκαρδία
ιδια ίτερα όταν η διάρκε ια του ε ίνα ι μεγαλύτερη
από 160ms. Η παρουσία κολποκοιλιακού διαχωρι
σμού (παρουσία «ανεξάρτητων» Ρ ), η παρουσία συ
στολών μέσα στην ταχυκα ρδιά διαφορετικής με αυ
τής μορφολογία (συστολές από σύλληψη, συστολές
από συγχόνευση ) κα ι η παροσία ση μείων από την
κλινική εξέταση ( μετα βολή ένταση ς 1ου τόνου) κα 
θ ιστούν την ταχυκαρδία πιθανότερα κοιλιακής
προέλευσης. 7
Θεραπεία: Σε α ιμοδυνα μική επιβάρυνση γίνετα ι
α μέσως καρδιοανάταξη. Διαφορετικά η ανάταξη
σε φλε βοκομβικό ρυθ μό γίνετα ι με ενδοφλέβια χο
ρήγηση ξυλοκα·ίνης, α μιοδα ρόνης ή προκα·ίνα μί
δης. Στη συνέχε ια χορηγούντα ι διάφορα αντιαρ
ρυθμικά για πρόληψη των υποτροπών της ταχυ
καρδίας. Ι δα ίτερα αποτελεσματικοί είνα ι οι β-ανα
στολείς στην ισχα ιμική καρδιοπάθεια. Όταν η φαρ
μακευτική αγωγή είνα ι αναποτελεσματική μπορεί
να γίνει α ) χειρουγική θεραπέια με εκτομή ανευ
ρίσματος ή υποκινητικής περιοχής συμπεριλα μβα 
νόμενης κα ι της εστίας της αρρυθμία μετά από χαρ
τογράφηση κα ι β) ε μφύτευση αυτόματου aπινιδω
τή I αντιταχυκα ρδιακού βηματοδότη.7
Κ οιλιακή μαρμαρυγή

Εικόνα 13 : Κοιλιακή μα ρμα ρυγή
Στις κοιλίες επικρατεί ένα ς χαώδης ρυθμός. Η συ
χνότητα των κοιλιακών ερεθισμάτων είνα ι πολύ με
γάλη πάνω από 300-400 /λεπτό, διάφορα τμή ματα
του κοιλιακού μυοκαρδίου συσπώντα ι ή χαλαρώ
νουν χωρίς συντονισμό, εντελώς ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο κα ι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει
κοιλιακή συστολή.s (Εικ. 1 3 )
Στο Η Κ Γ δε φα ίνοντα ι σαφή κύματα Q RS, αλλά
μια συνεχής κυματομορφή που μετα βάλλετα ι ως
προς το ύψος κα ι το εύρος των κυμάτων που την
αποτελούν. 7
Η κοιλιακή μα ρμα ρυγή καταλήγε ι γρήγορα σε

ισοηλεκτρικ1Ί γρα μμή, θάνατο εάν άμεσα (πίνακα ς
2) δε γίνει ηλεκτρική ανάταξη κα ι εφα ρμογή καρ
διοπνευμονικής αναζωογόννησης. 7.11
ΠΡΩΤΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ
(ΛΕΠΤΑ)

Π Ο ΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ( % )

1
5
7
9- 1 1
> 12

70-90
50
30
10

2-5

Π ίνακα ς 2: Αποτελεσματικότητα απινίδωσης σε
σχέση με τον χρόνο που έγινε.
Η πρόληψη νέων επε ισοδίων κοιλιακ1iς
μαρμαρυγής μπορεί να γίνει φαρμακευτ ικά με τη
χορήγηση α μιοδα ρώνης ή β-αποκλειστcίΝ αλλά έχε ι
απόλυτη ένδειξη η ε μφύτευση μόνιμου α:;τ ιν ιδωηi
7,11
Σύνδρομα προδιέγερσης
(WOLF -PARΚINSON-WHITE)

Εκτός από τη φυσιολογικ1Ί οδό του κολπ ο
κοιλιακού κόμβου κα ι του συστήματος αγωγ1iς του
His-Purkinje, στο σύνδρομο αυτό υπάρχε ι και μια
παρακα μπτήρια, το δεμάτια του Kent, που συνδέ
ει το κολπικό με το κοιλιακό μυοκάρδιο. Η κάθο
δος του ερεθίσματος μέσω του πα ραπάνω δεματί
ου έχε ι σαν αποτέλεσμα να μη συμβαίνει η φυσιο
λογική κα θυστέρηση της αγωγής στον κολποκοι
λιακό κόμβο κα ι η έναρξη της εκπόλωσης του κο ι
λιακού μυοκαρδίου να μη γίνετα ι μέσω του φυσιο
λογικού συστή ματος αγωγής αλλά ανυ)μα λα μέσω
του δεματίου. Παράλληλα όμως το ερέθισμα ά'( ε
τα ι στις κοιλίες κα ι δια μέσου της φυσιολογικ1i ς
οδού του συστή ματος αγωγής.
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Εικόνα 1 4 : Σύνδρομο WPW
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Στο ΗΚΓ ανευρίσκοντα ι ορισμένα χαρακτηριστι
κά στοιχε ία (Εικ. 1 4 ) :
• Βραχύ διάστημα P R < Ο, 1 2sec τ ο εύρος του οποί
ου μετα βάλλετα ι σε διαφορετικές aπαγωγές.
• Διευρυσμένο σύμπλεγμα QRS > 0 , 12sec με μια
χαρακτηριστική κόμβωση στο ανιόν τμήμα του
QRS, το κύμα δ.
• Διατα ραχές επαναπόλωσης , ο άξονα ς των οποί
ων ε ίνα ι αντίθετος με αυτόν του κύματος δ στην
ίδια απαγωγή . ω
Αίτια κα ι κλινική ση μασία: το σύνδρομο Wol
P arkinson-White συνηθέστερα απαντά σε άτομα
χωρίς έκδηλη ανωμαλία από το καρδιαγγειακό σύ
στη μα. Ό μως μπορεί να πα ρατηρηθε ί κα ι σε άτο
μα που πάσχουν από πρόπτωση μιτροε ιδούς, υπερ
τροφική μυοκαρδιοπάθε ια, υπερθυρεοε ιδισμό ή
νόσο Ebstein. Επίσης μπορε ί να ε μφανίζετα ι σε
πολλά μέλη της ίδιας οικογένε ιας κα ι να μεταδίδε
τα ι κληρονομικά. Το σύνδρομο έχει μεγάλη κλινι
κή ση μασία γ ιατί σε ποσοστό 40-80% ε μφανίζοντα ι
έκτοπες ταχυκαρδίε ς που επιβαρύνουν την πρό
γνωση.
Θεραπε{α: χορηγούντα ι φάρμακα που αυξάνουν
την ανερέθιστη περίοδο του δεματίου του Kent,
όπως η α μιοδαρόνη κα ι η προκα·ίνα μίδη . Αντεν
δε ίκνυτα ι η χορήγηση δακτυλίτιδας, αποκλε ιστών
ασβεστίου, β-αποκλε ιστών κα ι αδενοσίνης, σαν μο
νοθεραπε ίας γιατί ελαττώνετα ι η ανερέθιστη πε
ρίοδος του παραδε ματίου, κατέρχοντα ι περισσότε
ρα έκτοπα ερε θίσματα κα ι αυξάνει σημαντικά ο
κίνδυνος ε μφάνισης κοιλιακής μα ρμα ρυγής. Σε
έντονα συμπτώ ματα με α ιμοδυνα μική επιβάρυνση
γίνετα ι καρδιοανάταξη. Σε περίπτωση συχνών υπο
τροπά)ν πα ρά την πλήρη φαρμακευτικti αγωγή συ
νιστάτα ι καυτηριασμός με ε ιδικό ηλεκτρόδιο ρα
διοκυμάτων υψηλής συχνότητα ς ή σπανιότερα χε ι
ρουργική διατομή ή κρυοπηξία του παρακα μπτή
ριου δεματίου, ύστερα από λεπτομερή ηλεκτροφυ
σιολογικό έλεγχο κα ι εντόπισή του. R
ΦΑΡΜΑΚΕ ΥfΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

Η φαρμακευτική θεραπε ία των ταχυαρρυθμιών
αποτελεί τη συνηθέστερή μέθοδο αντιμετώπισης
τους κα ι εξασφαλίζετα ι με τη χρησιμοποίηση φαρ-

μάκων που επηρεάζουν τις ηλεκτροφυσιολο-γ ικές
ιδιότητες των καρδιακών κυττάρων, τροποποιούν
τον τόνο του αυτcSνομου νευρικού συστ ή ματος ή
βελτιώνουν την α ιμάτωση κα ι τη συσταλτότητα του
μυοκαρδίου .6
Α ρχές φαρμακευτικής θεραπείας ταχυαρρυθμιών

Οι παράγοντες που κα θορίζουν το φαρμακολογι
κό αποτέλεσμα μια αντια ρρυθ μικής ουσία ς, εξαρ
τάΝτα ι από τις φα μακοκινητικές κα ι φαρμακοδυ
να μικές ιδιότητες του φαρμάκου κα ι από τη φύση
της νcSσου . Οι φαρμακοκινητικές ιδιcSτητε ς ορίζουν
τις σχέσεις μεταξύ της δόσης κα ι της πλασματικής
πυκνcSτητα ς κα ι εξαρτώντα ι απcS το βα θμcS της εντε
ρικής απορρcSφησης ,τη διανομή, το μετα βολισμcS
κα ι την αποβολή του χρησιμοποιούμενου φαρμά
κου. Οι φαρμακοδυνα μικές ιδιcSτητες καθορίζουν
τη σχέση μεταξύ της πλασματικής πυκνότητα ς κα ι
του φα ρμακολογικού αποτελέσματος κα ι εξαρτώ
ντα ι από τη μετα βαλλόμενη ευαισθησία του οργα
ν ισμού προς τα φάρμακα, απcS την ηλικία του αρ
ρώστου, από τη φύση της νόσου κα ι από τους ενερ
γούς μετα βολίτες του φαρμάκου. Οι πα ράγοντες
που τροποπο ιούν το βα θμcS ευα ισθη σία ς ενός
αντιαρρυθ μικού φα ρμάκου ε ίνα ι:
•

•
•

•
•

•

Η έκταση της πα θολογοανατομικής βλάβης κα ι
φυσιοπαθολογικής διαταραχής που προκάλεσαν
την α ρρυθ μία .
Ο βαθ μός της χρονιcSτητας των αλλοιώσεων.
Οι διατα ραχές α ιμάτωσης του μυοκα ρδίου, που
ευθύνοντα ι για την άνιση κατανομή του φα ρμά
κου στις διάφορες περιοχές του μυοκαρδίου κα ι
για την ανομοιογένε ια του δυνα μικού δράσεως
των καρδιακών κυττάρων.
Η παρουσία α ιμοδυνα μικών διαταραχών.
Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπία ς τόσο του
ενδοκυττάριου cSσo κα ι του εξωκυττάριου χώρου
Η καρδιακti συχνότητα ,το δυνα μικό δράσεως, η
διαρκής μετα βλητότητα των μηχανισμών α ρρυθ
μιο-γέννεσης κα ι ο τόνος του αυτονόμου νευρι
κού συστή ματος.6
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Μ ηχανισμός δράσεως των αντιαρρυθμικών
φαρμάκων

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα επηρεάζουν με άμεσο
ή με έμμεσο τρόπο έναν ή περισσότερους από τους
μηχανισμούς α ρρυθμιογέννεσης. Οι άμεσε ς επι
δράσε ις ασκούντα ι στους ιονικούς διαύλους των
κυττα ρικών με μβρανών κα ι στο ενδοκυττάριο κα ι
εξωκυττάριο χώρο, όπου προκαλούντα ι διατα ρα
χές των ιονικών συγκεντρώσεων, οι οποίε ς με τη
σε ιρά τους επηρεάζουν την επικοινωνία των κυτ
τάρων. Οι έμμεσες επιδράσε ις ασκούντα ι μέσω του
κεντρικού κα ι αυτόνομου νευρικού συστή ματος,
του συσηi ματος των ενδοκρινών αδένων ή μέσω
των μετα βολών α ιμάτωσης κα ι συσταλτικότητα ς
του μυοκαρδίου. Ο ι σπουδα ιότεροι μηχανισμοί
δράσεως των αντιαρρυθμικών ε ίνα ι:
α) Αποκλε ιστές διαύλων νατρίου-καλίου
• ελαττώνουν ή καταστέλλουν το φυσιολογικό 1l
πα θολογικό αυτοματισμό, καταργιδντα ς έτσι τη
δραστηριότητα των έκτοπων βη ματοδοτών.
• ελαττώνουν ή καταστέλλουν τις εκπολώσε ις που
προκαλούντα ι από τα όψ ιμα δυνα μικά
• ελαττώνουν την ταχύτητα αγωγής της ηλεκτρικής
διέγερσης κα ι προλα μβάνουν την εγκατάσταση
του φα ινομένου επανε ισόδου
β) Αποκλε ιστές β-υποδοχέων κα ι αποκλε ιστές διαύλων ασβεστίου ελαττώνουν τη συχνότητα εκπό
λωσης των βη ματοδοτικών κυττάρων, ενώ οι απο
κλε ιστές των β-υποδοχέων καταπολε μούν ταυτό
χρονα κα ι τη συμπα θητικοτονία, ασκώντας με το
μηχανισμό αυτό αξιόλογη αντιμαρμαρυγική ενέρ
γε ια.
γ) Πα ράταση της διάρκειας του δυναμικού δράσε
ως. Τα φάρμακα αυηiς της ομάδας καταπολε μούν
την ετερογένε ια της διάρκειας του δυνα μικού δρά
σεως σε πα ρακείμενα κύτταρα ή σε ομάδες κυττά
ρων κα ι προλα μβάνουν την εγκατάσταση της κολ
πικής κα ι κοιλιακής μαρμαρυγής.
Τ αξινόμηση των αντιαρρυθμικών φαρμάκων6,7
(κατά Vaughan Williams)
ΟΜΑΔΑ Ι αποκλειστές διαύλων νατρίου-καλίου:
Υπ:οομάδα !Α κινιδίνη, προκαϊναμίδη
Υποομάδα !Β ξυλοκαϊνη
Ύ.,-τοομάδα IC προπαφενόνη
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ΟΜΑΔΑ 11 αποκλειστές β-υποδοχέων:

προπανολόλη, ατενολόλη, εσμολόλη
ΟΜΑΔΑ 111 παρciταση διάρκειας του δυναμικού
δράσεως: αμιοδαρόνη, ιμπουτιλίδη
ΟΜΑΔΑ IV αποκλειστές διαύλων ασβεστίου:
βεραπαμίλη, διλτιαζέμη
ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
Αδενοσίνη

Καταστέλλε ι τη δραστηριότητα τόσο του q::λεβό
κομβου αλλά κυρίως του κολποκοιλιακού κόμj)ου
ενργοποιώντα ς του διαύλους καλίου και αναστέλ
λοντας τους διαύλους ασβεστίου. Λόγω τη; ταχε ία
δράσης της ( 15-30 δευτ) κα ι της εξαιρετικά βρcι
χε ίας η μιπερίοδου ζωής ( 10-30 δευτ) είναι το q::cφ
μακο εκλογ1iς για την ανάταξη της πα ροξυιψ ικ1i;
υπεκοιλιακής ταχυκα ρδίας.
Η αδενοσίνη χορηγείτα ι επίσης στην α:;τοκω.υψη
του μηχανισμού προέλευσης της ταχυκαρδία; με
ευρέα συμπλέγματα.
Λόγω της φα ρμακοδυνα μικής της είναι εξωρετικci
ασφαλής σε α ιμοδυνα μική επιβάρυνση . όπου η
δράση των ανταγωνιστών ασβεστίου μπορε ί να ε ί
να ι εξα ιρετικά επικίνδυνη .
Δοσολογικό σχή μα: 6 mg ταχε ία χορΊi'fψΙη και σε
περίπτωση μη ε μφάνισης αποτελέσματος σε 1-2 λε 
πτά, χορηγε ίτα ι δόση 12 mg σε 1-2 λεπτcJ. .
Αναποτελεσματική σε ταυτόχρονη λ1iψη ξανθινιδν
Λιδοκαίνη

Η τυπική της δράση είνα ι αναστέλοντα; του; ταχεί;
διαύλους νατρίου στους υγιε ίς ιστού ς. Παρέμεινε
για πολλά χρόνια το φάρμακο εκλογ1i; στην αντι
μετώπιση των κοιλιακών αρρυθμιu')\' . Σ1i μερα η
χρήση της έχει αναθεωρη θεί .
Έτσι η Λ ιδοκα·ίνη δεν έχε ι πλέον προφυλακτικ1i χο
ρήγηση στην αντιμετώπισης τη ς ε μφάνιση ς αρρυθ
μιών μετά από οξύ έμφραγμα. Η ξυλοκα"ίνη δεν ε ί
να ι πλέον φάρμακο ρουτίνας στην αντιμετu)πιση;
της κοιλιακής μα ρμαρυγ1i ς κατά τη διάρκε ια τη;
αναζωογόννησης.
Αποτελε ί φάρμακο δεύτερη ς επιλογής στην αντι
μετώπιση κοιλιακών α ρρυθ μιών με α ιμοδυνα μικ1i
επιβάρυνση κυρίως της ευκολίας χορ1iγηιπi ς τη ς .
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Γ ενικά ε ίνα ι καλά α ιμοδυνα μικά ανεκτή στους
ασθενείς με ταυτόχρονη καρδιακή ανεπάρκεια.
Ανεπιθύ μητες ενέργειες από Κ.Ν.Σ ε μφανίζοντα ι
από τη δόση 2-3 mg/min με τις σοβαρότερες σε υψη
λότερες δόσεις 3-4 mg/min.
Τρόπος χορήγησης:

Κατά την ενδοφλέβια χορ1iγηση, ανακατανέμετα ι
ταχέως κα ι μετα βολίζετα ι μέσω στα ηπατικών μι
κροσωμικών ενζύμων. Γ ια το λόγο αυτό μετά την
ενδοφλέβια φόρτιση απα ιτείτα ι συνέχιση της έκ
χυση ς για διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέ
σματος.
Δόση χορήγησης:

0.5-0.75 mg/kg άμεση ΕΦ χορήγηση
επανάληψη Ι 5 - 10 λεπτά
ταχύτητα χορήγησης 1- 4 mg/λεπτό
σε επανε μφάνιση α ρρυθμιών 0.5 mg/kg άμεση ΕΦ
χορήγηση
μέγιστη δόση 3 mg/kg την ιδ ρα

Δοσολογικό σχήμα:

150mg σε ΕΦ σε διάστημα 10 λεπτών επαναλα μ
βανόμενη ανά 10- 15 λεπτά αν ε ίνα ι αναγκα ίο.
• Εφ έκχυση με ρυθ μό 1.0 mg /λεπτό για 6 ώρες κα ι
στη συνέχεια 0.5 mg Ι λεπτό για τις υπόλοιπες 1 8
ώρες.
• Μ έγιστη η μερήσια δόση 2. 2g

•

Ιβουτιλίδη

Νεότερο αντιαρρυθμικό με ιδιότητες παρόμοιες
της σοταλόλης. Προκαλε ί δοσοεξα ρτώ μενη παρά
ταση του QT
Δε μετα βολίζετα ι από το σύστη μα Ρ450 κα ι δεν
απαιτείτα ι τροποίηση της δόση ς σε νεφρική ή ηπα 
τική δυσλειτουργία.
Χαρακτηριστικά έχε ι ασή μαντες α ιμοδυνα μικές
επιπτώσε ις.
Χορηγε ίτα ι για την γρήγορη ανάταξη κολπικής
μαρμαρυγής κα ι πτερυγισμού.

Α μιοδαρόνη

Είνα ι " ευρέως φάσματος" αντιαρρυθμικό. Η κύρια
δράση της πα ρατείνοντα ς τη διάρκεια του δυναμι
κύ δράση ς σε όλους τα καρδιακά κύτταρα, συμπε
ριλα μβανομένων κα ι αυτών του συστή ματος αγω
γ1iς. Δρά επίσης αποτελεσματικά έναντι των διαύ
λων νατρίου, αποκλείει τους β κα ι α υποδοχείς κα ι
έχει ασθενή δράση στους διαύλους ασβεστίου.
Διάφορες μελέτες (ARREST, ΕΜΙΑΤ, CΑΜΙ Ατ )
έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της α μιοδα 
ρόνης στην αντιμετώπιση των επικίνδυνων για τη
ζωή κοιλιακών αρρυθμιών (κοιλιακή ταχυκαρδία
κα ι κοιλιακή μα ρμαρυγή). Η α μιοδαρόνη έχε ι θέ
ση στη θεραπεία ( Ι Ια ) στην αντιμετώπιση της κοι
λιακής μαρμαρυγής, ανθεκτική στην aπινίδωση τό
σο πριν όσο κα ι σαν συμπληρωματική μετά την ανά
ταξη.
Επίσης η α μιοδαρόνη είνα ι εξα ιρετικά αποτελε
σματική στην πρόληψη των υποτροπών της κολπι
κής μαρμα ρυγής και του κολπικού πτερθγθσμού.
Το εξα ιρετικά ασφαλές α ιμοδυνα μικό προφίλ την
καθιστά αάρμακο εκλογής σε ταυτόχρονη παρου
σία καρδιακής ανεπάρκειας.
Η α μιοδαρόνης παρατε ίνει το χρόνο προθρομβίνης
κα ι αυξάνει τα επίπεδα δακτυλίτιδας στο α ίμα.

Δοσολογικό σχήμα: 1mg χορηγούμενο σε 10 λεπτά.

Ανα μονή 10 λεπτά κα ι στη συν έχεια ακολουθεί
επανάληψη της δόσης. Η χορήγηση διακόπτετα ι σε
περίπτωση ανάταξης της α ρρυθ μίας ή παράτασης
του QT > 440ms.
Ε σμολόλη

Είνα ι ένας β 1 εκλεκτικός αποκλειστής με εξα ιρε
τικά βραχε ία η μιπερίοδος ζ ωής 2 - 9 λεπτά. Η χρή
ση της εντοπιζ ετα ι στην επείγουσα αντιμετώπιση
υπερκοιλιακών αρρυθμιών της παροξυντικής υπερ
κοιλιακής ταχυκαρίας κα ι τον έλεγχο της συχνότη
τας σε κολπική μα ρμα ρυγή (Ι).
Η εσμολόλη πα ρατε ίνει τη δράση της σουκινιλοχο
λίνης κα ι αυξάνει τα επίπεδα δακτυλίτιδας στο α ί
μα.
Ιδιόμορφο δοσολογικό σχήμα

Δόση φόρτισης 0.5 mg Ι kg ΕΦ σε 1 λεπτό
Συνεχής χορήγηση 50 - 300 μg Ι kg Ι λεπτό
Τ ιτλοποίηση κάθε 4 λεπτά
Μ έγιστη διάρκε ια χορήγησησ 48 ώ ρες
50 - 200 μg αντιστοιχούν με 3 6 mg προπανολό
λης
-
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Α τροπίνη

Παρασυ μπα θητικολυτικό αυξάνει την καρδιακή
συχνότητα,τις συστη ματικές αντιστάσεις κα ι την
αρτηριακ1Ί πίεση.
Χρησιμοποιείτα ι στη θεραπεία της συμπτωματικής
βραδυκαρδία ς κα ι στην ασυστολία.
Δοσολογικό σχήμα

0.5- 1.0 mg /ΕΦ κάθε 3- 5 λεπτά
μέγιστη δόση 3 mg( 0.04 mg/kg ) πλήρη ς αποκλει
σμός παρασυμπαθητικού.
Ν τοπαμίνη

Διεγείρει την απελευθέρωση νοραδρεναλίνης κα ι
έχει α, βι κα ι β2 δράσε ις.
Έχε ι επίσης δράση κα ι στους ντοπα μινεργικούς
υποδοχε ίς.
Δοσολογικό σχήμα

2- 4 μg/kg μικρή ινότροπη δράση, σπλαχνική
αγγε ιοδιαστολή
5 - 10 μg/kg κυριαρχε ί β 1,β2 δράση
( ινότροπη, χρονότροπη )
10- 20 μg/kg συστηματική κα ι σπλαχνική
αγγε ιοσύσπαση (α δράση )
Η ντοπα μίνη κυκλοφορεί σ ε φύσσιγες των 5 κ.εκ
που περιέχεουν 400 mg. Μ ια φύσσιγγα σε διάλυμα
250 κ.εκ αποτελεί συκγκέντρωση ντοπα μίνης 1600
μg/ κ.εκ.
Ε πινεφρίνη

Διεγείρει τους α κα ι β υποδοχείς του συμπα θητι
κού.
Αυξάνε ι την εγκεφαλική κα ι μυοκαρδιακή α ιμά
τωση.
Δοσολογικό σχήμα

1.0 mg κάθε 3- 5 λεπτά
διάλυ μα χορήγησης 2- 10 μg /λεπτό
Συνήθως μια φύσσιγα 1.0 mg διαλύετα ι σε 250 κ. εκ
0.9 % (Συγκέντρωση 4 μg /κ. εκ)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΙ\ΟΓΙ.� �.\1 Ε\ΤλΙΙΙ\Η: I.\IPIKH2:

ΤΟ ΞΙΚΟ ΤΗ ΤΑ ΤΩ Ι\'
ΑΝ ΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩ :\

Λόγω του στενού θεραπευτικού εύροι•; των cιντιcιρ 
ρυθμικών φα ρμάκων, αρκετά συχν ά ;ωτά την ω·τι
μετώπιση των αρρυθμιών ε μφαν ίζοντα ι τοξι;.-:cί q ω
νόμενα, που θέτουν σε κίνδυνο το cαοτέί.εσμcι τη;
θεραπείας, αλλά κα ι την ίδια τη ζu)11 τοι• cωθενοι'; .
Τα φα ινόμενα αυτά εκδηλιίΝοντα ι ε ίτε ω; cιρρι• θ
μιογόνος δράση (προα ρρυθμία) 1l σαν cαοτέί.εσμcι
αυξημένης πλασματικής συγκέντρωση; με εzδ η 
λώσεις από τ ο κυκλοφορικό σι'στημα . το cιίμα . το
πεπτικό, το νευρικό σύστη μα κα ι το δέρμα.''
Α ρρυθμιογονος δράση ( προαρρυθμία)

Η επιδείνωση της αντιμετωπ ιζόμενη; cιρρι•θμ ία; 1l
η ε μφάνιση νέων α ρρυθμιών κατά τη δ ιcίψειcι τη;
φαρμακευτικής αγωγής είνα ι γνωσηΊ ω; cι�ψι• θ
μιογόνος δράση (προα ρρυθμία) . Η cιρρι' θμιοΌ'Liνο;
δράση δεν εξαρτάτα ι μόνο απ6 την :τί.cωμcι.τι%1l :τι•
κνότητα του χορηγούμενου φαρμά;.-:οι• . cιi.i.c( οqε ί
λετα ι στην εκλεκτική τους επ ίδραση πί των ηί. ε
κτροφυσιολογικών ιδιοτήτων των κcιρbιcι.;.-:ιι)ν ;.-:ι•τ
τάρων, ιδια ίτερα δε του ερεθισματcιΊ•ω·;•οι' σι•σηΊ
ματος. Η πιθαν6τητα εμφάν ιση; :τροcιρψθμίcι.; cιι• 
ξάνετα ι σημαντικά απ6 τη χορJi•,ι ηιι η τcιηι)χρονα
δύο αντια ρρυθ μικιίΝ. Το ποσοστό ε;.-:δψ.ωση; τη;
διατα ραχής υπολογίζετα ι ότι κηιcιίνετcι ι cαό 730%. Ο συχν6τερος μηχαν ισμό; τη; cιρρι•θμ ιο·:6νου δραστηρι6τητας είνα ι ο μηχανισμli; ε:τcι.νεισό
δου. Σε μερικές περιπτιίJσε ι; ενοχο:το ιείτcι.ι η ιπ• 
μπαθητικοτονία κα ι άλλοτε οι εκί.εzτι;.-:έ; π ιδρ(ι 
σεις των φα ρμάκων στη λε ιτουργίcι τοι• qί.εj)ο;.-:Liμ
βου ή επί της ανερέθιστη; π εριόδοι• τοι• ;ωί.:τοκο ι
λιακού κόμβου.6
Συνδυασμένη χορήγηση αντιαρρυθμ ι;.-:cίη•
• Ο συνδυασμός παραγ6ντων μ ε ίδιο μ ηχαν ισμ6
δράση ς είνα ι εξα ιρετικά επ ικίνδυνο;. ιδ ίω ς μ ε
φάρμακο της ομάδας ΙΑ μ ε I C 1l μ ε αμιοδαρ6νη .
•
Η ταυτόχρονη χορήγηση β αποκλε ιστυ)ν και
α μιοδαρόνης ε ίνα ι ασφαλής.
• Αποφυγή των παραγόντων της ομάδα; ι ε ιδικά
IC σε ασθενείς με οργανική κα ρδιακ1i ν6σο.
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ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
ΡΥΘΜΟ Σ
ΟΜΑΛΟ Σ*

I

I

l

Εικόνα 15 : Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

ΣΥΧ Ν Ο ΤΗΤΑ Ρ
ΜΕΓΑΛντΕΡ Η
ΤΩΝ QRS

ΣΥΧ Ν Ο ΤΗΤΑ Ρ
ΙΔΙΑ ΜΕ QRS

ΦΛΕΒΟ ΚΟΜΒΙΚΗ
ΒΡ ΑΔΥΚΑΡΔΙΑ

ΔΙΑ ΣΤΗΜΑ Ρ -R
ΣΤΑ Θ ΕΡ Ο

τνΙΙΟΥ Π
ΚΟΛΙΙ/ΚΟ Σ
Α ΠΟ ΚΛΕΙΣΜΟ Σ

l

Α ΣΦ ΑΛΕΣ
ΔΙΆΣΤΗΜΑ P-R

I

ΙΙΛΗΡ ΗΣ
ΚΟΛΙΙ/ΚΟ Σ
Α ΠΟ ΚΛΕΙΣΜΟ Σ

Σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα για ασυστολί α
ε ίναι
• ΠρcSσφατη ασυστολία
• Κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Π
• Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμcSς
• Παύλες μεγαλύτερες απcS 3sec
ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Σχήμα 3 : Διαφορική διάγνωση βραδυαρρυθμίας

Πρώτου βαθμού

*Σε βραδυκαρδία με ανώμαλο ρυθια5 και προοδΕυτικά αι•
ξανόμενο διάστημα P-R έχουμε την εμφάνιση κολποκοιλια
κοι! αποκλεισμού τύπου Ι (Weckehach)

Σαν βραδυκαρδία ορίζεται όταν η καρδιακή συ
χνότητα είναι < 60b/min όμως ε ίναι πιο δόκιμο να
χωρίσουμε σε απόλυτη όταν η καρδιακή συχνότη
τα ε ίναι < 40b/min και σχετική όταν ε ίναι μεγαλύ
τερη.
Το πρώτο βή μα που θα πρέπε ι να κάνου με σε ασθε
νή με βραδυκαρδία ε ίναι να ελέγξουμε εάν έχου
με ση μεία κακή ς κυκλοφορίας όπως
• Συστολική αρτηριακή πίεση < 90mmHg
• Καρδιακή συχνότητα < 40b/m in
• Κοιλιακές έκτακτες
• Σημεία καρδιακής αν επάρκε ιας.
.
Εάν υπάρχουν σημεία επιβάρυνσης της καρδ ιακης
κυκλοφορίας χορηγούμε 500 μg Atropine ενδοφλέ
βια. Η δόση αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την μέ
γιστη δόση των 3 mg
Η χορήγηση ισοπροτερενόλης ή αδρεναλίνης μπο
ρεί να βοηθήσει στις περιπτώσε ις cSπου η ατροπίνη
είναι αναποτελεσματική .
Εάν με τα φάρμακα δεν βελτιωθεί η κατάσταση θα
πρέπει να σκεφθούμε εξωτερική διαδερμική βη
ματοδότηση.
,

Αποτ ελ ε ί ένδε ιξη καθυστήρηση ς μεταξύ κcSλπων
και κοιλιυ)ν. Χαρακτηρίζεται από παράταση του
διασηΊματος PR μεγαλύτερη από 0.2 δευτ. ( Εικ.
16). Δεν απαιτε ί καμιά θεραπεία σαν μεμον ωμένο
συ μβάν.

Εικόνα 16 : Πρώτου βαθμού κολποκοιλιακός απο
κλε ισμcSς
Δ εύτερου βαθμού

Αποτελεί μια κατάσταση όπου δεν άγονται cSλα τα
ερεθίσματα στις κοιλί ε ς.
Τύπος Ι (Wenckebach)
Τα κολπικά ερεθίσματα συναντούν προοδευτική
καθυστέρηση στην αγωγή τους προς τις κοιλιες λό
γω αποκλεισμού στον ΚΚ κόμβο, με τελικό αποτέ
λεσμα τον αποκλει-σμό ενός ερεθίσματος. Υ πάρ
χει προοδευτική παράταση του διαστή ματος PR.
Τελικά ένα Ρ δεν άγεται. Τα συμπλέγματα Q RS ε ί
ναι φυσιολογικά (Εικ. 17).

ΕικcSνα 17 : Δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός απο
κλεισμcSς τύπου Ι
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Τύπος 11

Υψηλός κίνδυνος ασυστολίας σε :
- Ι στορικcS πρcSσφατης ασυστολίας
- ΑποκλεισμcS Mobitz Π
- Πλ1Ίρης κολποκοιλιακcSς με ευρέα Q RS
- Καταγραφή παύλας (διάστημα RR) > 3s
• Οριστική και αποτελεσματική λύση αποτελεί μcS
νο η βη ματοδc5τηση (αρχικά εξωτερικ1i διαδερ
μική και άμεση αναζ1iτηση ε ιδικού για διαφλέ
βια).
•

Τα κολπικά ερεθίσματα δεν άγονται στις κοιλίες,
αλλά χωρίς όμως προοδευτική καθυστέρηση της
αγωγής. Το διάστη μα PR των αγόμενων συστολών
είναι σταθερό και φυσιολογικό. Ο αποκλεισμός
μπορεί να ε ίναι στο δεμάτια His ή περιφερικότερα.
Τα QRS μπορε ί να είναι ευρέα (Εικ. 18).

Β ηματοδότηση

Εικόνα 18 : Δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός απο
κλε ισμός τύπου Ι Ι
Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Ο κολπικός ρυθμός ε ίναι εντελcδς ανεξάρτητος από
τον κοιλιακό. Η κολπική συχνότητα ε ίναι πάντα με
γαλύτερη από την κοιλιακή (Εικ. 19). Και οι δυο
συχνότητες είναι ρυθ μικές. Τη βη ματοδ6τηση της
καρδιάς αναλαμβάνει ένα έκτοπο κέντρο, με το
ρυθ μό διαφυγής. Η καρδιακή συχνc5τητα είναι τcS
σο χαμηλότερη όσο πιο απομακρυσμένο ε ίναι το
έκτοπο κέντρο απc5 τον κολποκοιλιακc5 κc5 μβο.
Οι μορφολογία των Q RS εξαρτάται από τη θέση
παραγωγής του ρυθμού διαφυγ1iς.
Συγκεκριμένα αν ο αποκλε ισμc5ς συμβαίνει πριν το
διχασμό του δε ματίου είναι φυσιολογικ1iς μορφο
λογίας ενcΔ στην αντίθετη περίπτωση είναι διευρυ
σμένα, με μορφολογία αποκλε ισμού σκέλους ανά
λογα με τη θέση του έκτοπου κέντρου. Τα Ρ δεν κα
ταγράφονται Ίl μπορε ί να ε ίναι ανεστραμμένα.

Εικc5να 19 : Πλήρης κολποκοιλιακc5ς αποκλεισμc5ς
Φ αρμακευτική αντιμετώπιση
•

•

Η ατροπίνη έχε ι αποτέλεσμα σε κολποκοιλια
κούς aποκλεισμούς κεντρικά του διχασμού του
δεματίου His (καταγραφή στενών Q RS).
Σ ε αποκλε ισμό περιφ ε ρ ικcSτερα αποτέλεσμα
έχουν μcSνο οι κατεχολαμίνες.

Ο ι βη ματοδιSτες ε ίναι ηλεκτ ρονικές συ
σκευές που χρησιμεύουν για την οριστική αντιμε
τcδπιση των βραδυαρρυθμιιδν. Αποτελούνται απc5
τη συσκευ11 - γεννψρια και ένα (τοποθετημένο στη
δεξιά κοιλία) 1l δύο ηλεκτρc5δια (τοποθετη μένα στο
δεξι6 κ6λπο και δεξιά κοιλία αντίστοιχα). Οι ση
μερινές συσκευές έχουν πολλές δυνατcSτητες βη μα
τοδcSτησης - αίσθησης και προσαρμογ1iς στις απαι
ηΊσε ις του ασθενούς.
Στο ΗΚΓ επιφανε ίας η βη ματοδ6τηση κα
ταγράφ εται σαν μια ή δυο κορυφ ές ( spikes) ακο
λουθούμενες ε ίτε απcS την κολπική εκπόλωση, κύ
μα Ρ (βη ματοδcSτηση στον κcSλπο ), είτε απcS την κοι
λιακή εκπ6λωση, κύμα QRS με μορφή αποκλει
σμού αριστερού σκέλους (βη ματοδcSτηση στη δεξιά
κοιλία).
Π ρ έπε ι να υπάρχε ι δυνατιSτητα αναγνώρι
σης απcS το Η ΚΓ διαταραχών στη βη ματcSτηση που
συν1Ίθως εκδηλώνονται, εκτ6ς απ6 την επανε μφά
ν ιση συμπτωμάτων , με τις παρακάτω μορφ ές:
Αδυναμία βη ματοδ6τησης: μη καταγραφ1i
στο ΗΚΓ των κορυφών, με αποτέλεσμα ε μφάνιση
"παύλας" μεταξύ των αυτόχθονων συστολών ή ρυθ
μού διαφυγής.
Αδυναμία σύλληψης: στο ΗΚΓ καταγράφε
ται μια κορυφ1i χωρίς να ακολουθ ε ίται απcS την κοι
λιακή εκπcSλωση.
Αδυναμία αίσθηση ς: ο βη ματοδ6της αδυ
νατεί να αναγνωρίσε ι την φυσιολογική εκπόλωση
και βη ματοδοτεί σε διάφορα ση μεία του QRST
Στην επείγουσα ιατρικ1i υπάρχει δυνατ6τη
τα να γίνει διαδερμική εξωτερικ1i βηματοδ6τηση
(Εικ. 20 ).
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Εικόνα 20 : Εξωτερικ1i διαδερμική βη ματοδότηση
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι διαταραχές ρυθ μού τόσο οι βραδυαρρυθμίες
όσο και οι ταχυαρρυθ μίες αποτελούν ανωμαλίε ς

του καρδιακού παλμού όπου παρατηρούνται δια
ταραχές της καρδιακής λειτουργίας και όχι της καρ
διακής δομής. Οι διαταραχές του καρδιακού ρυθ
μού επιβαρύνουν την καρδιακή λειτουργία σε άλ
λοτε άλλο βαθμό. Παρά την πληθιδ ρα μέσων που
έχου με για διάγνωση και διερεύνηση των αρρυθ
μιών στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική το
ΗΚΓ αποτελε ί το μοναδικό μέσο.
Η αντιμετu)πιση των αρρυθμιών στην επείγουσα ια
τρική εξαρτάται από το βαθμό επιβάρυνσης που
προκαλούν στην καρδιακ1i λειτουργία του ασθε
νούς. Ιδιαίτερη προσοχ1i χρε ιάζεται στις περιπτώ
σεις που έχουμε κακ1i καρδιακή λειτουργία, όπου
και θα ;τρέ;τει να ε ίμαστε περισσότερο επιθετικοί.
Σ ίγουρα η διερεύνηση και τελι;οi αντι μετώπιση των
αρρυθμιιΓη• αποτελε ί αντικε ίμενο των ε ιδ ικο)ν καρ
δ ιολι5γων. η άμεση όμως αντιμετιόπιση αρρυθμιών
α;τε ιλητικυ)ν γ ια την ζω1i του ασθενούς θα πρέπει
να ε ίναι εq:ικηi σε κciθε ε;τίπεδο της επείγουσας ια
τρικ11 ς μέσα και έξω από το νοσοκομείο.
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