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Εισαγωγή
Στο περιβάλλον της µονάδας εντατικής θεραπείας, τα καθε-

αυτό αρρυθµικά συµβάµατα αντιπροσωπεύουν µια µειοψηφία.

Οι διαταραχές ρυθµού που θα συναντήσουµε εδώ, κατά κα-

νόνα συνοδεύουν πολύπλοκα, ―και συνήθως βαριά― κλινικά

σύνδροµα: βραδυκαρδία από την υπερκαλιαιµία της νεφρικής

ανεπάρκειας, προαρρυθµία ή τοξικότητα από φάρµακα(1), τις

µεταβολικές διαταραχές της σήψης, αλλά και ταχυαρρυθµίες

που θα ήταν καλά ανεκτές αν προέκυπταν µόνες τους, αλλά

να έχουν απειλητικές για τη ζωή αιµοδυναµικές επιπτώσεις σε

συνολικά επιβαρυµένους  ασθενείς.

Οι τυποποιηµένοι αλγόριθµοι σίγουρα είναι χρήσιµοι(2), αλλά

πρέπει να θυµόµαστε πως αφορούν αυστηρά αρρυθµικές δια-

ταραχές και την αντιµετώπισή τους. Όχι σπάνια, η µονάδα

εντατικής θεραπείας θα παρατάξει πόρους που µόνο εκεί εί-

ναι διαθέσιµοι, λόγου χάρη η µηχανική υποστήριξη της κυκλο-

φορίας (MCS)(3), υποθερµία(4, 5) ή ακόµα και επείγουσες

παρεµβάσεις: επαναγγείωση, κατάλυση µε ραδιοσυχνότητα

για αρρυθµικές θύελλες(6) αλλά και αρρυθµική χειρουρ-

γική(7). Επιπλέον, δεν είναι απίθανο να φροντίζουµε ασθενείς

µε ήδη εµφυτευµένες συσκευές διαχείρισης ρυθµού, δηλαδή

βηµατοδότες ή απινιδωτές. Με άλλα λόγια, η κατάσταση είναι

αρκετά πιο σύνθετη στον ―συνήθη, όµως ποτέ τυπικό―
ασθενή που νοσηλεύεται στη µονάδα. 

Στην ουσία, χρεάζεται προσεκτική πλοήγηση µε τη βοήθεια

πολλών αλγορίθµων, που εφαρµόζονται παράλληλα, και µάλι-

στα σε πραγµατικό χρόνο. Πέρα από τη συνήθη επιµελητεία,

στις µέρες µας η µονάδα µετασχηµατίζεται δυναµικά, ώστε να

αντιµετωπίσει ασθενείς µε όλο και πιο σύνθετες

καρδιοπάθειες.

Ας δούµε, λοιπόν, µε αυτό το πνεύµα την αντιµετώπιση των

αρρυθµιών στους βαριά πάσχοντες. Σε συνθήκες καρδιακής

ανακοπής, δηλαδή ασυστολίας, ηλεκτροµηχανικού διαχωρισµού

ή κοιλιακής µαρµαρυγής, καλύτερα να καταφεύγουµε στις

οδηγίες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ιδεωδώς έτσι

όπως εφαρµόζονται σε µια χειρουργική αίθουσα (πίνακας

1)(8). Όταν η κλινική κατάσταση µας το επιτρέπει, έχει σηµα-

ντικό ρόλο µια µικρή ανάπαυλα για συνολική εκτίµηση, και

αυτήν τη φάση θα συζητήσουµε εδώ.  

ρυθμός:
επιδέχεται σοκ?

VF/VT ασυστολία/PEA

- διφασικό σοκ 120-200 j c
- συνέχιση CPR
- αν είναι VT: CaCl2 1.0 g IV: 

CO2 > 20 mmHg στην καπνομετρία
- έλεγχος ρυθμού ξανά

επιδέχεται σοκ?

- διφασικό σοκ 120-200 j 
- συνέχιση CPR
- αδρεναλίνη 100-1000 μg IV

πήγαινε στο 2
ECMO?

- συνέχιση CPR
- ηχοκαρδιογράφημα / POCUS  
- αδρεναλίνη 100-1000 μg IVe
- CaCl2 αν υπάρχει υποψία υπερκαλιαιμίας

 
- αν πρόκειται για PEA, έλεγχος για:
     υποβολεμία
     επιπωματισμός
     πνευμοθώρακας υπό τάση
     auto-PEEP
     πνευμονική εμβολή
     υψηλός νευροαξονικός αποκλεισμός
     ενδοκοιλιακή υπέρταση

      
έλεγχος ST/T

ρυθμός::
σοκ?

πήγαινε στο 1

- διφασικό σοκ 120-200 j 
- συνέχιση CPR
- αντιαρρυθμικά?
     - αμιωδαρόνη 300 mg IV ή
     - ξυλοκαΐνη 1-1.5 mg/kg IV ανά 3-5 min x 3
- MgSO4 2 g IV για torsade des pointes
    - ηχοκαρδιογράφημα / POCUS
- πίσω στο 1

 

 ECMO? PCI διάσωσης?

1

σοκ δεν επιδέχεται σοκ

όχι

όχι

ναι

όχι

2

- είναι πιθανή:  βαγοτονία ή υποβολεμία?
                          πνευμονική εμβολή (θρόμβος, αέρας, λίπος)?
                          τοξικότητα από φάρμακα (ξυλοκαΐνη, λ.χ.)?
       υπερκαλιαιμία?                     ?

ROSC ?
ναι

ναι

ROSC?

όχι

τέλος ανάνηψης

ναι

CO2 > 20 mmHg στην καπνομετρία
- έλεγχος ρυθμού ξανά

επιδέχεται σοκ?
ναι

όχι

Ρύθμιση αδρεναλίνης / CPR ώστε:: 
 - ET CO2 > 20mm Hg
 - διαστολική BP > 40 mmHg

Πίνακας 1. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο περιβάλλον της χειρουργικής
αίθουσας (ελαφρά τροποποιημένο από: Moitra VK, Einav S, Thies KC et al.
Cardiac Arrest in the Operating Room: Resuscitation and Management for the
Anesthesiologist: Part 1. Anesth Analg. 2018;126:876-888.) CPR καρδιοανα-
πνευστική αναζωογόνηση, ROSC επαναφορά αυθόρμητης κυκλοφορίας

Το πρώτο βήμα είναι η κλινική εξέταση
Ακόµα κι αν µας ενοχλεί η κοινότυπη σύσταση για µια επι-

µελή κλινική αξιολόγηση, ίσως προκύψουν διαγνωστικά ευρή-

µατα µε µεγάλη πρακτική αξία: ένα φύσηµα στένωσης αορτι-

κής, για παράδειγµα, κάνει πιο επιτακτική την επείγουσα

αντιµετώπιση ακόµα και ηπιότερων αρρυθµιών, όπως η κολ-

πική µαρµαρυγή. Επιµέρους στοιχεία από την αντικειµενική

εξέταση, λόγου χάρη η κυµατοµορφή του σφαγιτιδικού σφυγ-

µού που καθρεφτίζει τις κολπικές αρρυθµίες, αλλά και ―µη

ξεχάσουµε― το απλό ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) επιφα-

νείας, έχουν όλα ξεχωριστό ρόλο. Ειδικότερα για το καρδιο-

γράφηµα, καλύτερα να αντισταθούµε στον πειρασµό της ενδε-

λεχούς ανάλυσης, τουλάχιστον όχι σε πρώτη φάση. Ας

επικεντρώσουµε την προσοχή στα πιο αδρά χαρακτηριστικά

του σήµατος: το ύψος και το εύρος των QRS: ένας άσθενής µε

χαµηλά δυναµικά που διευρύνει οξέως το QRS, έχει πολύ

κακή πρόγνωση και µικρές πιθανότητες επιβίωσης, εκτός αν η
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µονάδα ρίξει όλο το βάρος της πάνω στο πρόβληµα. Όσο για

την οξεία ισχαιµία, χρειάζεται κάποια εξοικείωση µε άτυπες

ηλεκροκαρδιογραφικές εικόνες, που µπορεί να µας ξεφύγουν:

οι δεξιές προκάρδιες απαγωγές στο έµφραγµα της δεξιάς κοι-

λίας ή οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της aVR στην ισχαιµία

του στελέχους(9, 10).

Σε αυτήν την ενότητα ανήκει και η εξέταση µε υπερήχους,

είτε πρόκειται για περιορισµένο POCUS (point-of-care

ultrasound)(11), ή ―καλύτερα― ενός εστιασµένου ηχοκαρδιο-

γραφήµατος, ακόµα και µε διοισοφάγεια εξέταση όταν χρειά-

ζεται. Ευτυχώς, και τα δυό είναι ευρέως διαθέσιµα στις µέρες

µας. 

Βραδυκαρδία και κολποκοιλιακός αποκλεισμός
Αν πρόκειται για αυστηρά βραδυαρρυθµικά συµβάµατα, χωρίς

οξείες συννοσηρότητες, τότε θα εφαρµόσουµε όσο ηπιότερα

µέσα είναι στη διάθεσή µας, χωρίς διλήµµατα. Αν, για παρά-

δειγµα, δεν αρκεί η έγχυση δοπαµίνης ή ισοπροτερενόλης, κα-

λύτερα να προχωρήσουµε σε µόνιµη, αντί για προσωρινή βη-

µατοδότηση. Έτσι δίνουµε µια ριζική λύση στο πρόβληµα,

αποφεύγοντας τις επιπλοκές που συνοδεύουν την προσωρινή

βηµατοδότηση.

Από την άλλη µεριά, η µόνιµη βηµατοδότηση δεν έχει ρόλο

στον τυπικό βαριά ασθενή, συνήθως για προφανείς λόγους,

όπως µια ενεργός συστηµατική λοίµωξη. 

Πότε, λοιπόν, είναι απαραίτητη η προσωρινή διαφλέβια βηµατο-
δότηση?(12) Σίγουρα χρειάζεται όταν η βραδυκαρδία συνο-

δεύεται από αιµοδυναµική επιβάρυνση. Στις περιπτώσεις που,

αντίθετα, είναι καλά ανεκτή µπορούµε άραγε να αποφύγουµε

την προσωρινή βηµατοδότηση, δηλαδή να αρκεστούµε σε απλή

παρατήρηση? 

Σε γενικές γραµµές, όταν η κλινική παρουσίαση αφορά µόνο

µια βραδυαρρυθµική διαταραχή που είναι καλά ανεκτή στην

ύπτια θέση ―χωρίς ευρήµατα ισχαιµίας, χαµηλής παροχής ή

καρδιακής ανεπάρκειας―, τότε καλύτερα να αποφεύγεται η

προσωρινή βηµατοδότηση, γιατί συχνά έχει αξιόλογη νοσηρό-

τητα.(13)(14)

Υπάρχουν, όµως, περιστάσεις όπου ο κίνδυνος γρήγορης εξέ-

λιξης σε βαρύτερο κολποκοιλιακό αποκλεισµό είναι πολύ µε-

γάλος. Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν πρόκειται για Mobitz

II αποκλεισµό, που εύκολα διαπιστώνεται απλά βλέποντας

πως το QRS είναι ευρύ (εικόνα 1). Τότε, καλύτερα να προ-

σφερθεί ―ιδεωδώς µόνιµη― βηµατοδότηση, χωρίς

καθυστέρηση.
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Εικόνα 1. Mobitz II κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Ακόμα και στο ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα επιφανείας, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πως πρόκειται για
υποκομβική, δηλαδή βαριά διαταραχή της αγωγής με κακή πρόγνωση. Σε μια
τέτοια περίπτωση, καλύτερα να προχωρήσουμε σε εσπευσμένη (ιδεωδώς μό-
νιμη) βηματοδότηση.

Για την προσωρινή βηµατοδότηση στη µονάδα αξίζει επίσης

να θυµόµαστε πως σε πολλές περιστάσεις ―όπως στο οξύ έµ-

φραγµα― έχει πολύ σηµαντικό ρόλο, ιδίως στο έµφραγµα της

δεξιάς κοιλίας.(15) Για όλες τις περιπτώσεις όπου προβλέπε-

ται µακρά περίοδος προσωρινής βηµατοδότησης, τότε έχει

ρόλο η χρήση ηλεκτροδίων παθητικής ή/και ενεργού καθήλω-

σης(16), όπως και όταν η ο στόχος καθήλωσης είναι οι κόλποι

ή η αριστερή κοιλία (εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Τα ηλεκτρόδια ενεργού καθήλωσης μπορεί να χρειαστούν για προσωρινή
βηματοδότηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, συνήθως σε ασθενείς όπου η
μόνιμη βηματοδότηση δεν έχει ρόλο. Πρόκειται, δηλαδή, για το υλικό IS-1 (που
χρησιμοποιείται στη μόνιμη διαφλέβια βηματοδότηση), απλά με προσωρινή αγ-
γειακή πρόσβαση.

Ταχυαρρυθμίες
Η πρώτη κίνηση στο περιβάλλον της µονάδας είναι να εφαρ-

µόσουµε έγκαιρα τις οδηγίες ανάνηψης (πίνακας 2). Κατόπιν,

αξίζει να µελετήσουµε τους µηχανισµούς και τα χαρακτηρι-

στικά ―δηλαδή τη λεπτή υφή― των ταχυκαρδιών. Διαφορε-

τικά, θα είναι δύσκολο να διαχειριστούµε ορθολογικά ένα κλι-

νικό σύµβαµα που, όχι σπάνια, είναι κακόηθες και επηρεάζει

δυσµενώς τη βραχυπρόθεσµη επιβίωση, αλλά και την απώτερη

πρόγνωση.
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Ταχυκαρδία

υπόταση?
φλεβοκομβική ταχυ?
επίπεδο συνείδησης
στηθάγχη?

-
άμεση συγχρονισμένη ανάταξη
*ACLS για άσφυγμο ασθενή

στενό QRS
ρυθμική ταχυκαρδία?

- ρυθμική
- βαγοτονικοί χειρισμοί?
- αδενοσίνη 6 mg IV

αν δεν ανταποκριθεί, 12 mg

- επίσης: βεραπαμίλη 5-10 mg

ανάταξη?

- άρρυθμη: AF, AFL ή MAT:

- σε ασθενείς με χαμηλό
LVEF, αμιωδαρόνη 150 mg
σε διάστημα 10 min

- αν το LVEF και η ΑΠ είναι
καλά, χορήγηση β-αποκλειστή
ή ανταγωνιστών ασβεστίου 

- ΗΚΓ 12 απαγωγών
- μέτρηση QRSd

- μάλλον πρόκειται για
 SVT επανεισόδου
- παρατήρηση για υποτροπή

- σε υποτροπή, 
β-αποκλειστές ή διλτιαζέμη 

- αν δεν αναταχθεί, μάλλον 
πρόκειται για AFL, EAT ή 
(αυτοματική) κομβική ταχυκαρδία
- έλεγχος συχνότητας με IV
έγχυση β-αποκλειστών

ευρύ QRS
ρυθμική ταχυκαρδία?

- ρυθμική

- αν πρόκειται 
για VT (ή δεν
είναι σαφής η
διάγνωση),
αμιωδαρόνη
150 mg σε 10 min
με CaCl2 1.0 g

- αντί της αμιω,
ξυλοκαΐνη 1-1.5
mg/kg IV / 3-5 min
x 3

- συγχρονισμένη
ανάταξη

- για SVT με
αλλοδρομία,
αδενοσίνη 6-12 mg

- ακανόνιστη

- για AF με αλλοδρομία
αλγόριθμος AF

- για torsade des pointes
MgSo4 2.0 g σε 5 min

- σε προδιεγερμένη
AF, αμιωδαρόνη
150 mg IV σε 10 min
και
ηλεκτροφυσιολογική
συμβουλή

Y

ναι

ναι

N

όχι

όχι

ναι όχι
ευρύ (>0.12 s)

στενό

πίσω στην αρχή

- O2 100%
- ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση, SpO2, καπνομετρία
έλεγχος για
- πόνο
- υποβολεμία, άλλες αιτίες χαμηλής παροχής
- υπερθερμία
- απόφραξη των αεραγωγών
- πρώϊμη υποξαιμία ή υποαερισμός
auto-PEEP?
- αναφυλαξία

- διενέργεια TTE ή TEE

Lorem ipsum

Πίνακας 2. Αδρές διαδικασίες για την επείγουσα θεραπεία ταχυκαρδιών (ελαφρά
τροποποιημένο από: Moitra VK, Einav S, Thies KC et al. Cardiac Arrest in the
Operating Room: Resuscitation and Management for the Anesthesiologist: Part
1. Anesth Analg. 2018;126:876-888.) AF κολπική μαρμαρυγή, AFL κολπικός
πτερυγισμός, SVT υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, TEE/TTE διαθωρακικό/διοισοφά-
γειο ηχοκαρδιογράφημα

Διάκριση µηχανισµού σε ταχυκαρδίες µε ευρέα QRS. Αυτό έχει

προφανή σηµασία, βέβαια. Στην καθηµερινή πράξη, όµως, θα

πρέπει να θυµόµαστε πως δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη η διά-

κριση µεταξύ υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθµιών µε κλι-

νικά και ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια (πίνακας και εικόνα

3).

Καλύτερα να αντιµετωπίζονται όλες ως κοιλιακές αρρυθµίες,

ιδίως αν η βεβαιότητα δεν είναι µεγάλη(17).

Πίνακας 3: ο ρόλος του ηλεκτροκαρδιογραφήματος επιφανείας για διάκριση μεταξύ
υπερκοιλιακών (SVT) και κοιλιακών αρρυθμιών (VT). Τροποποιημένο από μια,
κλασική πλέον, δημοσίευση που και στις μέρες μας είναι από τις πιο χρήσιμες.

Ένας ―σχηµατικός µεν, αλλά µε κλινική αξία― τρόπος δια-

φορικής διάγνωσης παρουσιάζεται στο σχήµα. Αξίζει να δια-

τηρούµε κάποια εξοικείωση µε τους µηχανισµούς των αρρυθ-

µιών, γιατί µόνο τότε η εφαρµογή των αλγορίθµων θα έχει

καλή αξιοπιστία.
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αντίδρομη AVRT
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κοιλιακή ταχυκαρδία
σκελικής επανεισόδου
(BBRVT)

Εικόνα 3. Οι μηχανισμοί ταχυκαρδιών με ευρέα QRS. Εδώ θα συναντήσουμε συνή-
θεις αρρυθμίες (λ.χ. AVNRT ή ορθόδρομες ταχυκαρδίες κολποκοιλιακής επαν-
εισόδου, AVRT) με αλλοδρομία, αλλά και ―πιο συχνά― κοιλιακές αρρυθμίες.
Στο σχήμα φαίνεται μια ισχαιμική VT, δηλαδή σε έδαφος παλιού εμφράγματος,
αλλά και η ―όχι συνηθισμένη― κοιλιακή ταχυκαρδία σκελικής επανεισόδου. 

Βοηθά µήπως η αιµοδυναµική αστάθεια? Με άλλα λόγια, αν µια

αρρυθµία είναι καλά ανεκτή, είναι πιο πιθανό να πρόκειται

για υπερκοιλιακή ταχυκαρδία? Όχι, όπως φαίνεται καλά στην

εικόνα 4: µια υπερκοιλιακή ταχυκαρδία µπορεί να προκαλέσει

βαθειά υπόταση, ακόµα και σε υγιείς εφήβους!
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Εικόνα 4. Εδώ φαίνεται η εκκίνηση μιας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας στο ηλεκτρο-
φυσιολογικό εργαστήριο, σε υγιή έφηβο, και πως επηρεάζεται η αρτηριακή πί-
εση (FAP), παρά το γεγονός πως ο ασθενής δεν έχει οργανική καρδιοπάθεια,
και είναι στην ύπτια θέση. Η αιμοδυναμική αστάθεια, λοιπόν, δεν μπορεί να δια-
κρίνει τις υπερκοιλιακές, έναντι των κοιλιακών αρρυθμιών.

Η αδενοσίνη χρειάζεται προσοχή. Αξίζει ειδική µνεία για ένα

φάρµακο που έχει µεγάλη θεραπευτική, αλλά και διαγνωστική

αξία. Η αδενοσίνη χορηγείται ταχέως ενδοφλέβια, ώστε να

επιτευχθεί κολποκοιλιακός αποκλεισµός µικρής διάρκειας. Το

σκεπτικό είναι πως µε αυτόν τον χειρισµό, θα αναταχθούν

όλες οι αρρυθµίες επανεισόδου στις οποίες συµµετέχει ο κολ-

ποκοιλιακός κόµβος ως σκέλος του κυκλώµατος. Μάλιστα,

ακόµα και σε µερικές αυτοµατικές κοιλιακές αρρυθµίες (από

πυροδοτούµενη δραστηριότητα µέσω cAMP) έχει ρόλο.

Αν και βραχύβια όσον αφορά τον κολποκοιλιακό αποκλει-

σµό ―άρα χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο― δεν είναι απίθανο να

προκληθεί κολπική µαρµαρυγή από την αδενοσίνη (εικόνα 5).
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Εικόνα 5. Η δράση της αδενοσίνης. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της χορήγησης 6
mg αδενοσινης: σχεδόν αμέσως προκαλείται κολποκοιλιακός αποκλεισμός,
αλλά και κολπική μαρμαρυγή όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις ενδοκοιλοτικές κα-
ταγραφές. Ο μεν αποκλεισμός θα έχει αμελητέα διάρκεια, όχι όμως πάντοτε
και η κολπική μαρμαρυγή. 

Πολύµορφες κοιλιακές αρρυθµίες από µεταβολικές διαταραχές ή
προαρρυθµική δράση φαρµάκων που χορηγούνται στη ΜΕΘ. Εδώ

έχουµε να κάνουµε µε ένα µη-καρδιακό πρόβληµα, όχι όµως

λιγότερο απειλητικό.

Όταν µια πολύµορφη VT συνδυάζεται µε ―φαρµακογενή―
παράταση του διαστήµατος QT, τότε πρόκειται για τη χαρα-

κτηριστική ταχυκαρδία “δίκην ριπιδίου” ή torsade des pointes

(εικόνα 6). Η παραδοσιακή θεραπεία σε µια τέτοια περίπτ-

τωση περιλαµβάνει ―πέρα από την απινίδωση― και ενδοφλέ-

βια χορήγηση µαγνησίου, σε συνδυασµό µε βηµατοδότηση µε

συχνότητα πάνω από 80-100 σφ/min. 

Εικόνα 6. Torsade des pointes. Στη μονάδα θα χρειαστεί να αποφύγουμε αυτό το
πρόβλημα που λίγο απέχει από την κοιλιακή μαρμαρυγή, προσέχοντας τα προ-
ειδοποιητικά σημάδια στο καρδιογράφημα (δες πιο κάτω).

Στο περιβάλλον της µονάδας, είναι πολύ συνηθισµένο να χο-

ρηγούνται φάρµακα µε προαρρυθµική δράση (λόγου χάρη

πολλά αντιµικροβιακά). Αξίζει να αναζητούµε τις χαρακτηρι-

στικές δυσµορφίες της επαναπόλωσης που, όταν υπάρχουν,

συχνά προαναγγέλουν την εκδήλωση TdP (εικόνα 7) και, βέ-

βαια, απαιτούν έγκαιρη απόσυρση των δυνητικά υπεύθυνων

φαρµάκων, σε συνδυασµό µε ένα υποσύνολο της οξείας

θεραπείας.

εναλλασσόμενο T

πολύμορφη NSVT

Εικόνα 7: οι διαταραχές της επαναπόλωσης που προαναγγέλουν την εκκίνηση πο-
λύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή torsade des pointes. H παράταση του
QTU, συνοδεύεται από χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στο HKΓ επιφανείας, που
προαναγγέλουν την εμφάνιση TdP. Tο έπαρμα U έχει συνήθως μια αρμονική αυ-
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ξομείωση, δηλαδή παρουσιάζει ηλεκτρικό εναλλασσόμενο (U alternans). Aπό το
τέλος του T, στο σημείο που θα αντιστοιχούσε με το έπαρμα U, εμφανίζεται πε-
ριοδικά μια πρώϊμη εκπόλωση και ακολουθείται από αναπληρωματική παύλα. H
ηλεκτροφυσιολογική βάση αυτού του φαινομένου είναι η πυροδοτούμενη δρα-
στηριότητα από πρώϊμες μετεκπολώσεις (early afterdepolarizations, EAD), που
προκαλούνται από τις περιοχικές ανομοιογένειες της επαναπόλωσης. Mετά
από την ακολουθία μακρού-βραχέος (long-short sequence), ξεκινά μια ριπή πο-
λύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας που, συνήθως, ανατάσσεται αυθόρμητα, χω-
ρίς, όμως, να είναι απίθανο να εκφυλισθεί σε κοιλιακή μαρμαρυγή.

Επείγουσα θεραπεία για τις ταχυαρρυθμίες
Ουσιαστικά χωρίς εξαίρεση, οι ταχυκαρδίες σε µια µονάδα

εντατικής θεραπείας συνήθως χρειάζονται εσπευσµένη ή επεί-

γουσα διαθωρακική απινίδωση, ανάλογα µε τον βαθµό αιµο-

δυναµικής επιβάρυνσης (εικόνα 8). Ο ρόλος των αντιαρρυθµι-

κών φαρµάκων είναι σίγουρα µεγάλος, πιο πολύ όµως ώστε

να µειώσουν τις πιθανότητες υποτροπής της αρρυθµίας.

Εικόνα 8: ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας. Στο περιβάλλον της μονάδας, μάλλον εί-
ναι καλύτερη η ηλεκτρική ανάταξη, χωρίς καθυστέρηση. Σημειώστε την βαθειά
υπόταση στη διάρκεια της ―ουσιαστικά άσφυγμης― ταχυκαρδίας.

Ανθεκτική ή ακατάπαυστη (refractory / incessant) κοιλιακή µαρ-
µαρυγή. Σε µερικούς ασθενείς δεν αποδίδει η διαθωρακική

απινίδωση, κάτι που είναι απειλητικό για τη ζωή, σε κάθε πε-

ρίσταση. Απλά στο περιβάλλον της µονάδες είναι πιθανότερο

να συναντήσουµε το φαινόµενο (εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Ανθεκτική ακατάπαυστη κοιλιακή μαρμαρυγή. Δεν είναι συνηθισμένο να
μην αποδίδει η διαθωρακική απινίδωση, αλλά όταν αυτό συμβαίνει, έχουμε να

κάνουμε με ανθεκτική (incressant / refractory) VF που είναι απειλητική για τη
ζωή, ακόμα και στο περιβάλλον μιας μονάδας εντατικής θεραπείας.

Η απόδοση της διαθωρακικής απινίδωσης έχει βελτιωθεί κατά

πολύ µε την πλατιά διάδοση των συσκευών µε διφασικές κυ-

µατοµορφές (εικόνα 10). Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι απίθανο να

χρειαστούν ειδικές τεχνικές, όπως η “κατά σειρά” (sequential)

απινίδωση µε τη χρήση δύο συσκευών(18, 19). 

V1

V2
PW PW1 PW2

V1

V2

V3
V4

μονοφασική
κυματομορφή απινίδωσης

διφασική

Εικόνα 10. Οι εξωτερικοί απινιδωτές με διφασικές κυματομορφές, έχουν βελτιώσει
κατά πολύ την απόδοση της απινίδωσης

Συνολική φροντίδα
Δεν είναι πια απίθανο, ούτε καν εξαιρετικό, να συναντήσουµε

σε µια σύγχρονη µονάδα εντατικής θεραπείας όλο και πιο

σύνθετους ασθενείς µε καρδιοπάθεια που, πέρα από τις πα-

ραδοσιακές επεµβάσεις µηχανικής επαναγγείωσης, έχουν

χρειαστεί και πολύπλοκες δοµικές παρεµβάσεις ή συσκευές

µηχανικής υποβοήθησης της κυκλοφορίας ― VAD, λόγου

χάρη. Κατά κανόνα δε, συνήθως έχουν και µια εµφυτευµένη

συσκευή διαχείρισης ρυθµού (εικόνα 11).

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη η ανάγκη οµαδικής

φροντίδας. Πέρα από τον συνήθη ρόλο επιµελητείας, η µονάδα

θα ενορχηστρώσει και τη συνεργασία της οµάδας καρδιακής

ανεπάρκειας, του τµήµατος αρρυθµιών, αλλά και της καρδιο-

χειρουργικής οµάδας. Άλλωστε, στην εποχή που διανύουµε, η

µονάδα εντατικής θεραπείας µετασχηµατίζεται σχεδόν καθη-

µερινά(20, 21).  
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Εικόνα 11. Σε πολλούς ασθενείς με συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας
(VAD) συνήθως υπάρχει καιι από παλιότερα εμφυτευμένος απνιδωτής. Η
έγκαιρη ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας (δεξιά φαίνεται το ενδοκοιλοτικό ηλ-
εκτρόγραμμα) έχει μεγάλη αξία, ακόμα και στο περιβάλλον της μονάδας εντατι-
κής θεραπείας όπου, όλο και συχνότερα, θα συναντήσουμε ασθενείς με προχω-
ρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και τις επιπλοκές της. 

Επίλογος
Πολύ λίγοι πόροι λείπουν σε µια µονάδα εντατικής θεραπείας

που, στις µέρες µας, έχει δυνατότητες εφάµιλλες εξειδικευµέ-

νων εργαστηρίων ή ακόµα και χειρουργείων ― αδιανόητες ως

πρόσφατα. Για τις αρρυθµίες που θα συναντήσουµε εδώ, αξί-

ζει να συνδυάσουµε τα βασικά εφόδια της καρδιοαναπνευστι-

κής αναζωογόνησης, µαζί µε ώριµες πλέον διαδικασίες οξείας

αντιµετώπισης για κάθε περίπτωση. 
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	Εικόνα 3. Οι μηχανισμοί ταχυκαρδιών με ευρέα QRS. Εδώ θα συναντήσουμε συνήθεις αρρυθμίες (λ.χ. AVNRT ή ορθόδρομες ταχυκαρδίες κολποκοιλιακής επανεισόδου, AVRT) με αλλοδρομία, αλλά και ―πιο συχνά― κοιλιακές αρρυθμίες. Στο σχήμα φαίνεται μια ισχαιμική VT, δηλαδή σε έδαφος παλιού εμφράγματος, αλλά και η ―όχι συνηθισμένη― κοιλιακή ταχυκαρδία σκελικής επανεισόδου. �
	Εικόνα 4. Εδώ φαίνεται η εκκίνηση μιας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, σε υγιή έφηβο, και πως επηρεάζεται η αρτηριακή πίεση (FAP), παρά το γεγονός πως ο ασθενής δεν έχει οργανική καρδιοπάθεια, και είναι στην ύπτια θέση. Η αιμοδυναμική αστάθεια, λοιπόν, δεν μπορεί να διακρίνει τις υπερκοιλιακές, έναντι των κοιλιακών αρρυθμιών.�
	Εικόνα 5. Η δράση της αδενοσίνης. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της χορήγησης 6 mg αδενοσινης: σχεδόν αμέσως προκαλείται κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αλλά και κολπική μαρμαρυγή όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις ενδοκοιλοτικές καταγραφές. Ο μεν αποκλεισμός θα έχει αμελητέα διάρκεια, όχι όμως πάντοτε και η κολπική μαρμαρυγή. �
	Εικόνα 6. Torsade des pointes. Στη μονάδα θα χρειαστεί να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα που λίγο απέχει από την κοιλιακή μαρμαρυγή, προσέχοντας τα προειδοποιητικά σημάδια στο καρδιογράφημα (δες πιο κάτω).�
	Εικόνα 7: οι διαταραχές της επαναπόλωσης που προαναγγέλουν την εκκίνηση πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή torsade des pointes. H παράταση του QTU, συνοδεύεται από χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στο HKΓ επιφανείας, που προαναγγέλουν την εμφάνιση TdP. Tο έπαρμα U έχει συνήθως μια αρμονική αυξομείωση, δηλαδή παρουσιάζει ηλεκτρικό εναλλασσόμενο (U alternans). Aπό το τέλος του T, στο σημείο που θα αντιστοιχούσε με το έπαρμα U, εμφανίζεται περιοδικά μια πρώϊμη εκπόλωση και ακολουθείται από αναπληρωματική παύλα. H ηλεκτροφυσιολογική βάση αυτού του φαινομένου είναι η πυροδοτούμενη δραστηριότητα από πρώϊμες μετεκπολώσεις (early afterdepolarizations, EAD), που προκαλούνται από τις περιοχικές ανομοιογένειες της επαναπόλωσης. Mετά από την ακολουθία μακρού-βραχέος (long-short sequence), ξεκινά μια ριπή πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας που, συνήθως, ανατάσσεται αυθόρμητα, χωρίς, όμως, να είναι απίθανο να εκφυλισθεί σε κοιλιακή μαρμαρυγή.�
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	Εικόνα 8: ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας. Στο περιβάλλον της μονάδας, μάλλον είναι καλύτερη η ηλεκτρική ανάταξη, χωρίς καθυστέρηση. Σημειώστε την βαθειά υπόταση στη διάρκεια της ―ουσιαστικά άσφυγμης― ταχυκαρδίας.�
	Εικόνα 9. Ανθεκτική ακατάπαυστη κοιλιακή μαρμαρυγή. Δεν είναι συνηθισμένο να μην αποδίδει η διαθωρακική απινίδωση, αλλά όταν αυτό συμβαίνει, έχουμε να κάνουμε με ανθεκτική (incressant / refractory) VF που είναι απειλητική για τη ζωή, ακόμα και στο περιβάλλον μιας μονάδας εντατικής θεραπείας.�
	Εικόνα 10. Οι εξωτερικοί απινιδωτές με διφασικές κυματομορφές, έχουν βελτιώσει κατά πολύ την απόδοση της απινίδωσης�
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	Εικόνα 11. Σε πολλούς ασθενείς με συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας (VAD) συνήθως υπάρχει καιι από παλιότερα εμφυτευμένος απνιδωτής. Η έγκαιρη ανάταξη κοιλιακής ταχυκαρδίας (δεξιά φαίνεται το ενδοκοιλοτικό ηλεκτρόγραμμα) έχει μεγάλη αξία, ακόμα και στο περιβάλλον της μονάδας εντατικής θεραπείας όπου, όλο και συχνότερα, θα συναντήσουμε ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και τις επιπλοκές της. �
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