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Kεφαλαιο 6
Καρδιακός ρυθμός: Μια αρχική προσέγγιση

Στα κεφάλαια 7-9 αναλύονται οι διάφοροι καρδιακοί ρυθμοί που μπορεί να συναντή-
σουμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια αρ-
χική προσέγγιση βήμα προς βήμα, που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην αναγνώριση 
του καρδιακού ρυθμού.

Για τη διερεύνηση του καρδιακού ρυθμού ξεκινήστε με ηλεκτροκαρδιογραφική 
καταγραφή ρυθμού- μια καταγραφή διαρκείας από μία μόνο απαγωγή. Οι περισσό-
τεροι καρδιογράφοι εμφανίζουν αυτόματα αυτήν την καταγραφή στο κάτω μέρος 
του ΗΚΓ. Αν όχι, θα πρέπει να γίνει η σχετική ρύθμιση. Συνήθως επιλέγεται η απα-
γωγή II (Εικ. 6.1) καθώς σε αυτήν αποτυπώνεται καλύτερα το κύμα P. Ενίοτε μπορεί 
να χρειαστεί να επιλέξουμε μια διαφορετική απαγωγή ώστε η εικόνα να είναι πιο 
ξεκάθαρη.

Η διάγνωση μη φυσιολογικών ρυθμών δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να απαι-
τήσει τη βοήθεια και των πιο έμπειρων καρδιολόγων. Επομένως, μην ξεχνάτε την πα-
ρακάτω συμβουλή:

Αυτό επιβάλλεται όταν εμφανίζονται σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας λόγω της αρ-
ρυθμίας ή όταν αναζητούμε την κατάλληλη θεραπεία.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς τους καρδιακούς ρυθμούς και αυτό 
φαίνεται στις πολλαπλές κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν:

• Φυσιολογικοί σε σύγκριση με παθολογικούς ρυθμούς.
• Βραδυκαρδίες σε σύγκριση με ταχυκαρδίες.
• Με στενά ή ευρέα QRS.
• Υπερκοιλιακοί έναντι κοιλιακών ρυθμών.

Οι πιο συχνοί καρδιακοί ρυθμοί φαίνονται στον Πίνακα 6.1  και αναλύονται στα επό-
μενα κεφάλαια με ενδεικτικά ΗΚΓ. Ας ξεκινήσουμε ωστόσο με μια γενική στρατηγική 
προσέγγισης του καρδιακού ρυθμού.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Aν υπάρχει αμφιβολία για τον ρυθμό, μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια καρδιολόγου.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ
Όταν αναλύετε τον καρδιακό ρυθμό, είναι χρήσιμο να απαντάτε στις εξής ερωτήσεις:

• Από πού παράγεται το ερέθισμα;
• Φλεβόκομβος.
• Κόλπος.
• ΚΚ κόμβος.
• Κοιλίες.

Πίνακας 6.1 Καρδιακοί ρυθμοί.
• Φλεβοκομβικοί ρυθμοί.

• Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός.

• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.

• Φλεβοκομβική βραδυκαρδία.

• Φλεβοκομβική αρρυθμία.

• Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.

• Κολπικοί ρυθμοί.

• Πρώιμες κολπικές έκτατες συστολές.

• Κολπική μαρμαρυγή.

• Κολπικός πτερυγισμός.

• Κολπική ταχυκαρδία.

• Κομβικοί ρυθμοί.

• Πρώιμες κομβικές έκτατες συστολές.

• KK ταχυκαρδία επανεισόδου από παραπληρωματικό δεμάτιο (AV reentrant tachycardia, AVRT).

• Κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου (AV nodal tachycardia, AVNRT).

• Κοιλιακοί ρυθμοί.

• Πρώιμες κοιλιακές έκτακτες συστολές.

• Ταχύς (επιταχυνόμενος) ιδιοκοιλιακός ρυθμός.

• Μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ).

• Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (‘torsades de pointes’).

• Κοιλιακή μαρμαρυγή.

• Προβλήματα αγωγής.

• Φλεβοκομβο-κολπικός αποκλεισμός.

• Κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί.

 – 1ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός.

 – 2ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός.

 – Μobitz 1.

 – Mobitz 2.

 – 2:1.

 – 3ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός.

• Σκελικοί και δεσμιδικοί αποκλεισμοί.

 – Δεξιός σκελικός αποκλεισμός.

 – Αριστερός σκελικός αποκλεισμός.

 – Αριστερός πρόσθιος δεσμιδικός αποκλεισμός (ημισκελικός αποκλεισμός).

 – Αριστερός οπίσθιος δεσμιδικός αποκλεισμός (ημισκελικός αποκλεισμός).

• Ρυθμοί διαφυγής.
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• Πως άγεται το ερέθισμα ;
• Φυσιολογική αγωγή.
• Kαθυστερημένη αγωγή.
• Ταχύτερη αγωγή (σύνδρομο προδιέγερσης Wolf-Parkinson-White, WPW).

Χρήσιμες στη διαφορική διάγνωση είναι και οι παρακάτω ερωτήσεις:

• Σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής;
• Υπάρχει κοιλιακή δραστηριότητα;
• Ποια είναι η καρδιακή συχνότητα;
• Ο καρδιακός ρυθμός είναι φυσιολογικός;
• Τα QRS είναι φυσιολογικά ή ευρέα;
• Υπάρχει κολπική δραστηριότητα;
• Πως σχετίζεται η κολπική με την κοιλιακή δραστηριότητα;

ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ;
Το κλινικό σενάριο είναι πολύ σημαντικό στην ερμηνεία του ΗΚΓ και έτσι μην επιχει-
ρήσετε να ερμηνεύσετε ένα ρυθμό χωρίς να γνωρίζετε την κλινική κατάσταση στην 
οποία καταγράφηκε. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα ΗΚΓ που στη λωρίδα κατα-
γραφής  ρυθμού φαίνεται να εμφανίζει φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Αν κατα-
γράφηκε από ασθενή με απώλεια συνείδησης και χωρίς σφυγμό, η διάγνωση θα είναι 
άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα, και όχι φλεβοκομβικός ρυθμός. Παρομοίως, η 
παρουσία παρασίτων στο ΗΚΓ μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένα ως αρρυθμία εκτός 
εάν είναι γνωστό το κλινικό σενάριο. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα:

• Εάν ερμηνεύετε ένα ΗΚΓ που έχει καταγράψει κάποιος άλλος επιμείνατε πάντοτε 
να γνωρίζετε τις κλινικές λεπτομέρειες του ασθενούς και τον λόγο για τον οποίο 
καταγράφηκε.

• Αν καταγράφετε ένα ΗΚΓ που κάποιος άλλος θα ερμηνεύσει αργότερα, σημειώστε 
πάντα την κλινική εικόνα του ασθενούς στο πάνω μέρος του ΗΚΓ (π.χ. «ασθενής 
που παρουσιάζει στηθάγχη κατά την καταγραφή»).

Το κλινικό πλαίσιο θα σας βοηθήσει επίσης να αποφασίσετε αν πρέπει να αντιμετω-
πιστεί μια αρρυθμία επειγόντως. Κατά την αξιολόγηση ενός βαρέως πάσχοντος ασθε-
νούς, χρησιμοποιήστε την προσέγγιση ABCDE: 

• Airway - ελέγξτε για οποιοδήποτε σημείο απόφραξης του αεραγωγού.
• Breathing- αξιολογήστε την αναπνοή του ασθενούς, προσέχοντας την αναπνευστι-

κή συχνότητα και οξυγόνωση και διενεργώντας επίκρουση και ακρόαση θώρακα.
• Circulation – εκτιμήστε τις σφύξεις του ασθενούς, την αρτηριακή πίεση και τον 

χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης.
• Disability - Αξιολόγηση του επιπέδου συνείδησης και της νευρολογικής κατάστασης
• Exposure - εξασφάλιση επαρκούς έκθεσης για πλήρη εξέταση.
Όταν αξιολογείτε έναν ασθενή με αρρυθμία, να είστε προσεκτικοί για την εμφάνιση 
επιπλοκών που υποδηλώνουν αιμοδυναμική αστάθεια:

• Καταπληξία – με κύρια σημεία την υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση <90 mm 
Hg), ταχυκαρδία, εφίδρωση, ωχρότητα, σύγχυση ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης.



Καρδιακός ρυθμός: Μια αρχική προσέγγιση  47

6 Καρδιακός ρυθμός: Μ
ια αρχική προσέγγιση

• Συγκοπή – αυτόματη αναστρέψιμη απώλεια συνείδησης εντός 3-λέπτου σαν εκδή-
λωση υποάρδευσης του εγκεφάλου.

• Μυοκαρδιακή ισχαιμία – εκδηλώνεται με στηθάγχη και/ή ισχαιμικές ΗΚΓ αλλοι-
ώσεις (βλ. Κεφ 15, 16).

• Καρδιακή ανεπάρκεια – πνευμονικό οίδημα, αυξημένη κεντρική φλεβική πίεση, 
περιφερικά οιδήματα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;
Κοιτάξτε το ΗΚΓ ως σύνολο για την παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας. Εάν δεν 
υπάρχει, αξιολογήστε:

• τον ασθενή (έχει παλμό;).
• τα ηλεκτρόδια (είναι κάτι αποσυνδεδεμένο;).
• τις παραμέτρους του ΗΚΓ (είναι η ρύθμιση τους στην οθόνη πολύ χαμηλή;).

Εάν ο ασθενής δεν έχει σφυγμό ούτε εμφανή ηλεκτρική δραστηριότητα στο ΗΚΓ, 
βρίσκεται σε ασυστολία και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επειγόντως (βλ. 
Κεφάλαιο 8, σελ 89). Προσέχετε τη διάγνωση της ασυστολίας παρουσία μιας εντελώς 
επίπεδης γραμμής στο ΗΚΓ – θα πρέπει να υπάρχει συνήθως κάποια παραμόρφω-
ση της βασικής γραμμής. Μια εντελώς επίπεδη γραμμή συνήθως υποδηλώνει ότι ένα 
ηλεκτρόδιο έχει αποσυνδεθεί – ελέγξτε προσεκτικά τα ηλεκτρόδια (και φυσικά τον 
ασθενή) πριν θέσετε τη διάγνωση.

Τα κύματα P μπορεί να εμφανιστούν μόνα τους (για μικρό χρονικό διάστημα) μετά 
την εμφάνιση της κοιλιακής ασυστολίας. Η παρουσία μόνο κυμάτων Ρ στο ΗΚΓ είναι 
σημαντικό να αναγνωριστεί, καθώς ο ασθενής μπορεί να ανταποκριθεί σε χειρισμούς 
επείγουσας βηματοδότησης, όπως βηματοδότηση δια κρούσεων στο θώρακα, διαδερ-
μική βηματοδότηση ή προσωρινή διαφλέβια βηματοδότηση.

Εάν υπάρχουν συμπλέγματα QRS, προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ;
Η κοιλιακή δραστηριότητα εκπροσωπείται στο ΗΚΓ με τα συμπλέγματα QRS. Οι μέθο-
δοι για τον προσδιορισμό της κοιλιακής συχνότητας συζητούνται στο Κεφάλαιο 5. Μό-
λις υπολογίσετε την κοιλιακή συχνότητα, θα μπορείτε να ταξινομήσετε τη συχνότητα ως:

• βραδυκαρδία (<60 σφύξεις/λεπτό).
• φυσιολογική (60-100 σφύξεις/λεπτό).
• ταχυκαρδία (>100 σφύξεις/λεπτό).

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ;
Αφού έχετε καθορίσει την κοιλιακή συχνότητα, προχωρήστε στην αξιολόγηση της κα-
νονικότητας του ρυθμού. Κοιτάξτε την απόσταση μεταξύ των συμπλεγμάτων QRS – 
είναι η ίδια σε όλη τη λωρίδα ρυθμού; Η διαφορά μπορεί να είναι λεπτή, οπότε είναι 
χρήσιμο να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ κάθε συμπλέγματος QRS. Ένας τρόπος για 
να γίνει αυτό είναι να τοποθετήσετε ένα κομμάτι χαρτί παράλληλα με τη λωρίδα ρυθ-
μού και να σημειώσετε την απόσταση μεταξύ δύο συμπλεγμάτων QRS πάνω στο χαρτί.  
Μεταφέροντας το σημειωμένο χαρτί κατά μήκος της λωρίδας ρυθμού, σύντομα μπορεί-
τε να δείτε αν τα κενά μεταξύ των συμπλεγμάτων QRS είναι ίδια ή ποικίλλουν. Μόλις 
αξιολογήσετε την κανονικότητα, θα μπορείτε να ταξινομήσετε τον κοιλιακό ρυθμό ως:
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• ρυθμικό (ίσο διάστημα μεταξύ των συμπλεγμάτων QRS).
• άρρυθμο (μεταβλητό διάστημα μεταξύ των συμπλεγμάτων QRS).

Ο πίνακας 6.2 παραθέτει τα αίτια των ρυθμικών και των άρρυθμων καρδιακών ρυθμών.
Εάν ο ρυθμός δεν είναι ρυθμικός, είναι χρήσιμο να προσπαθήσετε να χαρακτη-

ρίσετε το μέγεθος της αρρυθμίας (μη κανονικότητας). Η κολπική μαρμαρυγή, για 
παράδειγμα, είναι ένας εντελώς χαοτικός ρυθμός χωρίς διακριτό πρότυπο στην από-
σταση μεταξύ των συμπλεγμάτων QRS (σελ.60). Η φλεβοκομβική αρρυθμία αντίθε-
τα, δείχνει μια κυκλική διακύμανση στον κοιλιακό ρυθμό που δεν είναι χαοτική αλλά 
έχει σαφή περιοδικότητα που συμπίπτει με τις αναπνευστικές κινήσεις του ασθενούς 
(Κεφάλαιο 7 σελ.55).

Σε διαλείποντα ΚΚ αποκλεισμό, αν ένα εκπολωτικό ερέθισμα εμποδίζεται κα-
θοδόν προς τις κοιλίες σαν αποτέλεσμα προβλήματος αγωγιμότητας, το αντίστοιχο 
σύμπλεγμα QRS δεν θα εμφανιστεί εκεί όπου αναμένεται (βλ. Εικ 9.4). Ο βαθμός της 
μη κανονικότητας του ρυθμού θα εξαρτηθεί από τη φύση του προβλήματος της αγω-
γιμότητας –ανάλογα με το είδος του αποκλεισμού η θέση του QRS άλλοτε μπορεί να 
προβλεφθεί και άλλοτε όχι.

Παρομοίως, οι έκτοποι ρυθμοί μπορεί να εμφανιστούν με προβλέψιμο τρόπο ή 
απρόβλεπτα. Στην κοιλιακή διδυμία, για παράδειγμα, εμφανίζεται μία έκτακτη κοι-
λιακή συστολή (ΕΚΣ) μετά από κάθε κανονικό σύμπλεγμα QRS, οδηγώντας σε μια 
χαρακτηριστική επαναλαμβανόμενη σειρά από μια φυσιολογική συστολή – μία ΕΚΣ 
(Εικ. 8.2).

Πίνακας 6.2 Κανονικοί και μη κανονικοί καρδιακοί ρυθμοί.
• Κανονικοί ρυθμοί.

• Φλεβοκομβικός ρυθμός.

• Φλεβοκομβική βραδυκαρδία.

• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.

• Κολπικός πτερυγισμός (με σταθερό ΚΚ αποκλεισμό, π.χ. 2:1).

• Κολπική ταχυκαρδία.

• KK ταχυκαρδία επανεισόδου από παραπληρωματικό δεμάτιο (AVRT).

• Κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου (AVNRT).

• Ταχύς (επιταχυνόμενος) ιδιοκοιλιακός ρυθμός.

• Μονόμορφη ΚΤ.

• Πολύμορφη ΚΤ (‘torsades de pointes’).

• 2ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός.

• 2:1 KK αποκλεισμός.

• 3ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός (με παρουσία σταθερού ρυθμού διαφυγής).

• Μη κανονικοί ρυθμοί.

• Φλεβοκομβική αρρυθμία (ρυθμός που εξαρτάται από τις αναπνευστικές κινήσεις).

• Πρώιμες συστολές  (κολπικές, κομβικές, κοιλιακές).

• Κολπική μαρμαρυγή.

• Κολπικός πτερυγισμός (χωρίς σταθερό ΚΚ αποκλεισμό).

• Φλεβοκομβική παύση και φλεβοκομβο-κολπικός αποκλεισμός.

• 2ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός.

• Mobitz 1.

• Mobitz 2.
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ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ QRS ΕΧΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Η ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ;
Το εύρος του συμπλέγματος QRS μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχε-
τικά με την προέλευση του καρδιακού ρυθμού. Οι κοιλιακοί ρυθμοί δημιουργούνται 
εντός του κοιλιακού μυοκαρδίου, ενώ οι υπερκοιλιακοί ρυθμοί παράγονται από οπου-
δήποτε επάνω από και μέχρι τον ΚΚ κόμβο (Εικ. 6.2).

 Κανονικά, οι κοιλίες εκπολώνονται μέσω του συστήματος His-Purkinje, ενός δι-
κτύου ινών που μεταδίδουν ταχύτατα το ερέθισμα σε ολόκληρο το κοιλιακό μυοκάρ-
διο. Ως αποτέλεσμα, οι κοιλίες φυσιολογικά εκπολώνονται σε 0,12 s και το αντίστοιχο 
σύμπλεγμα QRS στο ΗΚΓ είναι μικρότερο από 3 μικρά τετράγωνα.

Ωστόσο, αν υπάρχει πρόβλημα αγωγιμότητας, όπως ένας αποκλεισμός του συστή-
ματος αγωγής His-Purkinje (όπως φαίνεται στον αριστερό ή δεξιό σκελικό αποκλει-
σμό), η εκπόλωση πρέπει να εξαπλωθεί απευθείας από μυοκύτταρο σε μυοκύτταρο. 
Αυτό διαρκεί περισσότερο και έτσι το σύμπλεγμα QRS γίνεται ευρύτερο από 3 μικρά 
τετράγωνα. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν το ερέθισμα έχει δημιουργηθεί μέσα στις κοι-
λίες (αντί να διέρχεται μέσω του ΚΚ κόμβου), όπως στην περίπτωση μιας ΕΚΣ ή σε 
ΚΤ. Αν μια διέγερση δεν διέρχεται από τον ΚΚ κόμβο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το σύστημα αγωγής His-Purkinje. Και σε αυτήν την περίπτωση το ερέθισμα θα πρέπει 
να διασχίσει δρόμο από μυοκύτταρο σε μυοκύτταρο, παρατείνοντας έτσι τη διαδικα-
σία της εκπόλωσης.

Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλάτος του συμπλέγματος QRS για 
να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον τρόπο εκπόλωσης των κοιλιών. Εάν το σύ-
μπλεγμα QRS είναι στενό (<3 μικρά τετράγωνα), οι κοιλίες πρέπει να έχουν εκπολω-
θεί ταχύτατα από ερέθισμα που προήλθε από τον ΚΚ κόμβο – η μόνη οδός προς το 
σύστημα His-Purkinje. Ο ασθενής, σε αυτήν την περίπτωση, λέγεται ότι έχει υπερκοι-
λιακό ρυθμό (που γεννάται άνωθεν των κοιλιών).

Εάν το σύμπλεγμα QRS είναι ευρύ (> 3 μικρά τετράγωνα), υπάρχουν δύο πιθανές 
εξηγήσεις:

1. Το ερέθισμα μπορεί να προέκυψε από τις κοιλίες και έτσι δεν ήταν δυνατή η διέλευ-
ση μέσω του συστήματος His-Purkinje (κοιλιακός ρυθμός).

2. Το ερέθισμα μπορεί να προέκυψε άνωθεν των κοιλιών αλλά δεν ήταν σε θέση να χρησι-
μοποιήσει όλο το σύστημα His-Purkinje εξαιτίας ενός προβλήματος αγωγής (υπερκοι-
λιακός ρυθμός με ανώμαλη αγωγιμότητα- υπερκοιλιακός ρυθμός με αλλοδρομία).

κοιλιακοί

Υπερκοιλιακοί

Εικόνα 6.2 Υπερκοιλιακοί και κοιλιακοί ρυθμοί.

Σημείο κλειδί: · Υπερκοιλιακοί είναι οι ρυθμοί που προέρχονται άνωθεν των κοιλιών.
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Αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 6.3

Η προσπάθεια διάκρισης μεταξύ κοιλιακών και υπερκοιλιακών ρυθμών με ανώμα-
λη αγωγή μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν ο ασθενής είναι σε ταχυκαρδία και 
υπάρχει προβληματισμός ότι πρόκειται για ΚΤ. Η διάκριση μεταξύ ΚΤ και ΥΚΤ με 
αλλοδρομία συζητείται ειδικά στο Κεφάλαιο 8 σελ.90.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;
Η κολπική ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

• Κύματα P.
• Πτερυγικά κύματα (κολπικός πτερυγισμός).
• Μαρμαρυγικά κύματα (κολπική μαρμαρυγή).
• Ασαφής δραστηριότητα.

Η παρουσία των κυμάτων Ρ δείχνει την κολπική εκπόλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
εκπόλωση άρχισε αναγκαστικά στον φλεβόκομβο. Κύμα P θα εμφανιστεί κατά τη διάρ-
κεια της κολπικής εκπόλωσης ανεξάρτητα από το πού αυτή ξεκίνησε - είναι ο προσα-
νατολισμός των κυμάτων P που δείχνει από πού προέκυψε η εκπόλωση (κεφάλαιο 7). 
Θετικό κύμα  P στην απαγωγή II υποδηλώνει ότι η κολπική εκπόλωση προέρχεται από 
τον φλεβόκομβο ή από σημείο κοντά στον κόμβο. Τα ανάστροφα κύματα P υποδει-
κνύουν μια προέλευση πλησιέστερη ή εντός του ΚΚ κόμβου (Εικ. 11.4).

Τα πτερυγικά κύματα παρατηρούνται σε κολπικό πτερυγισμό συνήθως με συχνό-
τητα 300 σφύξεις/λεπτό, δημιουργώντας μια οδοντωτή βασική γραμμή κολπικής δρα-
στηριότητας (Εικ. 7.8). Αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα εμφανές με χειρισμούς που 
εμποδίζουν προσωρινά τον ΚΚ κόμβο (Κεφάλαιο 7, σελ.67).

Τα μαρμαρυγικά κύματα παρατηρούνται στην κΜ και αντιστοιχούν σε τυχαίες, 
χαοτικές κολπικές εκφορτίσεις συχνότητας περίπου 400-600 σφύξεις/λεπτό (Εικ. 7.7). 
Αυτό οδηγεί σε μια χαοτική, χαμηλού ύψους κολπικής δραστηριότητας.

Η φύση της κολπικής δραστηριότητας μπορεί να είναι ασαφής. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύματα P είναι «κρυμμένα» μέσα στα συμπλέγματα 
QRS, όπως συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισό-
δου. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνει χώρα κολπική εκπόλωση, αλλά η ηλεκτρική 
καταγραφή της στο ΗΚΓ δεν μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί επειδή κρύβεται μέσα 
στο ταυτόχρονο, μεγαλύτερου εύρους σύμπλεγμα QRS. Η κολπική δραστηριότητα 
μπορεί επίσης να απουσιάζει, για παράδειγμα, στη φλεβοκομβική παύση ή στον φλε-
βοκομβο-κολπικό αποκλεισμό, οπότε οι κόλποι μπορεί να είναι ηλεκτρικά σιωπηλοί.

ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;
Έχοντας εξετάσει ξεχωριστά τη δραστηριότητα των κόλπων και των κοιλιών, το επό-
μενο που πρέπει να εξετάσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους. 

Πίνακας 6.3 Ρυθμοί με στενά ή ευρέα QRS. Μόνο υπερκοιλιακοί ρυθμοί με φυσιολογική αγωγι-
μότητα αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα His-Purkinje και εκπολώνουν γρήγορα τις κοιλίες.

Προέλευση ρυθμού Αγωγή ρυθμού Σύμπλεγμα QRS

Υπερκοιλιακός Φυσιολογική Στενό

Υπερκοιλιακός Αλλοδρομιία (πχ σκελικός αποκλεισμός) Ευρύ

Κοιλιακός Μυοκύτταρο-μυοκύτταρο Ευρύ
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Κανονικά η εκπόλωση των κόλπων εξαπλώνεται προκαλώντας την εκπόλωση των 
κοιλιών, οδηγώντας σε μια σχέση 1:1 μεταξύ κυμάτων Ρ και QRS. Ωστόσο, ερεθίσματα 
από τους κόλπους  μπορεί μερικές φορές να μην φτάσουν στις κοιλίες, ή οι κοιλίες 
μπορεί να δημιουργήσουν τα δικά τους ερεθίσματα ανεξάρτητα από τους κόλπους.

Εάν κάθε σύμπλεγμα QRS σχετίζεται με ένα κύμα Ρ, αυτό δείχνει ότι οι κόλποι 
και οι κοιλίες ενεργοποιούνται από μια κοινή πηγή. Αυτός είναι συνήθως, αλλά όχι 
απαραίτητα, ο φλεβόκομβος (π.χ. κομβικοί ρυθμοί  θα εκπολώσουν  και τους κόλπους 
και τις κοιλίες).

Εάν υπάρχουν περισσότερα κύματα P από τα συμπλέγματα QRS, η αγωγιμότητα 
μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών είτε παρεμποδίζεται εν μέρει (με μόνο μερικά 
ερεθίσματα να περνούν στις κοιλίες) είτε αποκλείεται τελείως (με τις κοιλίες να έχουν 
αναπτύξει το δικό τους ρυθμό διαφυγής). Προβλήματα αγωγιμότητας συζητούνται 
περαιτέρω στο Κεφάλαιο 9.

Όταν τα συμπλέγματα QRS είναι περισσότερα από τα κύματα Ρ υπάρχει ΚΚ δια-
χωρισμός (Κεφάλαιο12, σελ.144), με τις κοιλίες να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους 
κόλπους και με υψηλότερη συχνότητα (Εικ. 12.10). 

Πάντα να έχετε κατά νου ότι το κύμα Ρ μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμα και αδύ-
νατο να διακριθεί σαφώς. Επομένως, μερικές φορές είναι δύσκολο να πει κανείς ότι η 
κολπική δραστηριότητα απουσιάζει.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ
Χρησιμοποιώντας τα επτά παραπάνω ερωτήματα έχετε τώρα ένα «εργαλείο» με το 
οποίο θα προσεγγίσετε τη διάγνωση του καρδιακού ρυθμού. Καθώς διαβάζετε σχε-
τικά με τους υπερκοιλιακούς ρυθμούς, τους κοιλιακούς ρυθμούς και τα προβλήματα 
αγωγής στα επόμενα τρία κεφάλαια, σκεφτείτε αυτά τα επτά ερωτήματα και πώς σχε-
τίζονται με κάθε έναν από τους ρυθμούς. Κάθε ρυθμός έχει τα δικά του ηλεκτροκαρ-
διογραφικά χαρακτηριστικά και με την αξιολόγηση του ΗΚΓ με μεθοδικό τρόπο θα 
μπορείτε γρήγορα να διακρίνετε κάθε έναν από αυτούς.

Υπάρχουν κάποιοι ρυθμοί που θα πρέπει να αποστηθίσετε ώστε να μπορείτε να 
τους αναγνωρίσετε χωρίς δισταγμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - αυτοί είναι οι 
ρυθμοί καρδιακής ανακοπής (κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία, ασυστο-
λία και άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα), οι οποίοι συζητούνται περαιτέρω στα 
επόμενα κεφάλαια.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κατά την εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού, εξετάστε τα ακόλουθα:

• Φλεβοκομβικοί ρυθμοί.
• Φλεβόκομβος.
• Φλεβοκομβική αρρυθμία.
• Φλεβοκομβική βραδυκαρδία.
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.
• Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.

 (συνεχίζεται)
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(συνεχίζεται)

• Κολπικοί ρυθμοί.
• Έκτακτες κολπικές συστολές.
• Κολπική μαρμαρυγή.
• Κολπικός πτερυγισμός.
• Κολπική ταχυκαρδία.

• Κομβικοί ρυθμοί.
• Έκτακτες κομβικές συστολές.
• ΚΚ ταχυκαρδία επανεισόδου (AVRT).
• Κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου (ΑVNRT).

• Kοιλιακοί ρυθμοί.
• Έκτακτες ή πρώιμες κοιλιακές συστολές (ΕΚΣ - ΠΚΣ).
• Ταχύς ιδιοκοιλιακός ρυθμός.
• Μονόμορφη ΚΤ.
• Πολύμορφη ΚΤ (torsades de pointes).
• Κοιλιακή μαρμαρυγή (ΚΜ).

• Προβλήματα αγωγής.
• Φλεβοκομβο-κολπικός αποκλεισμός.
• ΚΚ αποκλεισμός.

 – 1ου βαθμού.
 – 2ου βαθμού.

 – τύπου Mobitz 1.
 – τύπου Mobitz 2.
 – 2:1 KK αποκλεισμός.

 – 3ου βαθμού.
• Σκελικοί και δεσμιδικοί (ημισκελικοί) αποκλεισμοί.

 – Αριστερός σκελικός αποκλεισμός.
 – Δεξιός σκελικός αποκλεισμός.
 – Αριστερός πρόσθιος δεσμιδικός (ημισκελικός) αποκλεισμός (left anterior hemiblock, LAH).
 – Αριστερός οπίσθιος δεσμιδικός (ημισκελικός) αποκλεισμός (left posterior hemiblock, LPH).

• Ρυθμοί διαφυγής.

Όταν αναλύετε τον καρδιακό ρυθμό, είναι χρήσιμο να απαντάτε στις εξής ερωτήσεις :

1. Από πού παράγεται το ερέθισμα;
• Φλεβόκομβο.
• Κόλπο.
• ΚΚ κόμβο.
• Κοιλίες.

2. Πως άγεται το ερέθισμα;
• Φυσιολογική αγωγή.
• Kαθυστερημένη αγωγή.
• Ταχύτερη αγωγή (σύνδρομο προδιέγερσης, WPW).
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Details of Advanced Life Support guidelines, and training courses in resuscitation, can be 

obtained from the Resuscitation Council (UK) at: http://www.resus.org.uk/
Wellens HJJ. Ventricular tachycardia: diagnosis of broad QRS complex tachycardia. Heart 2001; 

86: 579–585.
Whinnett ZI, Sohaib SMA, Davies DW. Diagnosis and management of supraventricular 

tachycardia. BMJ 2012; 345: e7769.




