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Ορισμός-επιδημιολογία

• Αιφνίδια, βραχεία και παροδική απώλεια της συνείδησης με συνοδό απώλεια του τόνου στάσης, που 
ακολουθείται από αυτόματη αποκατάσταση χωρίς προσπάθειες ανάνηψης.

• 1-3% των προσελεύσεων στο ΤΕΠ

• Αίτιο τραυματισμών ή προάγγελος αιφνίδιου θανάτου

• Στην συγκοπή καρδιακής αιτιολογίας έως 30% ετήσια θνητότητα

• Διάγνωση στο ΤΕΠ ∽ 50%



Ερωτήματα 
στοΤΕΠ



Ερωτήματα 
στοΤΕΠ



Απειλητικά για τη ζωή

• Καρδιακή συγκοπή

• Πνευμονική εμβολή
Απόφραξη RVOT/σοβαρή υποξία

• Υπαραχνοειδής αιμορραγία

• Σημαντική αιμορραγία
üΤραύμα
üΑιμορραγία πεπτικού
ü Ρήξη οργάνου: αορτικού ανευρύσματος, 

σπληνός,    κύστης ωοθήκης, έκτοπης 
κύησης, οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα



Καρδιακή συγκοπή

• Αρρυθμία

• Κοιλιακή ταχυκαρδία

• Long QT syndrome

• Brugada syndrome

• Βραδυκαρδία (2ου ή 3ου βαθμού 
κ-κ αποκλεισμός)

• Φλεβοκομβική παύση >3sec



Καρδιακή συγκοπή

• Iσχαιμία
• Ασταθής στηθάγχη, ΟΕΜ

• Δομική καρδιοπάθεια
• Βαλβιδική νόσος (Στένωση αορτικής, 

μιτροειδούς)
• Μυοκαρδιοπάθεια (ισχαιμική, 

διατατική, υπερτροφική)
• Κολπικό μύξωμα
• Καρδιακός επιπωματισμός
• Αορτικός διαχωρισμός
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Νευροκαρδιογενής συγκοπή (35%)
(λανθασμένη και υπερβολική διέγερση του παρασυμπαθητικού μετά από αρχική διέγερση 

και απόσυρση του συμπαθητικού) 

Κοινή λιποθυμία

• Θέα αίματος

• Έντονος φόβος
• Ορθοστασία

• Ισχυρός πόνος

Περιστασιακή

• Ούρηση
• Αφόδευση

• Βήχας

• Κατάποση

Σύνδρομο καρωτιδικού 
κόλπου

• Γραβάτα
• Ξύρισμα
• Στροφή κεφαλής
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Ορθοστατική υπόταση

• Απώλεια όγκου

• Δυσαυτονομία
ü ν. Parkinson
ü ΣΔ
ü αμυλοείδωση

• Παρατεταμένη κατάκλιση
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Φάρμακα • Aγγειοδραστικά
• α και β-αναστολείς

• αΜΕΑ
• Νιτρώδη

• Διουρητικά

• Αναστολείς Ca
• Αναστολείς

φωσφοδιεστεράσης

• Που επηρεάζουν την
αγωγή
• Αντιαρρυθμικά
• Β-αναστολείς
• Αναστολείς Ca
• Διγοξίνη



Φάρμακα • Που παρατείνουν το QT
• Αντιεμετικά

• Αντιαρρυθμικά
• Αντιψυχωσικά

• Αντικαταθλιπτικά

• Διουρητικά



Άλλα αίτια 



Ιστορικό

Ηλικία

Συνοδά συμπτώματα και εκλυτικό αίτιο

Θέση του σώματος

Βραδεία ή αιφνίφια έναρξη

Συγκοπή κατά την άσκηση

Φάρμακα

Προηγούμενα επεισόδια

Οικογενειακό ιστορικό

Τραυματισμός



Φυσική 
εξέταση

Ζωτικά σημεία-έλεγχος για ορθοστατική υπόταση

Καρδιολογική εξέταση

Ακρόαση πνευμόνων

Νευρολογική εξέταση

Εξέταση τραχήλου

Δακτυλική

Εξέταση της στοματικής κοιλότητας 

Συνολική αξιολόγηση και έλεγχος αναφερόμενων τραυματισμών







Διαγνωστικός 
έλεγχος

ΗΚΓ 12 απαγωγών ή συνεχής καταγραφή

Εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος, πήξη, 
γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, τροπονίνη, νατριουρητικά 
πεπτίδια, β-χοριακή)

ΗΕΓ, CT/MRI εγκεφάλου επί ενδείξεων

Υπερηχογράφημα καρδιάς



ΗΚΓ-Συγκοπή
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ΗΚΓ-Συγκοπή
AVRD



Ερωτήματα 
στοΤΕΠ



Διαστρωμάτωση κινδύνου
Χαμηλού  κινδύνου Υψηλού κινδύνου

Χαρακτηριστικά ασθενούς

Ηλικία <40 ετών

Χαρακτηριστικά συγκοπής

Μόνο σε όρθια θέση Κατά την άσκηση

Κατά την έγερση Σε ύπτια θέση

Ναυτία/έμετος πριν Θωρακική δυσφορία

Αίσθημα «ζέστης» πριν Αίσθημα παλμών αμέσως πριν

Έκλυση μετά από πόνο/ συναισθηματικό stress Με συνοδό δύσπνοια

Έκλυση μετά από βήχα/ούρηση/αφόδευση Με συνοδό κεφαλαλγία

Kατά το γεύμα ή μεταγευματικά Χωρίς πρόδρομα συμπτώματα +ΗΚΓ ή δομική 
καρδιοπάθεια

Κατά τη στροφή της κεφαλής/πίεση τραχήλου Σε καθιστή θέση + ΗΚΓ ή δομική καρδιοπάθεια



Διαστρωμάτωση κινδύνου
Χαμηλού  κινδύνου Υψηλού κινδύνου

Ατομικό αναμνηστικό

Ιστορικό πολλαπλών επεισοδίων επί χρόνια με τα ίδια 
χαρακτηριστικά

Οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου

Απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας

Αορτική στένωση

Απόφραξη χώρου εξόδου LV

Διατατική μυοκάρδιοπάθεια

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας

ΚΕ αριστερής κοιλίας <35%

Καταγεγραμμένη κοιλιακή ταχυκαρδία

Στεφανιαία νόσος/έμφραγμα του μυοκαρδίου

Συγγενής καρδιοπάθεια

Πνευμονική υπέρταση

Βηματοδότης-απινιδωτής



Διαστρωμάτωση κινδύνου

Χαμηλού  κινδύνου Υψηλού κινδύνου

Συμπτώματα, σημεία ή παράγοντες σχετιζόμενα με το επεισόδιο

Φυσιολογική κλινική εξέταση Αναιμία ( Ηb< 9.0 g/dl)-ευρήματα από δακτυλική

Υπόταση (ΣΑΠ<90mmHg)

Φλεβοκομβική Βραδυκαρδία (<40bpm)

Αδιάγνωστο συστολικό φύσημα

ΗΚΓ ευρήματα

Νεοεμφανισθέν LBBB

Διδεσμιδικός + 1ου βαθμού κ-κ αποκλεισμός

Βrugada pattern

Σημεία ισχαιμίας

Μη φλεβοκομβικός ρυθμός

Διδεσμιδικός αποκλεισμός

QTc > 450 ms



Διαστρωμάτωση κινδύνου

Χαμηλού κινδύνου: 1 ή περισσότερα χαρακτηριστικά χαμηλού κινδύνου και 
καθόλου υψηλού

Ενδιάμεσου κινδύνου:χωρίς χαρακτηριστικά χαμηλού ή υψηλού κινδύνου ή με 
χαμηλού και συννοσηρότητες όπως ΧΝΑ, ηπατική ανεπάρκεια, αναπνευστική 
ανεπάρκεια, κακοήθεια, αγγειακή εγκεφαλική νόσος ή καρδιακή νόσος

Υψηλού κινδύνου: με ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό υψηλού κινδύνου
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Counter pressure manoeuvres





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


