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ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ

Ως Ως συγκοπτικόσυγκοπτικό επεισόδιο ορίζεται η παροδική επεισόδιο ορίζεται η παροδική 
απώλεια συνειδήσεως που οφείλεται σε απώλεια συνειδήσεως που οφείλεται σε α α συ δήσ ς ου οφ τα  σ  α α συ δήσ ς ου οφ τα  σ  
μειωμένη παροχή αίματος στον εγκεφαλικό ιστό μειωμένη παροχή αίματος στον εγκεφαλικό ιστό 
και χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη, μικρή και χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη, μικρή χ ρ ηρ ζ χ ρξη, μ ρήχ ρ ηρ ζ χ ρξη, μ ρή
διάρκεια και αυτόματη ολική ανάνηψη.διάρκεια και αυτόματη ολική ανάνηψη.
Τυπικά διαρκεί όχι περισσότερο από 20 Τυπικά διαρκεί όχι περισσότερο από 20 secsecΤυπικά διαρκεί όχι περισσότερο από 20 Τυπικά διαρκεί όχι περισσότερο από 20 secsec
((πάντα όμως δεν είναι έτσι)πάντα όμως δεν είναι έτσι)

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND 
MANAGEMENT OF SYNCOPE (2009). ESCMANAGEMENT OF SYNCOPE (2009). ESC



ΣυγκοπτικόΣυγκοπτικό επεισόδιο  επεισόδιο  ΣυγκοπτικόΣυγκοπτικό επεισόδιο  επεισόδιο  
και επιληψίακαι επιληψίαηψηψ

Η ανασκόπηση της  βιβλιογραφίας δείχνει ότι σχεδόν Η ανασκόπηση της  βιβλιογραφίας δείχνει ότι σχεδόν 
το 20% των ασθενών με το 20% των ασθενών με φαρμακοανθεκτικήφαρμακοανθεκτική επιληψία επιληψία μμ φ ρμ ήφ ρμ ή ηψηψ
πάσχουν από πάσχουν από συγκοπτικάσυγκοπτικά επεισόδια επεισόδια καρδιογενούςκαρδιογενούς

προέλευσηςπροέλευσης

Misdiagnosis of Epilepsy: Many SeizureMisdiagnosis of Epilepsy: Many Seizure--Like Attacks Have a Like Attacks Have a 
C di l  C   JACC 36 1  2000 181C di l  C   JACC 36 1  2000 181 44Cardiovascular Cause  JACC 36,1, 2000:181Cardiovascular Cause  JACC 36,1, 2000:181--44



Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και 
επιληψίαεπιληψία

►►Συνέπειες λανθασμένης Συνέπειες λανθασμένης 
διάγνωσηςδιάγνωσηςδιάγνωσης……..διάγνωσης……..

--Misdiagnosis of Epilepsy :Many SeizureMisdiagnosis of Epilepsy :Many Seizure--Like Like 
Attacks have a cardiovascular Cause Attacks have a cardiovascular Cause Attacks have a cardiovascular Cause Attacks have a cardiovascular Cause 

--Seizure versus syncopeSeizure versus syncope



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΛΗΨΙΑΕΠΙΛΗΨΙΑ
30 100 00030 100 000►►30:100.00030:100.000

►►62:100.000 62:100.000 σε ηλικίες >65 ετώνσε ηλικίες >65 ετώνη ςη ς

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΕΠΕΙΣΟΔΙΟΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
►►15% σε πληθυσμούς <1815% σε πληθυσμούς <18
►►23% σε πληθυσμούς >70 ετών23% σε πληθυσμούς >70 ετών

SEIZURE VERSUS SYNCOPE                   LANCET NEUROLOGY 2006 ;5:171SEIZURE VERSUS SYNCOPE                   LANCET NEUROLOGY 2006 ;5:171--180180



ΣυγκοπήΣυγκοπή:  :  επιδημιολογίαεπιδημιολογίαΣυγκοπήΣυγκοπή:  :  επιδημιολογίαεπιδημιολογία
2020 50% 50% λί  λά  1 όδ   λί  λά  1 όδ   ►►2020--50% 50% ενηλίκων τουλάχιστον 1 επεισόδιο στη ενηλίκων τουλάχιστον 1 επεισόδιο στη 
ζωή τουςζωή τους..

Α λ έ  Α λ έ  5353 62%62%►►Αιτιολογημένο Αιτιολογημένο 5353--62%62%
►►ΑνεξήγητοΑνεξήγητο, , αδικαιολόγητοαδικαιολόγητο 3838--47%47%

►►500,000500,000 νέα επεισόδια το έτοςνέα επεισόδια το έτος. . 
►►33--5% 5% προσελεύσεων στα προσελεύσεων στα ΤΕΠΤΕΠ ..
►►6% 6% νοσηλειώννοσηλειών..
►►Πιο συχνά σε ηλικιωμένουςΠιο συχνά σε ηλικιωμένους..►►Π ο συχνά σε ηλ κ ωμένουςΠ ο συχνά σε ηλ κ ωμένους..

►►Ως Ως 23% 23% σε ηλικίασε ηλικία>70 >70 έτηέτη..



ΣυγκοπήΣυγκοπή:: οικονομικές επιπτώσειςοικονομικές επιπτώσειςΣυγκοπήΣυγκοπή:: οικονομικές επιπτώσειςοικονομικές επιπτώσεις
P  t d t  th  P  t d t  th  C t  f T tC t  f T t►► Per recent data, the Per recent data, the 
overall cost per hospital overall cost per hospital 
admission was estimated admission was estimated 

►► Costs of TestCosts of Test
►► TroponinTroponin $78$78
►► EKGEKG $221$221m mm m

to be about  $10,600.to be about  $10,600.
►► One study found to be  One study found to be  

$17 000 f “ ” $17 000 f “ ” 

►► EKGEKG $221$221
►► TelemetryTelemetry $255/d$255/d
►► Head CTHead CT $1545$1545$17,000 of “unnecessary” $17,000 of “unnecessary” 

testing to diagnosis testing to diagnosis 
vasovagal syncopevasovagal syncope

►► Head CTHead CT $1545$1545
►► MRI brainMRI brain $2216$2216
►► Carotid USCarotid US $1294$1294g yn pg yn p

►► Overall cost in US Overall cost in US 
estimated to be in excess estimated to be in excess 
f $1 billif $1 billi

►► Carotid USCarotid US $1294$1294
►► ESTEST $2492$2492
►► EchocardiogramEchocardiogram $809$809

of $1 billion.of $1 billion.
gg $$

►► EEGEEG $1115$1115



Ταξινόμηση συγκοπτικών Ταξινόμηση συγκοπτικών 
επεισοδίων επεισοδίων 

((ESC Guid lin s 2009)ESC Guid lin s 2009)((ESC Guidelines 2009)ESC Guidelines 2009)
►►ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (( llll di d)di d)ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ((neurallyneurally -- mediated)mediated)
-- αγγειοκινητική αγγειοκινητική συγκοπτικήσυγκοπτική κρίσηκρίση
((vasovagalvasovagal syncopesyncope))

-- σύνδρομο καρωτιδικού κόλπουσύνδρομο καρωτιδικού κόλπου
►►ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ

►►ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
--αρρυθμίεςαρρυθμίες
--δομικές παθήσεις μυοκαρδίουδομικές παθήσεις μυοκαρδίου



Καταστάσεις που λανθασμένα Καταστάσεις που λανθασμένα 
μ ορούν να διαγνωσθούν ως μ ορούν να διαγνωσθούν ως μπορούν να διαγνωσθούν ως μπορούν να διαγνωσθούν ως 

συγκοπτικά επεισόδιασυγκοπτικά επεισόδιασυγκοπτικά επεισόδιασυγκοπτικά επεισόδια
►►Επεισόδια με ολική ή μερική έκπτωση του Επεισόδια με ολική ή μερική έκπτωση του 
επιπέδου συνειδήσεωςεπιπέδου συνειδήσεωςεπιπέδου συνειδήσεωςεπιπέδου συνειδήσεως

--επιληψίαεπιληψία
μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία      μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία      --μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία,     μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία,     
υπεραερισμός με υπεραερισμός με υποκαπνίαυποκαπνία, , υποξίαυποξία))
παροδικά επεισόδια οπίσθιας κυκλοφορίας          παροδικά επεισόδια οπίσθιας κυκλοφορίας          --παροδικά επεισόδια οπίσθιας κυκλοφορίας          παροδικά επεισόδια οπίσθιας κυκλοφορίας          

►►Επεισόδια χωρίς συμμετοχή του επιπέδου Επεισόδια χωρίς συμμετοχή του επιπέδου 
συνειδήσεωςσυνειδήσεωςσυνειδήσεωςσυνειδήσεως

--πτώσειςπτώσεις
ί  ί  δ έδ έ--ψυχογενείς ψυχογενείς ψευδοσυγκοπέςψευδοσυγκοπές

--παροδικά επεισόδια πρόσθιας κυκλοφορίαςπαροδικά επεισόδια πρόσθιας κυκλοφορίας



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥEEΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥEEΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΙ ΑΠΟ 

ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ 
►►Η φυσιολογική λειτουργία του εγκεφαλικού Η φυσιολογική λειτουργία του εγκεφαλικού 
ιστού απαιτεί την παροχή αίματος 50ιστού απαιτεί την παροχή αίματος 50--60 60 ιστού απαιτεί την παροχή αίματος 50ιστού απαιτεί την παροχή αίματος 50 60 60 
mlml/100 /100 grgr ή το 15% του ΚΛΟΑ, σε ηρεμία  ή το 15% του ΚΛΟΑ, σε ηρεμία  

►►Η δ ή  λ ή  ή  ή  Η δ ή  λ ή  ή  ή  ►►Η διακοπή της εγκεφαλικής αιματικής ροής Η διακοπή της εγκεφαλικής αιματικής ροής 
για 6για 6--88 secsec στον εγκεφαλικό ιστό οδηγεί σεστον εγκεφαλικό ιστό οδηγεί σε
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ 
ΣΠΑΣΜΟΥΣΣΠΑΣΜΟΥΣ



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ ΑΠΟ 

ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ 
►►Οι νευρώνες των στοιβάδων 3, 5 και 6 Οι νευρώνες των στοιβάδων 3, 5 και 6 
του   του   νεοφλοιούνεοφλοιού του ιππόκαμπου αλλά και του ιππόκαμπου αλλά και του   του   νεοφλοιούνεοφλοιού του ιππόκαμπου αλλά και του ιππόκαμπου αλλά και 
τα κύτταρα τα κύτταρα PurkinjePurkinje της παρεγκεφαλίδας, της παρεγκεφαλίδας, 
του κελύφους και του θαλάμου του κελύφους και του θαλάμου του κελύφους και του θαλάμου του κελύφους και του θαλάμου 
χαρακτηρίζονται από μία αυξημένη χαρακτηρίζονται από μία αυξημένη 

      εκλεκτική ευπάθεια στην εκλεκτική ευπάθεια στην ανοξαιμικήανοξαιμική --
ισχαιμική προσβολή.ισχαιμική προσβολή.χ μ ή ρ β ήχ μ ή ρ β ή



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ ΑΠΟ 

ΣΠΑΣΜΟΥΣΣΠΑΣΜΟΥΣ
►►Το επίπεδο διαταραχής της συνείδησης Το επίπεδο διαταραχής της συνείδησης 
είναι ανάλογο με το βαθμό της αναστολής είναι ανάλογο με το βαθμό της αναστολής είναι ανάλογο με το βαθμό της αναστολής είναι ανάλογο με το βαθμό της αναστολής 
συνεργασίας μεταξύ του ανιόντος δικτυωτού συνεργασίας μεταξύ του ανιόντος δικτυωτού 
σχηματισμού (που είναι υπεύθυνος για την σχηματισμού (που είναι υπεύθυνος για την σχηματισμού (που είναι υπεύθυνος για την σχηματισμού (που είναι υπεύθυνος για την 
εγρήγορση)  και του νεοφλοιού.εγρήγορση)  και του νεοφλοιού.



Syncope:  PathophysiologySyncope:  PathophysiologySyncope:  PathophysiologySyncope:  Pathophysiology
►► Decreased cerebral Decreased cerebral ►► Decreased cerebral Decreased cerebral 

perfusion is common to perfusion is common to 
all causes of syncopeall causes of syncope

►► Cessation of cerebral Cessation of cerebral 
perfusion for as little perfusion for as little 
as 3as 3 5 seconds can 5 seconds can as 3as 3--5 seconds can 5 seconds can 
result in syncoperesult in syncope

►► Decreased cerebral Decreased cerebral DD
perfusion may occur as perfusion may occur as 
a result of decreased a result of decreased 
cardiac output or cardiac output or cardiac output or cardiac output or 
decreased systemic decreased systemic 
vascular resistance.vascular resistance.



ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΟΞΑΙΜΙΚΗΣΑΝΟΞΑΙΜΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΑΝΟΞΑΙΜΙΚΗΣΑΝΟΞΑΙΜΙΚΗΣ--ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗΣΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΠροκαλείΠροκαλεί εκκίνηση του νευρωνικού εκκίνηση του νευρωνικού 
θανάτου θανάτου ::θανάτου θανάτου ::
--Απελευθέρωση Απελευθέρωση εξωκυτταρίωςεξωκυτταρίως
νευροδιαβιβαστώννευροδιαβιβαστώννευροδιαβιβαστώννευροδιαβιβαστών
--Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση NMDANMDA υποδοχέων υποδοχέων 
--ΕνδοκυτταρικήΕνδοκυτταρική είσοδος ιόντων είσοδος ιόντων 
ασβεστίου ασβεστίου ασβεστ ου ασβεστ ου 
--Αποτυχία απομάκρυνσης γαλακτικού Αποτυχία απομάκρυνσης γαλακτικού 
οξέως και ριζών υδρογόνου         οξέως και ριζών υδρογόνου         οξέως και ριζών υδρογόνου ……….        οξέως και ριζών υδρογόνου ……….        
ΓλοίωσηΓλοίωση …… Εγκεφαλικός Θάνατος…… Εγκεφαλικός Θάνατος



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

          ►►Ο βασικός μηχανισμός των επιληπτικών Ο βασικός μηχανισμός των επιληπτικών 
επεισοδίων είναι η υπερδιεγερσιμότητα και επεισοδίων είναι η υπερδιεγερσιμότητα και η ρ γ ρ μ ηη ρ γ ρ μ η
ο ο υπερσυγχρονισμόςυπερσυγχρονισμός της λειτουργίας των της λειτουργίας των 
νευρώνων (όπως αυτή καθορίζεται γενετικά νευρώνων (όπως αυτή καθορίζεται γενετικά νευρώνων (όπως αυτή καθορίζεται γενετικά νευρώνων (όπως αυτή καθορίζεται γενετικά 
και βιοχημικά) και βιοχημικά) 
Τ  ό όδ  ί  έ   Τ  ό όδ  ί  έ   ►►Το επιληπτικό επεισόδιο μπορεί να έχει τη Το επιληπτικό επεισόδιο μπορεί να έχει τη 
μορφή της απώλειας συνείδησης, μορφή της απώλειας συνείδησης, 
συνοδευόμενο ή όχι από σπασμούςσυνοδευόμενο ή όχι από σπασμούς



Morbidity and MortalityMorbidity and MortalityMorbidity and MortalityMorbidity and Mortality
►► Most cases benignMost cases benign►► Most cases benign.Most cases benign.
►► Syncope of cardiac Syncope of cardiac 

origin has the highest origin has the highest g gg g
morbidity and morbidity and 
mortality.mortality.

►► 1 year mortality of 181 year mortality of 18►► 1 year mortality of 181 year mortality of 18--
33%33%

►► Recurrence in the Recurrence in the 
ld l  l ti  i  ld l  l ti  i  elderly population is elderly population is 

30%30%
►► Syncope of unknown Syncope of unknown ►► Syncope of unknown Syncope of unknown 

origin.origin.
►► 1 year mortality of 61 year mortality of 6--

12%12%12%.12%.



Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και 
επιληψία / Ιστορικό επιληψία / Ιστορικό 

Το καλό ιστορικό είναι ζωτικής σημασίας!



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

Ύ ξ  Ύ ξ  ΠΡ Δ Ε ΩΝ Π Ρ Ν ΩΝ ΠΡ Δ Ε ΩΝ Π Ρ Ν ΩΝ Ύπαρξη Ύπαρξη ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

►►Παρατεταμένη ορθοστασίαΠαρατεταμένη ορθοστασία
►►Συνωστισμός σε μικρό χώροΣυνωστισμός σε μικρό χώρο►►Συνωστισμός σε μικρό χώροΣυνωστισμός σε μικρό χώρο
►►Υψηλές θερμοκρασίεςΥψηλές θερμοκρασίες
►►Έντονος πόνοςΈντονος πόνος►►Έντονος πόνοςΈντονος πόνος
►►ΣτρεσσογόνοιΣτρεσσογόνοι παράγοντεςπαράγοντες
►►Έντονος βήχαςΈντονος βήχας
►►Νυκτερινή ούρησηΝυκτερινή ούρηση-- κένωσηκένωσηΝυκτερ νή ούρησηΝυκτερ νή ούρηση κένωσηκένωση
►►Έντονη κόπωση, αϋπνία, κατάχρηση αλκοόλΈντονη κόπωση, αϋπνία, κατάχρηση αλκοόλ





Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και 
επιληψία / Ιστορικόεπιληψία / Ιστορικό

►►Κυρίως οι νεαρότερες ηλικίες περιγράφουν Κυρίως οι νεαρότερες ηλικίες περιγράφουν ►►Κυρίως οι νεαρότερες ηλικίες περιγράφουν Κυρίως οι νεαρότερες ηλικίες περιγράφουν 
ως πρόδρομα συμπτώματα του συγκοπτικού ως πρόδρομα συμπτώματα του συγκοπτικού 
επεισοδίου ναυτία τάση προς έμετο  επεισοδίου ναυτία τάση προς έμετο  επεισοδίου ναυτία ,τάση προς έμετο, επεισοδίου ναυτία ,τάση προς έμετο, 
συμπτώματα εφίδρωσης, θόλωση της συμπτώματα εφίδρωσης, θόλωση της 

ά    θ ή  ώ  ά    θ ή  ώ  οράσεως προ της πιθανής πτώσης. οράσεως προ της πιθανής πτώσης. 



Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και 
επιληψίαεπιληψία / Ιστορικό/ Ιστορικόηψηψ ρρ

►►Στις μεγαλύτερες ηλικίες η εγκατάσταση Στις μεγαλύτερες ηλικίες η εγκατάσταση 
του συγκοπτικού επεισοδίου είναι συνήθως του συγκοπτικού επεισοδίου είναι συνήθως γ ή ςγ ή ς
ακαριαία χωρίς την εμφάνιση πρόδρομων ακαριαία χωρίς την εμφάνιση πρόδρομων 
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτων.συμπτωμάτων.



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►► ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντεςπαράγοντες►► ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντεςπαράγοντες
επιληπτικού επεισοδίουεπιληπτικού επεισοδίου ::
δ ί  ά θίδ ί  ά θί-- διαλείποντα φωτεινά ερεθίσματαδιαλείποντα φωτεινά ερεθίσματα

-- αϋπνίααϋπνίααϋπνίααϋπνία
-- κατανάλωση αλκοόλκατανάλωση αλκοόλ



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►Τα Τα συγκο τικάσυγκο τικά επεισόδια στις νεαρότερες επεισόδια στις νεαρότερες ►►Τα Τα συγκοπτικάσυγκοπτικά επεισόδια στις νεαρότερες επεισόδια στις νεαρότερες 
ηλικίες, εισβάλουν κυρίως με προοδευτική ηλικίες, εισβάλουν κυρίως με προοδευτική 

      έκπτωση του επιπέδου συνείδησης.έκπτωση του επιπέδου συνείδησης.
►►Ενώ αντίθετα στα Ενώ αντίθετα στα επιληπτικάεπιληπτικά επεισόδια η επεισόδια η ►►Ενώ αντίθετα στα Ενώ αντίθετα στα επιληπτικάεπιληπτικά επεισόδια η επεισόδια η 
απώλεια επαφής είναι ακαριαίααπώλεια επαφής είναι ακαριαία



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΗΗ είσοδοςείσοδος του Επιληπτικού επεισοδίου μπορεί να του Επιληπτικού επεισοδίου μπορεί να 
χαρακτηρίζεται  απόχαρακτηρίζεται  από::

-- Δυσαισθητικά φαινόμεναΔυσαισθητικά φαινόμενα
-- Περίεργη γεύσηΠερίεργη γεύση-- Περίεργη γεύσηΠερίεργη γεύση
-- ΉχουςΉχους

    -- Αίσθηση επικείμενης κένωσηςΑίσθηση επικείμενης κένωσης
-- ή και κανένα πρόδρομο σύμπτωμαή και κανένα πρόδρομο σύμπτωμαρ ρ μ μ μρ ρ μ μ μ



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►Σε ύπτια θέση, σπάνια συμβαίνει Σε ύπτια θέση, σπάνια συμβαίνει 
ό όδ  ώ  λ έ  ό όδ  ώ  λ έ  συγκοπτικό επεισόδιο, ενώ οι επιληπτικές συγκοπτικό επεισόδιο, ενώ οι επιληπτικές 

κρίσεις συμβαίνουν ανεξάρτητα από τη θέση κρίσεις συμβαίνουν ανεξάρτητα από τη θέση 
του σώματος.              του σώματος.              



Συγκοπτικό επεισόδιο καιΣυγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΠΤΩΣΕΙΣΠΤΩΣΕΙΣ►►ΠΤΩΣΕΙΣΠΤΩΣΕΙΣ
Οι αναφερόμενες πτώσεις στα συγκοπτικά Οι αναφερόμενες πτώσεις στα συγκοπτικά 

όδ  ί  έ   λ έ  ώ  όδ  ί  έ   λ έ  ώ  επεισόδια είναι αργές και χαλαρές ενώ στα επεισόδια είναι αργές και χαλαρές ενώ στα 
επιληπτικά επεισόδια είναι γρήγορες και επιληπτικά επεισόδια είναι γρήγορες και 
τονικές…τονικές…



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►► Η Η ΩΧΡΟΤΗΣΩΧΡΟΤΗΣ χαρακτηρίζει τα συγκοπτικά χαρακτηρίζει τα συγκοπτικά 
επεισόδια επεισόδια 

Α ίθ  ί  θ ί Α ίθ  ί  θ ί ►►Αντίθετα μπορεί να παρατηρηθεί Αντίθετα μπορεί να παρατηρηθεί 
ΚΥΑΝΩΣΗΚΥΑΝΩΣΗ ή ακροκυάνωση στα επιληπτικά ή ακροκυάνωση στα επιληπτικά ρρ
επεισόδιαεπεισόδια



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ κατά το κατά το ►►ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ κατά το κατά το 
επεισόδιοεπεισόδιο

Ε ί  βλ ή ό λ  Ε ί  βλ ή ό λ  -- Επίμονη βλεμματική απόκλιση Επίμονη βλεμματική απόκλιση 
παρατηρείται στα παρατηρείται στα επιληπτικάεπιληπτικά επεισόδια επεισόδια 
-- Παροδική πλάγια ή προς τα άνω στροφή Παροδική πλάγια ή προς τα άνω στροφή 
του βλέμματος παρατηρείται στα του βλέμματος παρατηρείται στα του βλέμματος παρατηρείται στα του βλέμματος παρατηρείται στα 
συγκοπτικάσυγκοπτικά επεισόδιαεπεισόδια



Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και γγ
επιληψία / Ιστορικόεπιληψία / Ιστορικό

►►Ακράτεια ούρωνΑκράτεια ούρων-- Απώλεια ελέγχου Απώλεια ελέγχου 
σφιγκτήρωνσφιγκτήρωνφ γ ήρφ γ ήρ
Είναι συχνή και στις δύο μορφές των Είναι συχνή και στις δύο μορφές των 
επεισοδίων επεισοδίων επεισοδίων επεισοδίων 



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΔΗΓΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣΔΗΓΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
-- Στα Στα συγκοπτικάσυγκοπτικά επεισόδια δεν είναι επεισόδια δεν είναι 
συχνό φαινόμενο και εάν παρατηρηθεί  συχνό φαινόμενο και εάν παρατηρηθεί  συχνό φαινόμενο και εάν παρατηρηθεί, συχνό φαινόμενο και εάν παρατηρηθεί, 
αφορά στην άκρη της γλώσσας αφορά στην άκρη της γλώσσας 

Σ  Σ  λ άλ ά όδ   δή  όδ   δή  -- Στα Στα επιληπτικάεπιληπτικά επεισόδια το δήγμα επεισόδια το δήγμα 
γλώσσας είναι συχνό και αφορά στη μία γλώσσας είναι συχνό και αφορά στη μία 
πλευρά της.πλευρά της.



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΣΠΑΣΜΟΙΣΠΑΣΜΟΙ
-- Στα Στα συγκοπτικάσυγκοπτικά επεισόδια οι σπασμοί επεισόδια οι σπασμοί 
διαρκούν ελάχιστα και είναι άρρυθμοι διαρκούν ελάχιστα και είναι άρρυθμοι διαρκούν ελάχιστα και είναι άρρυθμοι διαρκούν ελάχιστα και είναι άρρυθμοι 
πολυεστιακοίπολυεστιακοί ή γενικευμένοιή γενικευμένοι

-- Στα Στα επιληπτικάεπιληπτικά επεισόδια οι σπασμοί  επεισόδια οι σπασμοί  
μπορεί να διαρκέσουν έως και λεπτά και μπορεί να διαρκέσουν έως και λεπτά και μ ρ ρ ςμ ρ ρ ς
είναι ρυθμικοί εστιακοί ή γενικευμένοι.είναι ρυθμικοί εστιακοί ή γενικευμένοι.



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
-- Η διάρκεια του Η διάρκεια του συγκοπτικούσυγκοπτικού επεισοδίου επεισοδίου 
συνήθως δεν ξεπερνά τα 20 συνήθως δεν ξεπερνά τα 20 secsecσυνήθως δεν ξεπερνά τα 20 συνήθως δεν ξεπερνά τα 20 sec.sec.
-- Η διάρκεια του Η διάρκεια του επιληπτικούεπιληπτικού επεισοδίου επεισοδίου 
ξ ά  ό  ύ   ί  ξ ά  ό  ύ   ί  εξαρτάται από τον τύπο της κρίσης, εξαρτάται από τον τύπο της κρίσης, 
ξεπερνά τα  5 ξεπερνά τα  5 minmin εάν πρόκειται για εάν πρόκειται για 
γενικευμένο γενικευμένο statusstatus ή διαρκεί λιγότερο στα ή διαρκεί λιγότερο στα 
άλλα είδη κρίσεων άλλα είδη κρίσεων άλλα είδη κρίσεων άλλα είδη κρίσεων 



Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

►►ΜΕΤΑΚΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΕΤΑΚΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η ή ί δ   Η ή ί δ   -- Η μετακριτική περίοδος του Η μετακριτική περίοδος του 

συγκοπτικούσυγκοπτικού επεισοδίου μπορεί να επεισοδίου μπορεί να 
η ίζ  ό ηλί   η ίζ  ό ηλί   χαρακτηρίζεται από υπνηλία και χαρακτηρίζεται από υπνηλία και 

κεφαλαλγία, συμπτώματα που μπορεί να κεφαλαλγία, συμπτώματα που μπορεί να 
διαρκέσουν έως και 2 ώρεςδιαρκέσουν έως και 2 ώρεςδιαρκέσουν έως και 2 ώρεςδιαρκέσουν έως και 2 ώρες

-- Η μετακριτική περίοδος του Η μετακριτική περίοδος του 
επιληπτικούεπιληπτικού επεισοδίου μπορεί να επεισοδίου μπορεί να επιληπτικούεπιληπτικού επεισοδίου μπορεί να επεισοδίου μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από σύγχυση, υπνηλία και χαρακτηρίζεται από σύγχυση, υπνηλία και 
κεφαλαλγία  συμπτώματα που μπορεί να κεφαλαλγία  συμπτώματα που μπορεί να κεφαλαλγία, συμπτώματα που μπορεί να κεφαλαλγία, συμπτώματα που μπορεί να 
διαρκέσουν έως και 24 ώρεςδιαρκέσουν έως και 24 ώρες



ΣυγκοπτικόΣυγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία επεισόδιο και επιληψία 
/ Ιστορικό/ Ιστορικό

          ΜΜετά την αναδρομική ανάλυση των ετά την αναδρομική ανάλυση των 
συμπτωμάτων 671 ασθενών με επεισόδιο συμπτωμάτων 671 ασθενών με επεισόδιο μ μ μμ μ μ
απώλειας συνειδήσεως βρέθηκε ευαισθησία απώλειας συνειδήσεως βρέθηκε ευαισθησία 
και ειδικότητα 94% στην αξιοπιστία της και ειδικότητα 94% στην αξιοπιστία της δ δδ δ   και ειδικότητα 94% στην αξιοπιστία της και ειδικότητα 94% στην αξιοπιστία της δ.δδ.δ. . 
συνοπτικού επεισοδίου και επιληπτικής συνοπτικού επεισοδίου και επιληπτικής 
κρίσηςκρίσηςκρίσηςκρίσης

►► HISTORICAL CRITERIA THAT DISTINGUISH SYNCOPE FROM HISTORICAL CRITERIA THAT DISTINGUISH SYNCOPE FROM 
SEIZURES  JACC 2002;40:142SEIZURES  JACC 2002;40:142--88



Συγκοπτικό επεισόδιο και Συγκοπτικό επεισόδιο και 
επιληψία / Παρακλινική επιληψία / Παρακλινική 

διερεύνησηδιερεύνησηδιερεύνησηδιερεύνηση

Π  δ ό  έ   δ ά  Π  δ ό  έ   δ ά  Ποια ειδικότητα πρέπει να διερευνά τα Ποια ειδικότητα πρέπει να διερευνά τα 
επεισόδια αυτής της κατηγορίας ?επεισόδια αυτής της κατηγορίας ?ς ς ςς ς ς



Causes of SyncopeCauses of SyncopeCauses of SyncopeCauses of Syncope



Syncope:  EtiologySyncope:  EtiologySyncope:  EtiologySyncope:  Etiology
M i   PASSOUTM i   PASSOUT►►Mnemonic:  PASSOUTMnemonic:  PASSOUT

►► PP--ressue (hypotensive causes)ressue (hypotensive causes)
►►AA--rrthymiasrrthymias
►►SS--eizureseizures
►►SS--ugar (hypo/hyper glycemia)ugar (hypo/hyper glycemia)
►►OO--utput (cardiac)/ O2 (hypoxia)utput (cardiac)/ O2 (hypoxia)►►OO utput (cardiac)/ O2 (hypoxia)utput (cardiac)/ O2 (hypoxia)
►►UU--nusual causesnusual causes
►►TT--ransient (TIAs  strokes  CNS diseases)ransient (TIAs  strokes  CNS diseases)►►TT--ransient (TIAs, strokes, CNS diseases)ransient (TIAs, strokes, CNS diseases)



More specificsMore specificsMore specificsMore specifics
►► OUTPUTOUTPUT ►► UNUSUAL CAUSESUNUSUAL CAUSES►► OUTPUTOUTPUT

 CardiacCardiac
►► AS, PA, MS,IHSSAS, PA, MS,IHSS

►► UNUSUAL CAUSESUNUSUAL CAUSES
►► Anxiety, Panic disorderAnxiety, Panic disorder
►► Major depressive Major depressive 

dis ddis d►► CardiomyopathiesCardiomyopathies
►► AtrialAtrial myxomasmyxomas
►► Cardiac Cardiac tamponadetamponade

disorderdisorder
►► Somatization disorder Somatization disorder 

(psychogenic syncope)(psychogenic syncope)
►► Hyperventilation Hyperventilation pp

►► Aortic dissectionAortic dissection
►► MI, CHFMI, CHF

 PulmonaryPulmonary

►► Hyperventilation Hyperventilation 
syndromesyndrome

►► Migraine, sleep disorderMigraine, sleep disorder
TRANSIENTTRANSIENTPulmonaryPulmonary

►► PE, acute hypoxemiaPE, acute hypoxemia
►► Pulmonary HTNPulmonary HTN
►► COPD exacerbationCOPD exacerbation

►► TRANSIENTTRANSIENT
►► TIA (vertebrobasilar), TIA (vertebrobasilar), 

CVA, subdural CVA, subdural 
h th t►► COPD exacerbationCOPD exacerbation

►► CO poisoningCO poisoning
hematomahematoma

►► Subarachnoid Subarachnoid 
hemorrhagehemorrhage
CNS  ff t CNS  ff t ►► CNS mass effect CNS mass effect 
(tumor)(tumor)

►► Basilar artery migraine.Basilar artery migraine.



SyncopeSyncopeSyncopeSyncope
CAUSES  (H dCAUSES  (H d H tH t V lV l ))►►CAUSES  (HeadCAUSES  (Head------HeartHeart------VesselsVessels))
 Reflex mediatedReflex mediated

►►VasovagalVasovagal, carotid sinus, situational, carotid sinus, situational
 Cardiac Cardiac 

►►Mechanical , arrhythmiasMechanical , arrhythmias
 Orthostatic Orthostatic Orthostatic Orthostatic 

►►Drugs, autonomic failureDrugs, autonomic failure
 CerebrovascularCerebrovascular CerebrovascularCerebrovascular
 UnknownUnknown
 NonsyncopalNonsyncopal causescauses NonsyncopalNonsyncopal causescauses



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

►►ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΗΚΓΗΚΓ►►ΗΚΓΗΚΓ

►►ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ
►►ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
►►ΗΕΓΗΕΓ►►ΗΕΓΗΕΓ
►►ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΕΓΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΕΓΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΕΓΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΕΓ

►►ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

►►ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Α λ ό  ί  λ ί ξ  Α λ ό  ί  λ ί ξ  Αποκλεισμός αναιμίας, λοίμωξης, Αποκλεισμός αναιμίας, λοίμωξης, 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών, νεφρικής και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, νεφρικής και 

ή  δ ίή  δ ίηπατικής δυσλειτουργίας.ηπατικής δυσλειτουργίας.

… έλεγχος χαμηλής διαγνωστικής … έλεγχος χαμηλής διαγνωστικής 
όδόδαπόδοσης…απόδοσης…



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

    ►►ΗΚΓ  ΗΚΓ  
επιβάλλεται νοσηλεία και διερεύνηση από επιβάλλεται νοσηλεία και διερεύνηση από επιβάλλεται νοσηλεία και διερεύνηση από επιβάλλεται νοσηλεία και διερεύνηση από 
καρδιολογική κλινική σε κάθε ασθενή με καρδιολογική κλινική σε κάθε ασθενή με 
συγκοπτικό επεισόδιο που έχει ανώμαλο συγκοπτικό επεισόδιο που έχει ανώμαλο συγκοπτικό επεισόδιο που έχει ανώμαλο συγκοπτικό επεισόδιο που έχει ανώμαλο 
ΗΚΓ, δομική καρδιακή βλάβη, συγκοπτικό ΗΚΓ, δομική καρδιακή βλάβη, συγκοπτικό 

ά  δ ά  ά  ή ύ ξ  ά  δ ά  ά  ή ύ ξ  κατά την διάρκεια άσκησης ή ύπαρξη κατά την διάρκεια άσκησης ή ύπαρξη 
οικογενειακού ιστορικού αιφνίδιου θανάτου οικογενειακού ιστορικού αιφνίδιου θανάτου 



sinus bradycardia ventricular tachycardia 
3 or more beats3 or more beats

WPWWPW Prolonged QT interval

Other: sinus pause> 2 sec, SVT, afib,  2nd or 3rd AV block, PM malfunctio



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ►►ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Το Το κλινικόκλινικό εύρημα εστιακής νευρολογικής εύρημα εστιακής νευρολογικής ρημ ής ρ γ ήςρημ ής ρ γ ής
σημειολογίας  ή η ισχυρή υποψία (από την σημειολογίας  ή η ισχυρή υποψία (από την 
λήψη του λήψη του ιστορικού)ιστορικού) επιληπτικής κρίσης θα επιληπτικής κρίσης θα ήψηήψη ρ )ρ ) η ής ρ ηςη ής ρ ης
οδηγήσει και σε Μαγνητική Τομογραφία οδηγήσει και σε Μαγνητική Τομογραφία 
ΕγκεφάλουΕγκεφάλουΕγ φά ουΕγ φά ου

(μεταναστευτικές ανώμαλες θέσεις (μεταναστευτικές ανώμαλες θέσεις 
φλοιού  αγγειακές δυσπλασίες  κολλοειδής φλοιού  αγγειακές δυσπλασίες  κολλοειδής φλοιού, αγγειακές δυσπλασίες, κολλοειδής φλοιού, αγγειακές δυσπλασίες, κολλοειδής 
κύστη 3κύστη 3ηςης κοιλίας, όγκοι)κοιλίας, όγκοι)



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΠΛΑΣΜΑΤΟΣ►►ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Βεβαίως δεν είναι μία δοκιμασία για την Βεβαίως δεν είναι μία δοκιμασία για την β ς μ μ γ ηβ ς μ μ γ η
διάκριση των διάκριση των συγκοπτικώνσυγκοπτικών και επιληπτικών και επιληπτικών 
επεισοδίων αλλά φαίνεται να βοηθά στην επεισοδίων αλλά φαίνεται να βοηθά στην φ β η ηφ β η η
διάκριση ψυχογενών διάκριση ψυχογενών ψευδοσυγκοπτικώνψευδοσυγκοπτικών και και 
επιληπτικών επεισοδίων επιληπτικών επεισοδίων (?)(?)η τ  σοδ  η τ  σοδ  (?)(?)
Αμφιλεγόμενες αναφορές στην βιβλιογραφίαΑμφιλεγόμενες αναφορές στην βιβλιογραφία



V lV l ff l til ti ii ththValueValue ofof serumserum prolactinprolactin inin thethe
managementmanagement ofof syncopesyncopemanagementmanagement ofof syncopesyncope

S S AhmadAhmad, M W , M W BeckettBeckett
EmergEmerg MedMed J 2004;21:e3 J 2004;21:e3 

Conclusion: Conclusion: A positive test result is highly A positive test result is highly 
p di ti  f  GTCS  h   n ti  p di ti  f  GTCS  h   n ti  predictive of a GTCS, however a negative predictive of a GTCS, however a negative 
test result does not necessarily exclude a test result does not necessarily exclude a 
seizure  Serum seizure  Serum pr lactinpr lactin sh uld be measured sh uld be measured seizure. Serum seizure. Serum prolactinprolactin should be measured should be measured 
in patients presenting to the A&E in patients presenting to the A&E 
department within an hour of a department within an hour of a syncopalsyncopaldepartment within an hour of a department within an hour of a syncopalsyncopal
episode, unless the cause is immediately episode, unless the cause is immediately 
obviousobviousobvious.obvious.



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

►►ΗΕΓΗΕΓ►►ΗΕΓΗΕΓ
Η διάγνωση της Επιληψίας είναι κλινική.Η διάγνωση της Επιληψίας είναι κλινική.
τ   υ λ κό τ   υ λ κό μ κ τ κόμ κ τ κό δ ά αμμα δ ά αμμα --το  φυσιολογικό το  φυσιολογικό μεσοκριτικόμεσοκριτικό διάγραμμα διάγραμμα 
δεν αποκλείει την επιληπτική κρίσηδεν αποκλείει την επιληπτική κρίση
Η στέρηση ύπνου αυξάνε  την απόδοση της    Η στέρηση ύπνου αυξάνε  την απόδοση της    --Η στέρηση ύπνου αυξάνει την απόδοση της    Η στέρηση ύπνου αυξάνει την απόδοση της    

δοκιμασίας  ~30% δοκιμασίας  ~30% 
--Θα πρέπει να γίνεται ΗΕΓ άμεσαΘα πρέπει να γίνεται ΗΕΓ άμεσα εντός 24εντός 24hh--Θα πρέπει να γίνεται ΗΕΓ άμεσα,Θα πρέπει να γίνεται ΗΕΓ άμεσα, εντός 24εντός 24hh
ΠαροξυσμικάΠαροξυσμικά στοιχεία?στοιχεία?
Επιβράδυνση του βασικού ρυθμού  αλλά και   Επιβράδυνση του βασικού ρυθμού  αλλά και   Επιβράδυνση του βασικού ρυθμού, αλλά και   Επιβράδυνση του βασικού ρυθμού, αλλά και   
πολλές φορές παράσιτα που καταγράφονται πολλές φορές παράσιτα που καταγράφονται 
δυσχεραίνουν την διάγνωσηδυσχεραίνουν την διάγνωση



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
►►ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ  (ΜΟΝΟΝ (ΜΟΝΟΝ 
ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΠΟΟΤΑΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΠΟ))

-- Η ανάκληση προκαλεί Η ανάκληση προκαλεί ορθοστατικόορθοστατικό stress, stress, 
προκαλώντας προκαλώντας ελαττωμένη φλεβική επιστροφή, ο ελαττωμένη φλεβική επιστροφή, ο 
αναμενόμενος αυξημένος α και β αναμενόμενος αυξημένος α και β αδρενεργικόςαδρενεργικόςαναμενόμενος αυξημένος α και β αναμενόμενος αυξημένος α και β αδρενεργικόςαδρενεργικός
τόνος θα αποτρέψει το τόνος θα αποτρέψει το συγκοπτικόσυγκοπτικό επεισόδιο .επεισόδιο .

-- Η αναπαραγωγή του επεισοδίου = (+)Η αναπαραγωγή του επεισοδίου = (+)-- Η αναπαραγωγή του επεισοδίου = (+)Η αναπαραγωγή του επεισοδίου = (+)
-- Χαμηλές δόσεις Χαμηλές δόσεις ΙσοπροτερενόληςΙσοπροτερενόλης βελτιώνουν βελτιώνουν 
την απόδοση της δοκιμασίας και την ειδικότητα , την απόδοση της δοκιμασίας και την ειδικότητα , την απόδοση της δοκ μασ ας κα  την ε δ κότητα , την απόδοση της δοκ μασ ας κα  την ε δ κότητα , 
αντίθετα οι υψηλές ελαττώνουν την ειδικότητααντίθετα οι υψηλές ελαττώνουν την ειδικότητα
-- Η Η σύγχρονη ΗΕΓ καταγραφήσύγχρονη ΗΕΓ καταγραφή έχει υψηλή έχει υψηλή 

όδ   όδ   δ δδ δ  ό   ώ  ό   ό   ώ  ό  απόδοση στην απόδοση στην δ.δδ.δ. τόσο των επιληπτικών, όσο . τόσο των επιληπτικών, όσο 
και στην και στην δ.δδ.δ. των . των ψεύδοσυγκοπτικώνψεύδοσυγκοπτικών επεισοδίωνεπεισοδίων



TILT TABLE TESTTILT TABLE TESTTILT TABLE TESTTILT TABLE TEST
►► Changes in position to Changes in position to ►► Changes in position to Changes in position to 

reproduce symptoms of reproduce symptoms of 
the syncopal event.the syncopal event.the syncopal event.the syncopal event.

►► Positive tilt table testPositive tilt table test
 Induction of bradycardia Induction of bradycardia yy

and hypotensionand hypotension
 Considered diagnostic Considered diagnostic 

for vasovagal syncopefor vasovagal syncopefor vasovagal syncopefor vasovagal syncope



Indications for Tilt table testIndications for Tilt table testIndications for Tilt table testIndications for Tilt table test
U l i d t U l i d t Id ifi i  f ll  Id ifi i  f ll  ►► Unexplained recurrent Unexplained recurrent 
syncope or syncope syncope or syncope 
associated with injury in associated with injury in 

►► Identification of neurally Identification of neurally 
mediated syncope could mediated syncope could 
alter treatmentalter treatmentj yj y

absence of structural absence of structural 
heart ds.heart ds.
U l i d t U l i d t 

alter treatmentalter treatment
►► Evaluation of recurrent Evaluation of recurrent 

unexplained fallsunexplained falls►► Unexplained recurrent Unexplained recurrent 
syncope or syncope syncope or syncope 
associated with injury in associated with injury in 

unexplained falls.unexplained falls.
►► Evaluation of near Evaluation of near 

syncope or dizzinesssyncope or dizzinessw njury nw njury n
setting of organic heart setting of organic heart 
disease after exclusion disease after exclusion 
of potential cardiac of potential cardiac 

yn p r zz nyn p r zz n

of potential cardiac of potential cardiac 
cause of syncopecause of syncope



Tilt Table TestTilt Table TestTilt Table TestTilt Table Test
►► Unmasks Vasovagal Unmasks Vasovagal ►► Unmasks Vasovagal Unmasks Vasovagal 

syncope susceptibilitysyncope susceptibility
►► Reproduces symptomsReproduces symptomsp ymp mp ymp m
►► Positive Tilt TestPositive Tilt Test

**Prophylaxis Prophylaxis p yp y
treatmenttreatment——beta beta 
blockers or blockers or 
disopyramidedisopyramide as well as as well as disopyramidedisopyramide as well as as well as 
SSRIsSSRIs
**Recurrent symptoms Recurrent symptoms y py p
and bradycardia may and bradycardia may 
require pacemakerrequire pacemaker



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ε  Ε ΕΕ  Ε Ε Ε Ε ►►ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΜΕ 
ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ::
-- Τεκμηριώνει το είδος της αρρυθμίας και Τεκμηριώνει το είδος της αρρυθμίας και 
την ιδιαίτερη φαρμ  αγωγήτην ιδιαίτερη φαρμ  αγωγήτην ιδιαίτερη φαρμ. αγωγήτην ιδιαίτερη φαρμ. αγωγή
-- Ιδιαίτερα χρήσιμη δοκιμασία στα Ιδιαίτερα χρήσιμη δοκιμασία στα 
υποτροπιάζοντα υποτροπιάζοντα συγκοπτικάσυγκοπτικά των των 
υπερηλίκων.υπερηλίκων.υπερηλίκων.υπερηλίκων.
-- Διαγνωστική απόδοση 68%Διαγνωστική απόδοση 68%



EPSEPS——Intracardiac EPSIntracardiac EPSEPSEPS Intracardiac EPSIntracardiac EPS
R l  i di t d i  R l  i di t d i  Diffi lt t  l t  Diffi lt t  l t  ►► Rarely indicated in Rarely indicated in 
patients with structurally patients with structurally 
normal hearts and normal normal hearts and normal 

►► Difficult to correlate Difficult to correlate 
spontaneous events and spontaneous events and 
laboratory findingslaboratory findingsm mm m

ekg.ekg.
►► Diagnostic yield greatest Diagnostic yield greatest 

i  ti t  ith i  ti t  ith kk

y f gy f g
►► Ineffective for assessing Ineffective for assessing 

bradyarrhythmiasbradyarrhythmias
in patients with in patients with knownknown
heart disease but nonheart disease but non--
diagnostic ekg diagnostic ekg 

►► Often must settle for an Often must settle for an 
attributable causeattributable cause

►► Abnormal finding on EPS Abnormal finding on EPS gn ggn g
monitoring.monitoring.

►► Heart diseaseHeart disease--------------5050--
80%80%

►► Abnormal finding on EPS Abnormal finding on EPS 
does not guarantee that does not guarantee that 
this was what caused the this was what caused the 
patient’s syncope. patient’s syncope. 80%80%

►► No heart diseaseNo heart disease------1818--
50%50%

p y pp y p
►► EPS is abnormal in 18EPS is abnormal in 18--68% 68% 

of patients with syncope of patients with syncope 
of unknown cause.of unknown cause.



EP testingEP testing——Useful Diagnostic Useful Diagnostic 
findingsfindings

I d ibl  hi  VTI d ibl  hi  VT►►Inducible monomorphic VTInducible monomorphic VT
►►Sinus node response time > 3000 ms or Sinus node response time > 3000 ms or pp

carotid sinus response time >600 mscarotid sinus response time >600 ms
►►Inducible SVT with hypotensionInducible SVT with hypotension►►Inducible SVT with hypotensionInducible SVT with hypotension
►►HV interval HV interval >> 100ms (especially in absence 100ms (especially in absence 

of inducible VT)of inducible VT)of inducible VT)of inducible VT)
►►Pacing induced infraPacing induced infra--nodal blocknodal block



ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

►►ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
-- Η 24Η 24hh καταγραφήκαταγραφή του καρδιακού ρυθμού του καρδιακού ρυθμού 
έχει απόδοση και ευαισθησία μόνον 10% έχει απόδοση και ευαισθησία μόνον 10% έχει απόδοση και ευαισθησία μόνον 10% έχει απόδοση και ευαισθησία μόνον 10% 

-- Συνιστάται η παράταση του χρόνου Συνιστάται η παράταση του χρόνου 
καταγραφής τουλάχιστον στις 72καταγραφής τουλάχιστον στις 72hhκαταγραφής τουλάχιστον στις 72καταγραφής τουλάχιστον στις 72hh

►►Οι ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Οι ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
        ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

έχουν το πλεονέκτημα της  έχουν το πλεονέκτημα της  δ.δδ.δ..
αρρυθμίαςαρρυθμίας--αγγειοκινητικής αγγειοκινητικής συγκοπτικήςσυγκοπτικής
κρίσηςκρίσης ((vasovagalvasovagal syncopesyncope),), αλλά είναι αλλά είναι κρίσηςκρίσης ((vasovagalvasovagal syncopesyncope),), αλλά είναι αλλά είναι 
επεμβατική μέθοδος.επεμβατική μέθοδος.
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ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Τέλος στις περιπτώσεις δυσχερούς Τέλος στις περιπτώσεις δυσχερούς Τέλος στις περιπτώσεις δυσχερούς Τέλος στις περιπτώσεις δυσχερούς 
διάκρισης διάκρισης συγκοπτικούσυγκοπτικού ––επιληπτικού ή επιληπτικού ή 
ψυχογενούς ψυχογενούς ψευδοσυγκοπτικούψευδοσυγκοπτικού επεισοδίου επεισοδίου ψυχογενούς ψυχογενούς ψευδοσυγκοπτικούψευδοσυγκοπτικού επεισοδίου επεισοδίου 
η η videovideo καταγραφή με σύγχρονο καταγραφή με σύγχρονο 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  έχει την ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  έχει την ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  έχει την ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  έχει την 
δυνατότητα να δώσει την λύση.δυνατότητα να δώσει την λύση.
Evaluating the utility of inpatient video-EEG monitoring.

Ghougassain DF, d’Souza W, Cook MJ, O’Brien TJ. 
Epilepsia 2004;45: 928–32Epilepsia 2004;45: 928 32.

Video-EEG telemetry can be a crucial tool for neurologists
experienced in epilepsy when diagnosing seizure disordersexperienced in epilepsy when diagnosing seizure disorders.

Alsaadi TM, Thieman C, Shatzel A, Farias S.
Seizure 2004; 13: 32–34.
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ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
«ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ»«ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ»
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

««επανάληψη εκτίμησηςεπανάληψη εκτίμησης»»

SEIZURE VERSUS SYNCOPE  SEIZURE VERSUS SYNCOPE  
LANCET NEUROLOGY 2006 ;5:171LANCET NEUROLOGY 2006 ;5:171--180180



An Approach to SyncopeAn Approach to Syncope
Chart TitleChart Title

History
Physical Exam

EKG

Neurological
Evaluation

ENT
Evaluation

Cardiovascular
Evaluation

Other
Cardiovascular

i

Endocrine
Evaluation

EKG

Head CT scan/ Skull films
Carotid Doppler

Holter/ELR/ILR
Tilt Table

Angiogram
Exercise test

testing

Psychological

MRI brain
EEG

Echocardiogram
EPS

Psychological
Evaluation



Syncope Evaluation Flow ChartSyncope Evaluation Flow ChartSyncope Evaluation Flow ChartSyncope Evaluation Flow Chart
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