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Παρουσίαση: 

Καρατζά Ελίζα

Στεργιοπούλου Θεοδούλη

� Ορίζεται ως παροδική απώλεια επικοινωνίας με το 

περιβάλλον που δεν οφείλεται σε τραυματισμό του 

εγκεφάλου και προς τον παρόν δεν έχει καθοριστεί το αίτιο

� Αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες

� Υπολογίζεται ότι αποτελεί το 3% των περιστατικών των 

εξωτερικών ιατρείων 
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� Συγκοπικά επεισόδια: προέρχονται από παροδική έλλειψη 

οξυγόνωσης του εγκεφάλου που οφείλεται σε παροδική μείωση 

του καρδιακού όγκου εξωθήσεως ή σε συστηματική αρτηριακή 

υπόταση. Σε αυτά ανήκουν:

� νευρογενής συγκοπή 

� ορθοστατική υπόταση 

� καρδιακές αρρυθμίες

� ανατομική καρδιοπάθεια και καρδιοπνευμονική νόσος 

� υποξαιμικές διαταραχές

� Μη συγκοπικά επεισόδια: επιληψία, παροδική εγκεφαλικη

ισχαιμία, τραυματισμός στο κεφάλι, μεταβολικές διαταραχές

όπως υπογλυκαιμία και υπεραερισμός με υποκαπνία

� Οφείλεται στην αύξηση του παρασυμπαθητικού τόνου και

ταυτόχρονη μείωση του συμπαθητικού

� Παρατηρείται περιφερική αγγειοδιαστολή, πτώση της πίεσης και

την καρδιακού ρυθμού και εγκεφαλική ισχαιμία

� Παράγοντες που συμβάλλουν είναι η παρατεταμένη ορθοστασία,

το παρατεταμένο stress, ο βήχας, η ούρηση, η κατάποση, η

φυσική άσκηση, κατά την διάρκεια του μπάνιου, ο πόνος και η

μάλαξη των καρωτίδων

� Παρατηρούνται προειδοποιητικά σημεία με κυριότερα 

συμπτώματα αίσθημα ζάλης, θόλωση όρασης, εμβοές και κοιλιακό 

άλγος

� Συνήθως ένας από τους γονείς έχει παρόμοιο πρόβλημα 
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� Πιθανολογείται ότι οφείλεται σε ελαφρά μορφή χρόνιας

διαταραχής του αυτόνομου νευρικού συστήματος με

αποτέλεσμα τη μειωμένη περιφερική αγγειοσυστολή κατά την

όρθια στάση

� Μπορεί να παρατηρηθεί μετά από παρατεταμένη ορθοστασία

ιδιαίτερα σε περιβάλλον με ζέστη και πολυκοσμία

� Πιθανώς μπορεί να διαπιστωθεί με πτώση της αρτηριακής

πίεσης τουλάχιστον κατά 20 mmHg για 3 min σε όρθια θέση,

αφού ο ασθενής ήταν σε ύπτια θέση για τουλάχιστον 5 min

� υπερκοιλιακηή ταχυκαρδία 

� κοιλιακή ταχυκαρδία

� μη καλή λειτουργία του  φλεβόκομβου

� σύνδρομο επιμηκυσμένου QT (είναι απειλητικό για τη ζωή, 

λόγω της κοιλιακής ταχυαρρυθμίας που προκαλεί)

� αρρυθμίας που οφείλονται σε φάρμακα

� πνευμονική εμβολή 

� πνευμονική υπέρταση
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QTc : 0.4 sec περίπου

� Μπορεί να οφείλεται:

� σε καρδιολογικό πρόβλημα

� σε νευρογενή συγκοπή

Οπωσδήποτε χρήζει διερεύνηση!
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� κρίσεις κατακράτησης αναπνοής (κυανές κρίσεις)

� συμβαίνουν μεταξύ 6 μηνών και 6 ετών μετά από κλάμα

� προκαλείται περιορισμός της αιμάτωσης του εγκεφάλου, ενώ κλινικά 

το παιδί εμφανίζει κυάνωση

� η συχνότητά τους στον παιδικό πληθυσμό ανέρχεται σε 4 %.

� κοινό εύρημα στα παιδιά αυτά είναι η σιδηροπενική αναιμία

� απόφραξη αεραγωγού με ξένο σώμα

� ωχρές κρίσεις

� το εκλυτικό αίτιο μπορεί να είναι κλάμα, χτύπημα, φόβος (π.χ. στη 

θέα αίματος)

� πρόκειται για εκφόρτιση του πνευμονογαστρικού νεύρου 

νευρωνικής προέλευσης με αποτέλεσμα σοβαρή βραδυκαρδία, 

ασυστολία, συγκοπή και ανοξαιμική κρίση, με διάρκεια ενίοτε > 50 

sec

� Συνήθως ο ασθενής προσκομίζεται ασυμπτωματικός

� Οι πρώτες  ερωτήσεις κλειδιά είναι:

� οφείλεται η απώλεια συνείδησης σε συγκοπή ή όχι ;

� υπάρχει  καρδιακό πρόβλημα;

� οφείλεται σε η απώλεια συνείδησης  σε επιληψία;
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� θέση του ασθενούς (ήταν σε καθιστή ή όρθια θέση;)

� τι δραστηριότητα έκανε; (ξεκουραζόταν, έκανε αθλητισμό, ήταν 

πριν ή μετά την ούρηση ή εγκόπριση, έβηχε έντονα ή κατάπινε 

δυνατά;)

� υπήρχε κάποιο εκλυτικό αίτιο; (καυγάς, μη λήψη τροφής, 

μεταγευματικά, λήψη αλκοόλ, έλλειψη ύπνου, συνωστισμός, 

ζέστη, ορθοστασία, φόβο, ισχυρός πόνος)

� υπήρχαν πρώιμα συμπτώματα όπως εφίδρωση, ωχρότητα, 

ναυτία  
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� αίσθημα ναυτίας, εμετού, κοιλιακού άλγους,  αίσθημα 

κρύου, αύρα;

� θυμάστε αν χάσετε επικοινωνία με το περιβάλλον ή 

καταρρεύσατε έχοντας τις αισθήσεις σας;

� θυμάστε ότι συνέβη κατά την διάρκεια του επεισοδίου;     

� περιγραφή του περιστατικού από την έναρξη μέχρι το τέλος 

του περιστατικού 

� ο τρόπος που έγινε η πτώση (κατάρρευση ή με λυγισμένα 

γόνατα;) 

� χρώμα δέρματος του ασθενούς (ωχρότητα, κυάνωση, 

ερυθρότητα)

� διάρκεια της απώλειας συνείδησης

� τυχόν κινήσεις μελών του σώματος για την πιθανότητα 

σπασμών

� δάγκωσε ο ασθενής την γλώσσα του;

� τα μάτια ήταν κλειστά, ανοιχτά, προσηλωμένα;
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� ναυτία, εμετός

� ιδρώτας

� ρίγος 

� σύγχυση

� μυϊκοί πόνοι

� τραυματισμός

� ταχυκαρδία

� πόνος στο στήθος

� ακράτεια ούρων ή κοπράνων

� Οικογενειακό ιστορικό ξαφνικού θανάτου, καρδιακής 

νόσου , επιληψίας

� Ατομικό ιστορικό καρδιοπάθειας, νευρολογικών 

προβλημάτων, μεταβολικών διαταραχών 

� Προηγούμενα παρόμοια επεισόδια, σε τι μεσοδιάστημα 

και  πόσα σε αριθμό;
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� Το 30-40% των παιδιών που διαγιγνώσκονται με επιληψία δεν

πάσχουν από την νόσο

� Στα συγκοπικά επεισόδια μπορούν να παρατηρηθούν μικρής

διάρκειας τονικοκλωνικές κινήσεις και ακράτεια ούρων

� Η λήψη του καλού ιστορικού είναι το κλειδί για την διαφορική 

διάγνωση 
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� λήψη ζωτικών σημείων 

� έλεγχος γλυκόζης αίματος και ηλεκτρολυτών 

� καρδιολογική κλινική εξέταση

� νευρολογική κλινική εξέταση

� έλεγχος για τραυματισμό 

� έλεγχος για δάγκωμα γλώσσας

� ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

� κατά περίπτωση απεικόνιση εγκεφάλου

� ηλεκτροκαρδιογραφημα και υπέρηχος καρδιάς

� κατά περίπτωση παιδοψυχιατρική εκτίμηση (προσυγκοπικά 

ή συγκοπικά επεισόδια μπορεί να οφείλονται σε κατάθλιψη, 

κρίσεις πανικού, σωματοποίηση ή μετατραυματικό stress)
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� Νευρογενή συγκοπή 

• σπάνια απαιτείται θεραπεία αλλά προφύλαξη- αποφυγή αφυδάτωσης 

και θέσεων που προκαλούν υπόταση

• σε περίπτωση έναρξης του επεισοδίου προτείνεται κάθισμα με λύγισμα 

κνημών 

• σε ορισμένες περιπτώσεις  συνιστάται αρκετό αλάτι στην τροφή ή 

δίνονται στεροειδή για αύξηση του ενδαγγειακού ογκου

� Καρδιολογικά προβλήματα: πρέπει να αντιμετωπίζονται από 

καρδιολόγο  

� Επιληπτικοί σπασμοί: αντιμετώπιση από παιδονευρολόγο

� Τα αίτια της παροδικής απώλειας συνείδησης διαχωρίζονται σε

συγκοπικά και μη συγκοπικά

� Το συχνότερο συγκοπικό αίτιο είναι η νευρογενής συγκοπή

� Συχνά ένα συγκοπικό επεισόδιο με μικρό επεισόδιο σπασμών

μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση επιληψίας

� Το καλό ιστορικό είναι ο καλύτερος οδηγός για την σωστή

διάγνωση του αιτίου της παροδικής απώλειας συνείδησης
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