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Περίληψη
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της δημοσίευσης είναι η παρουσίαση πε-
ριστατικών με αρρυθμίες που αντιμετωπίστηκαν με βελο-
νισμό.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Περιγράφεται η αντιμετώπιση  τριών  
ασθενών με οξεία εμφάνιση παροξυσμικής  κολπικής μαρ-
μαρυγής, με παροξυσμική  κολπική μαρμαρυγή και υπέρτα-
ση σε ασθενή με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και σε ασθενή 
με παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία  που αντιμετωπίστη-
καν με ηλεκτροβελονισμό, manual acupressure και βελονι-
σμό αντίστοιχα.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην πρώτη περίπτωση, ο ηλεκτροβελονι-
σμός είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία ανάταξη της κολπικής 
μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ η πρόληψη με 
12 συνεδρίες ηλεκτροβελονισμού είχε ως αποτέλεσμα, σε 
έκβαση 10 μήνες, την μη εμφάνιση της αρρυθμίας. 
Στο  περιστατικό με παροξυσμική αρρυθμία και υπέρταση, 
η εφαρμογή manual acupressure σε βελονιστικά σημεία 
είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των καρδιακών 
σφύξεων από 157 στις 80/min και της αρτηριακής πίεσης 
από 170/97 mmHg σε 120/70mmHg, ενώ το spO2 αυξήθηκε 
από 89% σε 96%. Στην περιγραφή του τρίτου περιστατικού 
με υπερκοιλιακή παροξυσμική ταχυκαρδία, η εφαρμογή 
βελονισμού είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανάταξη της 
αρρυθμίας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού 
ήταν  αποτελεσματική στην αντιμετώπιση και πρόληψη της 
κολπικής μαρμαρυγής, ενώ η  manual acupuncture μείωσε 
διεγχειρητικά σημαντικά τις σφύξεις σε ασθενή με παροξυ-
σμό χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής, ενώ ο βελοισμός ήταν 
αποτελεσματικός σε παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία.  
Απαιτούνται ωστόσο περισσότερες έρευνες.  

Παρουσίαση περιστατικών 
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Εισαγωγή 

Μεταξύ των αρρυθμιών, η κολπική μαρμαρυγή (AF) 
αποτελεί την πιο κοινή κλινική καρδιακή αρρυθμία και 
μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας . Οι 
ασθενείς με AF έχουν συμπτώματα, όπως αίσθημα παλ-
μών και δύσπνοια., μειωμένη ικανότητα άσκησης και 
υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων.Η συμπωματική AF μπορεί να συμβάλλει σε 
αιμοδυναμική δυσλειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια που 
προκαλείται από ταχυκαρδία και συστηματικά θρομβο-
εμβολικά επεισόδια1,2.

Η διαχείριση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή εί-
ναι δύσκολη λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τη βέλτιστη 
θεραπευτική στρατηγική3 και την περιορισμένη αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια των πιο κοινών αντιαρρυθ-
μικών φαρμάκων3,5. Σημαντικοί περιορισμοί στη θερα-
πεία της AF με αντιαρρυθμικά και αντιπηκτικά φάρμακα 
αποτελούν  η περιορισμένη αποτελεσματικότητα, οι κίν-
δυνοι προαρρυθμικών επεισοδίων, ο σχετικά υψηλός 
ρυθμός υποτροπής και η αιμορραγική τάση5,6. Η catheter 
ablation με ραδιοσυχνότητα χαρακτηρίζεται από χαμη-
λό ποσοστό υποτροπής και λιγότερες επιπλοκές από τη 
χειρουργική θεραπεία, αλλά έχει ένα μη ικανοποιητικό 
ποσοστό επιτυχίας6,8.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια  σειρά δημοσιεύσε-
ων  για την αντιμετώπισή της κολπικής μαρμαρυγής και 
της αρτηριακής πίεσης με βελονισμό7,10. 

Με βάση αυτές τις αναφορές παρουσιάζουμε περι-
πτώσεις ασθενών  με  κολπική μαρμαρυγή ή παραξυ-
σμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία  που αντιμετωπίστηκαν 
αποτελεσματικά στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα του 
νοσοκομείου μας, στο αιμοδυναμικό Εργαστήριο διεγ-
χειρητικά, ή στην οικία τους με βελονισμό, ηλεκτροβελο-
νισμό ή manual acupressure.    

Περιγραφή περιστατικού I. 

Αφορά ασθενή ηλικίας 74 ετών  που νοσηλεύθηκε 
στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του νοσοκομείου μας μετά από αυτοκινητιστικό δυστύ-
χημα με πολλαπλά κατάγματα πλευρών αριστερά, κά-
ταγμα του πλευριτικού τόξου και κάταγμα μεσότητας του 
στέρνου που προκαλούσαν συνολικά ασταθή θώρακα. 
Ταυτόχρονα εμφάνιζε σοβαρή πνευμονική θλάση του αρ. 
πνεύμονα, ατελεκτασία και αιμοθώρακα στο αριστερό 
ημιθωράκιο. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, εμφάνισε 
την τρίτη ημέρα νοσηλείας σοβαρή υποξυγοναιμία και 
παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή ταχείας ανταπόκρι-
σης, με σφύξεις 167/min  

Αμεσα εφαρμόστηκε ηλεκτροβελονισμός στα ακό-
λουθα σημεία: 

P6 (άμφω), Η9, Η7, Η3 και Bl 17.

Παράλληλα δόθηκε εντολή χορήγησης αμιοδαρώνης. 
Ωστόσο άμεσα μετά την εφαρμογή βελονισμού η κολπι-
κή μαρμαρυγή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά  σε φλε-
βοκομβικό ρυθμό με σφύξεις 90/min.

Η κολπική μαρμαρυγή επανεμφανίστηκε την επόμενη 
μέρα και αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Ετσι για την 
πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής  εφαρμόστηκε το κά-
τωθι πρωτόκολλο ηλεκτροβελονισμού.

Η 7 Pc6, Bl  15 – 17 άμφω, δυο φορές την εβδομάδα 
για τρεις μήνες. Δέκα  μήνες μετά τη θεραπεία, η ασθε-
νής συνεχίζει να είναι είναι σε φλεβοκομβικό ρυθμό.  

 

Περιγραφή περιστατικού ΙΙ

Πρόκειται για ασθενή  ηλικίας 82 ετών  με σοβαρή 
στένωση αορτικής βαλβίδας που  επρόκειτο να υποβλη-
θεί  σε διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI) 
υπό γενική αναισθησία. 

Από τα ιστορικό του ασθενούς προέκυψε επίμονη 
χρόνια κολπική μαρμαρυγή υπό αγωγή με β- αποκλει-
στή (Lopressor tabl ½ x 2), αρτηριακή υπέρταση  για την 
αντιμετώπιση της οποίας τοποθετήθηκε  stent νεφρικής 
αρτηρίας  προ 10 ετών,  σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινο-
εξαρτώμενο και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
υπό θεραπεία με εισπνεόμενα φάρμακα.

Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε  επηρεασμένη νε-
φρική λειτουργία με Cr  2,27 mg/dl  και αναιμία   (Hb 10,0, 
Ht 33,6 ΜCV= 77,8). Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ανέδειξε 
ατελές block αριστερού σκέλους και κολπική μαρμαρυγή 
με σφίξεις  86 / min. Ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγ-
χος έδειξε σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας (AVA = 
0,9 cm2, AV max 4,2 m/sec EF = 60% , PASP = 55 mmHg), 
ενώ η  στεφανιογραφία δεν ανέδειξε μείζονες στενώσεις 
των αγγείων.  Η σπειρομέτρηση έδειξε σοβαρού βαθμού 
αποφρακτικού τύπου  πνευμονοπάθεια (FEV 1 = 0,92,  
39% λιγότερο από τις τιμές αναφοράς)  

Κατά την άφιξη  του ασθενούς στο αιμοδυναμικό ερ-
γαστήριο, το ηλεκτροκαρδιογραφικό monitor μεταφο-
ράς έδειξε κολπική μαρμαρυγή ταχείας ανταπόκρισης 
με σφίξεις 146- 160/ min  και αρτηριακή πίεση 170/97 
mmHg, ενώ το SpO2 ήταν 89%. Στον ασθενή, με  σύμφω-
νη γνώμη του, εφαρμόστηκε, λόγω έλλειψης βελόνων, 
manual acupressure στο βελονιστικό σημείο P6 άμφω,  
για 90 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο. 

Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση και διαδοχική μείωση 
των καρδιακών σφίξεων στις 120 /min στα 30 sec, στις  
110/ min στα 60 min,  και στις 80/min στα 90 sec. Παράλ-
ληλα καταγράφηκε σημαντική αύξηση του SpO2 από 89% 
στο 96% και μείωση της αρτηριακής πίεσης από 170/97 
mmHg σε 120 /70 mmHg. Για το λόγο ότι δεν υπήρχε κα-
ταγραφικό στο monitor μεταφοράς δεν καταγράφηκε το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα.. 

Τόσο η καρδιακή συχνότητα όσο και η αρτηριακή πίε-
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ση δεν παρουσίασαν  αξιόλογες μεταβολές κατά τη διάρ-
κεια της εισαγωγής στην αναισθησία  και κατά τη διάρ-
κεια της επέμβασης (διαδερμική τοποθέτηση αορτικής 
βαλβίδας).

Διεγχειρητικά η καρδιακή συχνότητα κυμάνθηκε από 
76 – 89/min , η αρτηριακή πίεση από 120 /70 mmHg  έως 
95 /60 mmHg.   

Ο ασθενής αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας.

Περιστατικό ΙΙΙ

Ασθενής ηλικίας 76 ετών με ιστορικό υπέρτασης υπό 
αγωγή (τελμισαρτάνη 80 mg), τιμές αρτηριακής πίεσης 
140 / 80mmHg και εμβολισθέν ανεύρυσμα της μέσης 
εγκεφαλικής αρτηρίας παρουσίασε ξαφνικά αίσθημα 
παλμών, αδιαθεσία, εφίδρωση, δύσπνοια, πόνο στο στή-
θος και σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης στην 
οικία όπου φιλοξενούνταν. Η ψηλάφηση του σφυγμού 
ήταν σχεδόν αδύνατη, η μέτρηση του με παλμικό οξύ-
μετρο έδειξε σφίξεις 200/min, ενώ η μέτρηση της αρτη-
ριακής πίεσης με υδραργυρικό μανόμετρο έδειξε τιμές 
συστολικής αρτηριακής πίεσης Psyst = 50mmHg. Εκλήθη 
άμεσα το EKAB, ενώ ταυτόχρονα έγινε βελονισμός στο 
αριστερό άκρο, στα σημεία:  H9, H7, H3 και P6.6

 Εντυπωσιακά, σε λιγότερο από 10 περίπου δευτε-
ρόλεπτα από την τοποθέτηση των βελονών, η ασθενής 
παρουσίασε ανάταξη της παροξυσμικής ταχυκαρδίας. Οι 
σφίξεις ήταν 70 /min, η αρτηριακή πίεση 110 / 70 mmHg 
και το SpO2 = 97%. Παράλληλα, παρουσίασε άμεση και 
σημαντική βελτίωση της εφίδρωσης, της δύσπνοιας, του 
πόνου στο στήθος και της νευρολογικής εικόνας. Η ασθε-
νής εκπαιδεύθηκε να κάνει μαλάξεις στα ως άνω βελο-
νιστικά σημεία και αντιμετώπισε μόνη της ένα άλλο πε-
ριστατικό παροξυσμικής ταχυκαρδίας 6 μήνες αργότερα. 

Συζήτηση 

Στην πρώτη περίπτωση ο ηλεκτροβελονισμός είχε ως 
αποτέλεσμα την ταχεία ανάταξη της κολπικής μαρμαρυ-
γής σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ σε έκβαση 6 μήνες τα 
ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα έδειξαν φυσιολογικό 
ρυθμό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με 
πειραματικές και κλινικές έρευνες.   

Σε μια ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική έρευ-
να οι Federico Lombardi,et αl βρήκαν σε  ασθενείς  με 
επίμονη AF, ότι ο βελονισμός, μία φορά την εβδομάδα, 
για συνολικά 10 συνεδρίες, στα σημεία Neiguan (PC6), 
Shenmen (HT7) και Xinshu (BL15), είχε ως αποτέλεσμα 
παρόμοιο ρυθμό  επανεμφάνισης με τους ασθενείς που 
ήταν σε αγωγή πρόληψης με αμιωδαρόνη, αλλά σημα-
ντικά μικρότερο από αυτόν της ομάδας ελέγχου (sham 

acupuncture). Επίσης σε μια άλλη μικρή ομάδα ασθενών 
με επίμονη ή παροξυσμική AF, ο ηλεκτροβελονισμός οδή-
γησε σε σημαντική μείωση του αριθμού και της διάρκει-
ας των συμπτωματικών επεισοδίων AF9.

 Σε μια άλλη ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική 
έρευνα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που ανα-
τάχθηκε με ηλεκτρισμό οι Lomuscio et αl. βρήκαν ότι 
ο ηλεκτροβελονισμός  στα ίδια σημεία, μία φορά την 
εβδομάδα, για συνολικά 10 συνεδρίες βελονισμού ανά 
υποψήφιο, είχε ως αποτέλεσμα το ίδιο ποσοστό επα-
νεμφάνισης της κολπικής μαρμαρυγής με την ομάδα της 
αμιωδαρόνης  στους 12 μήνες. Αυτή η ελάχιστα επεμβα-
τική διαδικασία ήταν ασφαλής και καλά ανεκτή.  Πιθα-
νότατα, η εφαρμογή περισσότερων συνεδριών να είχε 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα6.

Τα βελονιστικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν στις 
προηγούμενες μελέτες βρέθηκαν να χρησιμοποιήθηκαν 
σε συνολικά 10 από τις 13 μελέτες στη συστηματική ανα-
σκόπηση και μετα-ανάλυση των Li Y et al,  για τη θερα-
πεία και την πρόληψη αρρυθμίας10.

Στην περιγραφή του δεύτερου περιστατικού με παρο-
ξυσμική αρρυθμία, η εφαρμογή manual acupressure στο 
βελονιστικό σημείο  Neiguan (PC6) είχε ως αποτέλεσμα 
τη σημαντική  μείωση των καρδιακών σφίξεων από 157 
στις 80/min στα 90 sec και της αρτηριακής πίεσης από 
170/97 mmHg. σε 120 /70 mmHg, ενώ το  SpO2 αυξήθη-
κε από 89% στο 96%. Πιθανότητα η εφαρμογή περισσό-
τερων συνεδριών ή περισσότερων βελονιστικών σημεί-
ων να είχε καλύτερα αποτελέσματα. 

Το  σημείο Neiguan (P6) αποτελεί  ένα  κλασικό ση-
μείο βελονισμού στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική  στη 
θεραπεία καρδιαγγειακών παθολογιών, ειδικά σε σχέση 
με τις διαταραχές του ρυθμού, καθώς και της στεφανιαί-
ας ροής αίματος11,12,13.

Σε πειραματική μελέτη σε αρουραίους  των Zhu et al. 
βρέθηκε ότι ο βελονισμός στο σημείο P6 άμφω αποκαθι-
στά το φλεβοκομβικό ρυθμό και  αποτρέπει την κολπική 
μαρμαρυγή. Επίσης μείωσε τη σοβαρότητα των «εστια-
κών διακοπτόμενων καρδιομυοκυττάρων, τη μυόλυση, 
το ενδοκυττάριο και  ενδιάμεσο οίδημα και την αύξηση 
του εξωκυτταρίου χώρου» στο ωτίο του δεξιού κόλπου, 
ασκώντας μια δράση κατά της αρρυθμίας, μέσω της απο-
κατάστασης και αναδιαμόρφωσης του ωτίου του  δεξιού 
κόλπου, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές υπερ-
δομής με την ομάδα αμιωδαρόνης14.    

Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η αμφοτερόπλευ-
ρη διέγερση των σημείων Neiguan  επηρεάζει το ρυθμό 
πυροδότησης της αμυγδαλής, ασκώντας μια ρυθμιστική 
λειτουργία στο αυτόνομο νευρικό σύστημα15.

Πειραματικές μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι ο 
μηχανισμός των αποτελεσμάτων του βελονισμού στην 
καρδιαγγειακή δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης 
της AF, της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, της υπέρτασης 
και της υπότασης, είναι πλειοτροπικός, συμπεριλαμβα-
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νομένης της ανακούφισης του πόνου, των επιδράσεων 
στο αυτόνομο νευρικό σύστημα και  στη λειτουργία της 
ενδοθηλίνης14,15,16,17.

Παρόμοια δράση με το βελονισμό και τον ηλε-
κτροβελονισμό στις αρρυθμίες φαίνεται να έχει και η  
acupressure. Η τεχνική αυτή βασίζεται στις αρχές του  
βελονισμού και την έννοια της ενέργειας  που ρέει μέσω 
των «μεσημβρινών» στο σώμα18. Η πίεση που ασκείται σε 
βελονιστικά σημεία μπορεί να εφαρμοστεί με το δάκτυ-
λό μας  ή με τη βοήθεια  συσκευών. 

Στην περιγραφή του τρίτου  περιστατικού με υπερκοι-
λιακή παροξυσμική ταχυκαρδία η εφαρμογή βελονισμού 
είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανάταξη της αρρυθμίας.  
Στην  ανασκόπηση και μετα – ανάλυση τυποποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών (13 μελέτες, 797 ασθενείς)   των 
Yanda Li et. al. βρέθηκε ότι η κλινική αποτελεσματικό-
τητα του βελονισμού στην αντιμετώπιση παροξυσμικής 
κολπικής ταχυκαρδίας δεν  είναι μικρότερη από τη φαρ-
μακευτική αγωγή.Επιπλέον, στην ανάλυση υποομάδων, 
ο βελονισμός με ή χωρίς φαρμακυτική αγωγή παρουσι-
άζει σαφές όφελος στη θεραπεία της πρόωρης κολιακής  
συστολής.  και της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας10.  

Συμπέρασμα 

Τα αποτελέσματα των περιστατικών που περιγρά-
ψαμε δείχνουν ότι ο βελονισμός, ο ηλεκτροβελονισμός 
και η acupressure βελονιστικών σημείων που περιγρά-
ψαμε έχουν ένα σαφές αντιαρρυθμικό όφελος για τους 
ασθενείς. Ιδιαίτερα η τεχνική της manual acupressure εί-
ναι απλή και μπορεί να διδαχθεί χωρίς δυσκολίες στους 
ασθενείς, αφού τα  βελονιστικά σημεία για τις αρρυθμίες 
είναι λίγα, σε εμφανείς και  σταθερές θέσεις. Απαιτού-
νται  περισσότερες τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες με-
λέτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο βελονισμός δεν είναι 
αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση αρρυθμιών.  

        

Summary
Τreatment of arrhythmias with acupuncture  

ABSTRACT
PURPOSE: The purpose of this article is the presentation 
of cases with arrhythmias that were treated with acu-
puncture.
METHODOLOGY: The treatment of three patients is de-
scribed:
1. acute setting of paroxysmal atrial fibrillation
2. paroxysmal atrial fibrillation in a patient with chronic 

atrial fibrillation.
3. a patient with paroxysmal atrial tachycardia, that 

were treated with electroacupuncture,manual 
acupressure,and acupuncture respectively.

RESULTS: In the first case, the use of electroacupuncture 
resulted in rapid conversion of atrial fibrillation in sino-
atrial rhythm,while the prevention with 12 sessions of 
electroacupuncture resulted ,in 10 months outcome,in 
non recurrence of the arrhythmia.
In the case with paroxysmal arrhythmia,the application 
of manual acupressure in acupuncture points resulted in 
significant  decrease of the heart rate from 157 to 80/min 
in 90 secs,and of arterial pressure from 170/97 mmHg to 
120/70 mmHg,and spO2 rose from 89% to 96%.
In the case of the third case with supraventricular parox-
ysmal tachycardia, the  application of acupuncture result-
ed in immediate conversion of the arrhythmia.
CONCLUSIONS: Application of electroacupuncture was 
efficient in treating and preventing  atrial fibrillation, 
while manual acupressure significantly lowered intraop-
eratively the heart rate in the patient with paroxysmal 
chronic atrial fibrillation,and acupuncture was effective 
in paroxysmal atrial tachycardia.More researches are 
required,though.

Key words: Arrhythmia, atrial fibrillation, paroxysmal atri-
al tachycardia, acupuncture, electroacupuncture, manual 
acupressure.
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