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Οξέα Στεφανιαία
Σύνδρομα
ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΑ

Το Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) και η
ασταθtiς στηθάγχη σ1Ίμερα αναγνωρίζονται ως μέρος
του φάσματος μίας κλινικής οντι5τητας η οποία ονομά
ζεται οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) με κοινά χα
ρακτηριστικά, τη διάΒρωση και τη ρΙiξη της αθηρω
ματικΊiς πλάκας. Τα ΟΣΣ συμπεριλαμΒάνουν την
ασταθ1i στηθciγχη, το Q- ΟΕΜ και το non-Q ΟΕΜ.
Σύμφωνα με την καρδιολογικ1i εταιρεία του Κανα
δά (Canadian Cardiovascular Society - CCS) η στη
θάγχη ταξινομείται ανάλογα με τη κλινικ1i Βαρύτητα
σε τέσσερις κατηγορίες:
•
•

•

•

Κατηγορία Ι: συνηθισμένη φυσικ1i δραστηρι6τητα
Κατηγορία ΙΙ: μικρή ελάττωση της κανονικΙiς δρα
στηριότητας με εμφάνιση της στηθάγχης μετά από
περπάτημα ή έντονη συ'(κίνηση
Κατηγορία ΠΙ: σοΒαρ1i ελάττωση της κανονικ1iς
δραστηριότητας και ισχαιμικό άλγος μετci από
περπάτημα σε επίπεδη επιφάνεια
Κατηγορία IV: ανικανότητα εκτέλεσης φυσιιοiς
δραστηριότητας, στηθάγχη ηρεμίας

Η ασταθής στηθάγχη ορίζεται από τα χαρακτηρι
στικci ορισμένων παραμέτρων όπως η ανάπτυξη
(πρώτη εμφάνιση η υποτροπή), η διάρκεια, το αίτιο
πρόκλησης, το μοντέλο και η ισχύς των συμπτωμάτων.
Η στηθ(iγχη ηρεμίας: εμφανίζεται χωρίς φυσική
προσπάθεια, διαρκεί για περισσcSτερο απcS 20 λεπτά
και συνήθως ξαναεμφανίζεται εντ6ς μίας εβδομάδας
από την επίσκεψη στο τμήμα επειγι5ντων (τΕΠ).
Πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη: είναι τουλάχιστον
κατηγορίας ΠΙ κατά CCS με έναρξη τους τελευταίους
δύο μ1Ίνες.
Αυξαν()μενη ή σταδιακ(i επιδεινούμενη: η στηθάγ-

χη με συχνι5τερα επεισόδια αυξανόμενης διάρκειας,
1l αυηi που μεταπίπτει σε μεγαλύτερη κατηγορία κα
τά CCS τους τελευταίους μ1iνες και είναι τουλάχιστον
κατη'(ορίας ΠΙ.
Η ασταθής στηθ(iγχη: ονομάζεται και ε;τιδεινούμε
νη, προεμφραγματικ11, ενδιciμεσο στεφανιαίο σύν
δρομο και προαποφρακτικό σύνδρομο. Επίσης θεω
ρείται ο προάγγελος του οξέος εμφράγματος του
μυοκαρδίου και απαιτεί ενεργητικ1i και άμεση θερα
πεία.
Ο σπασμ6ς της στεφανιαίας αρτηρίας σε ηρεμία και
με συνυπάρχουσα μη σημαντικ1i στεφανιαία νόσο,
ορίζεται στηθάγχη Prinzmctals η μεταβληηi. Ορι
σμένες φορές υποχωρεί με την άσκηση η με τη λΙiψη
νιτρογλυκερίνης.
Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι η νέκρω
ση του μυοκαρδίου. Για τη διάγνωση απαιτούνται δύο
από τα τρία κριηiρια του παγκ6σμιου οργανισμού
Υγείας (World Health Organization - WHO):
• Θετικι5 κλινικι5 ιστορικcS ( οπισθοστερνικri δυ
σφορία η αντίστοιχο στηθαγχικι5 σύμπτωμα με
διάρκεια >20 λεπτcόν),
• ΗΚΓ- αλλοιcόσεις,
• Θετικοί βιοχημικοί δείκτες.
Το ΟΕΜ παρουσιάζεται με SΤ-ανύψωση (STE
OEM) ή χωρίς (non- STE- ΟΕΜ)-καινούργιες έν
νοιες οι οποίες αντιστοιχούν στις παλαιές: Q και non
-Q OEM
Παθοφυσιολογία

Η δημιουργία του θρόμβου θεωρείται αναπόσπα
στος παράγοντας σε 6λες τις μορφές οξέων στεφανι
αίων συνδρόμων, συμπεριλαμβciνοντας την ασταθή
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στηθάγχη, το non-STE ΟΕΜ και το STE-OEM. Ο κύ
ριος μηχανισμός ενεργοποίησης αυτών των συνδρό
μων είναι η βλάβη του ενδοθηλίου από τη ρήξη της
αθηρωματικής πλάκας με επακόλουθη συσσώρευση
των αιμοπεταλίων και δημιουργία θρόμβου. Η συνέ
πεια της απόφραξης εξαρτάται από την έκταση του
θρόμβου, τα χαρακτηριστικά της πλάκας και την
ύπαρξη ή μη παράπλευρης κυκλοφορίας.
Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο αγγειόσπα
σμος. Μετά από μεγάλη θρομβωτική απόφραξη,
τοπικοί μεσολαβητές προκαλούν αγγειόσπασμο και
περαιτέρω δυσχέρεια της στεφανιαίας κυκλοφορίας.
Το κεντρικό και το συμπαθητικό αυτόνομο νευρικό
σύστημα συμβάλλουν με διέγερση και αύξηση των α
αδρενεργικών υποδοχέων εντός λεπτών από την από
φραξη, με αποτέλεσμα επίταση του σπασμού. Ο αγ
γειόσπασμος των στεφανιαίων με επακόλουθη δη
μιουργία θρόμβου και χωρίς συνυπάρχουσα σοβαρή
στεφανιαία νόσο ενοχοποιείται για 10% των οξέων
στεφανιαίων συνδρόμων και μπορεί να προκαλέσει
ακόμα και αιφνίδιο θάνατο. Η ενεργοποίηση του συ
μπαθητικού νευρικού συστήματος με έκλυση ενδογε
νών ορμονών (επινεφρίνη, σεροτονίνη) αυξάνει την
συγκέντρωση των αιμοπεταλίων και τον ελεγχόμενο
από τα ουδετερόφιλα αγγειόσπασμο.
Η φάση της επαναιμάτωσης, μετά από αυτόματη,
φαρμακευτικ1Ί θρομβόλυση ή επεμβατική αποκατά
σταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας μπορεί να επι
τείνει τη μυοκαρδιακή βλάβη σε κυτταρικό επίπεδο.
Η είσοδος ασβεστίου, οξυγόνου και διαφόρων στοι
χείων στην ισχαιμική περιοχή πιθανό να οδηγ1Ίσει σε
μη αναστρέψιμη βλάβη του μυοκαρδίου, η λεγόμενη
βλάβη από επαναιμάτωση, σε παρατεταμένη δυ
σλειτουργία του κοιλιακού μυοκαρδίου (απόπληκτο
μυοκάρδιο) ή σε αρρυθμίες εξ επαναιματώσεως. Ση
μαντικό ρόλο παίζουν τα ουδετερόφιλα, τα οποία
συσσωρεύονται στα τριχοειδή ελαττώνοντας την ροή
του αίματος και αυξάνοντας την αντιφλεγμονόδη
αντίδραση με έκλυση χημειοταξηκών ουσιών, πρω
τεολυτικών ενζύμων και ελεύθερων ριζών οξυγόνου.
Ο αιφνίδιος θάνατος μπορεί να επέλθει ως δυσμε
νέστατη επιπλοκή του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου
και είναι το αίτιο που επιβάλλει τη δημιουργία κα
τευθυντήριων οδηγιών που αφορούν την αντιμετώπι
ση αυτών των περιστατικών σε προνοσοκομειακό επί-

πεδο, στα επείγοντα ιατρεία ενός νοσοκομείου και σε
εξειδικευμένες εντατικές μονάδες.
Παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντι

το Αμερικανικό
Κολέγιο Καρδιολόγων ( American College of
Cardiology - ACC), την Αμερικανική Καρδιολογική
Εταιρεία (American Heart Association - ΑΗΑ), την
Ευρωπα·ίκή Καρδιολογική Εταιρεία (European
Society of Cardiology - ESC), το Ευρωπα·ίκό Συμ
βούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation
Council - E RC) και την Εταιρεία Επεμβατικής Καρ
διολογίας (Percutaneous Coronary Intervention PCI).
μετώπιση του ΟΣΣ σύμφωνα με:

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση
•

•

•

Προνοσοκομειακό ΗΚΓ 1 2-απαγωγών (κα
τηγορία Ι οδηγία)
Έναρξη προνοσοκομειακ1Ίς θρομβόλυσης επί
παρουσία ιατρού ή όταν η μεταφορά έως το
τριτοβάθμιο νοσοκομείο απαιτεί χρόνος >60 λε
πτών (κατηγορία Ila)
Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ή βα
ριά ανεπάρκεια αριστερής καρδιάς με συμπτώμα
τα πνευμονικής συμφόρησης και καρδιογενούς κα
ταπληξίας (αιμοδυναμική αστάθεια/υπόταση και
πνευμονικό οίδημα) πρέπει να μεταφέρονται σε
κέντρα με δυνατότητες εκτέλεσης καρδιακού κα
θετηριασμού και άμεση επαναιμάτωσης (PCI CABG). Για ασθενείς <75 ετών- οδηγία κα
τηγορίας Ι.

Μέθοδοι επαναιμάτωσης
•

•

•

•

Πολλές κλινικές μελέτες αναγνωρίζουν την έγκαι
ρη θρομβόλυση ως θεραπεία εκλογής του ΟΕΜ με
ΣΤ-ανύψωση (κατηγορία Ι για ασθενείς <75 ετών
και κατηγορία Ila σε ηλικίες >75 ετών)
**PCI αγγειοπλαστική με ή χωρίς stent, θεωρείται
κατηγορία Ι σε ασθενείς με ηλικία <75 ετcδν και
σημεία καταπληξίας μετά από ΟΣΣ.
Όταν αντενδείκνυται η θρομβόλυση και όταν
υπάρχει δυνητικό όφελος από την επαναιμάτωση,
οι ασθενείς μεταφέρονται σε κέντρα με δυνατότη
τες επεμβατικής επαναιματώσεως -κατηγορία Ila
Η ηπαρίνη συνιστάται όταν χορηγείται εκλεκτικός
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θρομβολυτικός παράγοντας (tPΑ /rΡΑ) (κατηγορία
Ila)
• Η δόση της ηπαρίνης (όταν χορηγείται μαζί με
θρομβολυτικό παράγοντα) τροποποιείται με
σκοπό ελάττωση της συχνότητας των ενδοεγκεφα
λικών αιμορραγιών. Η εφ' άπαξ δόση είναι 60 U/kg
και η δόση συντήρησης της ενδοφλέβιας έγχυσης
είναι 12 U/kg/h (για ασθενή 70kg-μέγιστη εφ' άπαξ
δόση 4000 U και μέγιστη δόση συντήρησης 1000
U/h )με σκοπό διατήρηση ΡΤΤ μεταξύ 50"και70"
για 48 ώρες.
Καινούργιες θεραπείες για την ασταθή στηθάγχη
/non-Q ΟΕΜ
• Οι αποκλειστές γλυκοπρωτε·ίνικών υποδοχέων
Ilb/Illa (GPIIb/IIIa) των αιμοπεταλίων χορηγού
νται σε ασθενείς με non-STE-OEM ή ασταθής στη
θάγχη αυξημένου κινδύνου (κατηγορία Ila).
• Η συμπληρωματική χορήγηση GP Ilb/Illa αποκλει
στών βελτιώνει το αποτέλεσμα της συμβατικής, με
ηπαρίνη και ασπιρίνη, θεραπείας( κατηγορία Ila).
• Εναλλακτική λύση για τη θεραπεία του non-Q
ΟΕΜ και την ασταθής στηθάγχη είναι η ηπαρίνη
χαμηλού μοριακού βάρους(LΜWΗ).
• Οι ασθενείς με θετικό test τροπονίνης έχουν αυ
ξημένο κίνδυνο δυσμενής καρδιακ1iς επιπλοκής
και είναι υποψήφιοι για επεμβατική θεραπεία.
Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση
Έγκαιρη aπινίδωση

Οι θάνατοι που οφείλονται σε ΟΣΣ κατά 50% συμ
βαίνουν προτού οι ασθενείς προλάβουν να ζηηiσουν
βοήθεια σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Άμεσο αίτιο συ
νήθως είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία/μαρμαρυγή με
υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης τις πράπες τέσσε
ρις ώρες μετά την έναρξη της δυσφορίας. Η κοιλια
κή μαρμαρυγή στην οξεία φάση του εμφράγματος
ονομάζεται πρωτοπαθής και έχει συχνότητα 4% έως
18%. Η έγκαιρη θρομβόλυση ελαττώνει σε σημαντι
κό βαθμό την εμφάνιση της κοιλιακής μαρμαρυγής τις
πρώτες τρεις ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Επειδή οι ασθενείς με ΟΕΜ θεωρούνται ότι έχουν
αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση αιφνίδιου θα
νάτου, ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες, όλες οι μονάδες του
προσφέρουνπρονοσοκομειακή βοήθειαπρέπειναδια
θέτουν aπινιδωτή και εκπαιδευμένο για τη χρήση που
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προσωπικό. Η χρήση αυτόματων εξωτερικόΝ απινιδω
τάΝ ακόμα και από το κοινό είναι ασφαλής και αποτε
λεσματική και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου από θανατηφόρο
αρρυθμία μειώνεται απότομα με την είσοδο του
ασθενούς στα ΕΙ του νοσοκομείου ή σε μονάδα εντα
τικής θεραπείας, όπου η συχνότητα εμφάνισης κοι
λιακής μαρμαρυγής υπολογίζεται σε περίπου 5%. Οι
θάνατοι σε αυτό το στάδιο μπορεί να οφείλονται σε
κοιλιακή ταχυκαρδία-μαρμαρυγή, αλλά συνήθως
προέρχονται από δυσλειτουργία της αριστερής κοι
λίας με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και καρ
διογενές shock, επαναδημιουργία της απόφραξης
επέκταση του εμφράγματος ή μηχανικές επιπλοκές
από δομικές βλάβες της καρδιάς. Οι άμεσοι στόχοι
της θεραπείας είναι :
• η έγκαιρη αντιμετώπιση των αρρυθμιών
• ο περιορισμός του μεγέθους του εμφράγματος
• η διατήρηση ικανοποιητικής καρδιακής λειτουρ
γίας
Οι καθυστερήσεις στην θεραπεία

Οι καθυστερήσεις μετά την έναρξη των συμπτωμά
των εντοπίζονται σε τρία χρονικά διαστήματα:
• από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την ανα
γνώριση
• κατά την προνοσοκομειακή μεταφορά
• κατά την ενδονοσοκομειακή εκτίμηση-αντιμετώπι
ση
Δυνητική ενδονοσοκομειακή καθυστέρηση συμ
βαίνει στις φάσεις:
• εισαγωγή-τεκμηρίωση της διάγνωσης
• τεκμηρίωση της διάγνωσης-επιλογή της μεθόδου
θεραπείας
• επιλογή μεθόδου-έναρξη της θεραπείας
Επειδή η έκταση της βλάβης του μυοκαρδίου είναι
χρόνοεξαρτώμενη, με καλύτερη αποτελεσματικότη
τα της θεραπείας εάν αυτή γίνει τις πρώτες ώρες του
συμβάματος, επιβάλλεται η έγκαιρη και γρήγορη
εκτίμηση και αντιμετώπιση.
Η μεταφορά έωςτο τριτοβάθμιο νοσοκομείο αποτε
λεί 5% του χρόνου καθυστέρησης ,ενιό η εν
δονοσοκομειακή διακίνηση συμβάλλει για 25-33%
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του χρόνου καθυστέρησης.
Προνοσοκομειακή θρομβόλυση

Η έναρξη της θρομβcί)λυσης κατά την
προνοσοκομειακή αντιμετώπιση ελαττώνει σημαντι
κά τη θνητότητα, ιδιαίτερα όταν ο χρόνος της με
ταφοράς είναι μεγάλος. Σύμφωνα με τις κατευθυντή
ριες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εται
ρίας η προνοσοκομειακή θρομβόλυση ενδείκνυται
ιSταν υπάρχει ιατρός ή όταν η μεταφορά υπερβαίνει
τα 60 λεπτά. Απαιτείται από το προσωπικό να επικε
ντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση και άμεση με
ταφορά αυτών των ασθενών.

Επίσης επιβάλλεται ο γρήγορος καθορισμός της
απαιτούμενης θεραπείας, η εκτίμηση της αποτελε
σματικότητας της πιθανής επαναιμάτωσης και η
εφαρμογή συμπληρωματικής θεραπείας (πίνακαςl )
.

Διαστρωμάτωση κινδύνου-αρχική θεραπεία και
επιλογή μεθόδου στα ΕΙ

Ο αλγ<5ριθμος του ισχαιμικού οπισθοστερνικού άλ
γους αποτελείται από τα προτειν6μενα για την
προσέγγιση του ασθενούς με ΟΣΣ , μέτρα (εικ.l)
Διαστρωμάτωση κινδύνου και το πρώτο ΗΚΓ

Προνοσοκομειακό ΗΚΓ 12- απαγωγών

Η γρήγορη διάγνωση και ταχεία έναρξη της θερα
πείας του ΟΕΜ με θρομβόλυση είναι δυναηi 6ταν ο
ασθεν1iς παρουσιάζεται στα ΕΙ με ΗΚΓ - 12- απαγω
γών.

Σύμφωνα με το ΗΚΓ 12 -απαγωγών οι ασθενείς χω
ρίζονται σε τρεις ομάδες:
•
•
•

ST -ανύψωση
SΤ-πτώση (> 1mm),
μη διαγνωστικ6 ή φυσιολογικ6 ΗΚΓ

Καρδιογενές shock και προνοσοκομειακή αντιμετώ
πιση

Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο θανάτου και
αυτοί με σημαντική ανεπάρκεια αριστερής καρδιάς
και σημεία καρδιογενής καταπληξίας, πνευμονικού
οιδήματος και αιμοδυναμικής αστάθειας, πρέπει να
μεταφέρονται σε κέντρα με δυνατότητες καρδιακού
καθετηριασμού και εκτέλεση γρ1iγορης επαναιμάτω
σης-ΡCΙ ή CABG (κατηγορία Ι για ασθενείς <75
ετών). Επιβάλλεται η εντ6πιση των ασθενών με
aντενδείξεις για θρομβ6λυση να γίνεται νωρίς στο
προνοσοκομειακό επίπεδο και να κατευθύνονται
αυτοί που θα ωφεληθούν από την επαναιμάτωση σε
αντίστοιχα νοσοκομεία και κέντρα (κατηγορία Ila).
ΟΣΣ
Τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης συμπεριλαμ
βάνουν, επί υπ6νοια ισχαιμικού άλγους, άμεση και
συνεχόμενη παρακολούθηση των παραμέτρων του
καρδιαγγειακού συστήματος, εξασφάλιση φλεβικής
γραμμής, χορήγηση :
Μορφίνης,
Οξυγόνου,
Νιτρογλυκερίνης
Ασπιρίνης, 6ταν αυτό δεν αντενδείκνυται

Αρχικά κοινά μέτρα αντιμετώπισης του

Ως γνωστό σε 50% των περιπτώσεων με οπι
σθοστερνικό άλγος, το ΗΚΓ μπορεί να είναι άτυπο,
αλλά δεν παύει να είναι βασικό κριτήριο ταξιν6μη
σης των ασθενών με υπόνοια ΟΣΣ.
Έως πρόσφατα για το διατοιχωματικ6 και υπεν
δοκάρδιο ΟΕΜ χρησιμοποιούσαμε τους όρους Q και
non-Q ΟΕΜ. Όμως η θεραπεία και η επιλογή της με
θόδου επαναιμάτωσης καθορίζονται σε μεγάλο βαθ
μό από τις ΗΚΓ -αλλοιώσεις του κύματος Sτ(ανύψω
ση, πτώση ή μη διαγνωστικές SΤκαιΤ αλλαγές). Η κλι
νική σημαντικότητα της μορφολογίας του κύματος ST
έχει επιβάλλει τα τελευταία χρόνια τους καινούρ
γιους όρους ΟΕΜ με SΤ-ανύψωση (STE-OEM) ή
ΟΕΜ χωρίς SΤ-ανύψωση (non-STE-OEM) που
τείνουν να αντικαταστήσουν τους παλαιούς: Q και
non-Q ΟΕΜ.
Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με ισχαιμικό άλγος
η παρουσία ανύψωσης ST > 1 mm σε δύο συνεχόμε
νες aπαγωγές έχει 45% ευαισθησία και 98% ειδικό
τητα για ΟΕΜ. Η παρουσία παθολογικού κύματος Q
δεν αποκλείει τη θρομβ6λυση, αλλά προβλέπει μη
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες μελέτες
αναφέρεται ότι 53% των ασθενών με ΟΣΣ παρου
σιάζουν παθολογικό κύμα Q τη πρώτη ώρα των συ-
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μπτωμάτων.
Διαστρωμάτωση κινδύνου και οι κλινικοί δείκτες

Μεγάλες κλινικές μελέτες (τΙΜΙ-ΙΙ,τΙΜΙ -9), βρή
καν ότι ισχυροί δείκτες της αυξημένης θνητότητας των
πρώτων 30 ημερών αποτελούν ορισμένοι κλινικοί πα
ράγοντες όπως:
• η ηλικία
• το θηλυκό φύλο
• το ιστορικό προηγούμενου εμφράγματος
• το πρόσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου
• το πνευμονικό οίδημα
• η αιμοδυναμικ1i αστάθεια
• ο σακχαρcί)δης διαβήτης
• η κολπική μαρμαρυγή
Επιπλέον ισχυροί δείκτες δυσμενής έκβασης και
επέκτασης του εμφράγματος είναι:
• η πτcί)ση του ST
• η ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας
• οι θετικοί βιοχημικοί δείκτες
Η αύξηση της τροπονίνης έχει γραμμική συσχέτιση
με το κίνδυνο θανάτου.
ΟΕΜ με SΤ-ανύψωση(SΤΕ -ΟΕΜ)

Οι ασθενείς με ΟΕΜ -SΤ-ανύψωση πρέπει να
εντοπίζονται γρήγορα για άμεση έναρξη θεραπείας
επαναιματώσεως- θρομβόλυση ή αρχική PCI.
Επαναιμάτωση με θρομβόλυση

Η σημαντικότερη πρόοδος της θεραπείας της ισχαι
μικής καρδιακής νόσου που έχει σημειωθεί τη τελευ
ταία δεκαετία, είναι η ανεύρεση και εφαρμογή της
θρομβόλυσης. Σήμερα θεωρείται θεραπεία εκλογΊiς
εντός 6 ωρών από την έναρξη του ΟΕΜ με SΤ-ανύ
ψωση και αποτελεί θεραπεία κατηγορίας Ι για ασθε
νείς <75 ετών και κατηγορίας Ila σε ηλικίες >75
ετών.Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν το
ποσοστό σωζόμενου μυοκαρδίου και τη μακροχρόνια
έκβαση είναι :
• ο σύντομος χρόνος από την έναρξη των συμπτω
μάτων έως την έναρξη της θεραπείας
• η έγκαιρη αποκατάσταση της βατότητας και δια
τήρηση κανονικής ροής στην αποφραγμένη αρτη
ρία
• η εξασφάλιση φυσιολογικής μικροκυκλοφορίας

Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι υ:ιτάρχει
όφελος και σε καθυστερημένη ( 12 ώρες από την έναρ
ξη των συμπτωμάτων) χορήγηση θρομβολυτικού ;rα
ράγοντα. Αρχικά το μυοκάρδιο σι6ζεται με τη
γρ1iγορη αποκατάσταση της φυσιολογικ1iς στεφανι
αίας ρο1iς. Το απώτερο όφελος προκύπτει από τη μεί
ωση της θνησιμότητας και συνδέεται με το περιορι
σμό της εμφραγματικιiς ουλής, της κοιλιακής διάτα
σης και της αναδιαμόρφωσης του μυοκαρδίου.
Ο χρόνος έναρξης της θρομβόλυσης είναι πολύ ση
μαντικ6ς για την συνολική επιτυχία της θεραπείας και
υποστηρίζεται με τη δ1iλωση: ''ο χρόνος είναι μυοκάρ
διο". Αυτ6 φαίνεται απ6 μία μεγάλη μελέτη η οποία
ανάπτυξε την έννοια "ζωές που σώζονται για κάθε
1000 ασθενείς". (πίν.2)
Θρομβόλυση-κίνδυνοι και όφελος

Η απροθυμία για την εφαρμογ1i της θρομβ6λυσης
προκύπτει από τους δυνητικούς κινδύνους αιμορρα
γίας ιδιαίτερα της ενδοκράνιας, οι οποίοι αυξάνονται
με την ηλικία.
Οι θρομβολυτικοί παράγοντες με έγκριση στη ση
μερινή κλινική πράξη είναι: η στρεπτοκινάση, η ανι
στρεπλάση, η αλτεπλάση, η ρετεπλάση και η τενε
κτεπλάση.
Η αλτεπλάση(tΡΑ) έχει το μεγαλύτερο όφελος σε
ασθενείς με εκτεταμένα εμφράγματα και εγκυμονεί
σε μικρότερο βαθμό τον κίνδυνο της ενδοκράνιας
αιμορραγίας σε νέα άτομα, τα οποία παρουσιάζοντα
έγκαιρα στο ΤΕΠ. Η στρεπτοκινάση έχει το καλύτερο
αποτέλεσμα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι
οποίοι προσέρχονται αργά στα ΕΙ και έχουν πε
ριορισμένη έκταση της ισχαιμικής βλάβης του
μυοκαρδίου και αυξημένο κίνδυνο ενδοκρανιακής
αιμορραγίας.
Επαναιμάτωση με PCI

Οι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν 6τι σε σύγκριση
με τη θρομβ6λυση, ανcίηερη στη μετεμφραγματική
αποκατάσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας είναι η
αρχική αγγειοπλαστικΊi. Πρόσφατα έχουν δημοσιευ
τεί και τα μακροχρόνια αποτελέσματα μίας μελέτης
που παρακολούθησε την έκβαση των περιστατικών
με ΟΕΜ και αρχική αντιμετώπιση με PCI. Ανα-
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Ί'ράφονται, στα 2 χρόνια μετεμφραγματικής πα
ρακολούθησης: μικρότερη συχνότητα υποτροπής της
ισχαιμίας,ελάττωση της ανάγκης για επανεισαγωγή
σε νοσοκομείο και επεμβατικ1i επαναιμάτωση. Οι
πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν το καλό αποτέλε
σμα της αγγειοπλαστικής και στην ομάδα των ηλι
κιωμένων.
Πτώση ST: non-Q
ΟΕΜ/Ασταθής στηθάγχη αυξημένου κινδύνου

Οι ασθενείς με ΟΣΣ και πτιδση του κύματος ST
αποτελούν μία ομάδα αυξημένου κινδύνου η οποία
συμπεριλαμβάνει και το non-Q ΟΕΜ. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας του
nonSTE-OEM, το οποίο συνδέεται με την αύξηση του
πληθυσμού ηλικιωμένων ασθενάΝ με προχωρημένες
καρδιολογικές παθήσεις και ευρεία χρήση αντι
ωμοπεταλιακών, β-αποκλειστών και θρομβολυτικών
παραγόντων.
ΞεχωριστΊi προγνωστικ1i αξία για την ανάπτυξη του
non-Q ΟΕΜ έχουν τα εξής κλινικά σημεία:
• η απουσία προηγούμενης αγγειοπλαστικ1iς
• η διάρκεια του ισχαιμικού άλγους >60 λεπτών
• η ύπαρξη SΤ-απόκλισης κατά την εισαγαη1i
• η πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη

νεση του ΟΣΣ. Η ενεργοποίηση των γλυκοπρωτε·ίνι
κών υποδοχέων GP Ila/IIIb των αιμοπεταλίων είναι
η τελευταία αντίδραση στην αλυσίδα αυτού του μη
χανισμού. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται η
χορήγηση των GΡΙ Ιa/Πb-αποκλειστών ως θεραπεία
με σκοπό την ελάττωση των ισχαιμικών επιπλοκών
μετά από διάσπαση ή ρ1iξη της αθηρωματικής πλά
κας. Με βάση των καινούργιων δεδομένων, θεραπεία
κατηγορίας Ila για το non-STE ΟΕΜ /ασταθής στη
θάγχη αυξημένου κινδύνου, είναι η χορήγηση
GΡΙΙa/ΙΙ Ιb-αποκλειστών.
(LMWH)
Η ανάγκη για ανεύρεση καινούργιων αντιθρομβί
νων(LΜWΗ) προκύπτει από τα μειονεκτήματα της
ηπαρίνη; όπως:
• το μη προβλεπόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε
ορισμένη ομάδα ασθεν({Ν
• η ανάγκη ενδοφλέβιας χορήγησης
• η απαίτηση τακτικού ελέγχου με μέτρηση αΡΤΤ
• η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων
• η αναστολή της δράσης της από το παράγοντα 4 των
αιμοπεταλίων
• η πρόκληση θρομβοκυτοπενίας με δυσμενείς επι
πλοκές
Χαμηλού μοριακού βάρος ηπαρίνη

Πρώτη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με πτώση του
ST και οπισθοστερνικό άλγος θεωρείται η χορήγηση
ασπιρίνης μαζί με ηπαρίνη (εικ.2). Η επιθετική θερα
πεία για ομάδες αυξημένου κινδύνου μπορεί να συ
μπεριλαμβάνει και νιτρώδη, β-αποκλειστές και
GΡΙ Ιb/Ι Ι Ιa-αποκλειστές. Η αποτυχία της ινοδολυτικ1iς
θεραπείας σε non-Q ΟΕΜ και ασταθής στηθάγχη εξη
γείται με τη τάση της θρομβόλυσης να αυξάνει πα
ράδοξα τη δημιουργία θρομβώσεων. Αυηi η δράση των
θρομβολυτιΚcJ)ν παραγόντων τους καθιστά ακατάλ
ληλους για τη διάσπαση του αιμοπεταλιακού θρόμβου
όπου απαιτείται κυρίως φαρμακευτικ1i αγωγή με αντι
θρομβίνη και αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα.

Μη διαγνωστικό ΗΚΓ

Καινούργιες θεραπευτικές στρατηγικές

Ο ΕΜ-επιπλοκές

GP Ιla/Πib-αποκλειστές

Καρδιογενής καταπληξία, ανεπάρκεια αριστερής
καρδιάς και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Παρά τη πρόοδο στη θεραπεία του ΟΣΣ η θνησι
μότητα μετά από καρδιογενές shock παραμένει αρ-

Η ενεργοποίηση και συγκόλληση των αιμοπεταλίων
είναι από τους κυρίους παράγοντες δημιουργίας aρ
τηριακού θρόμβου με σημαντικό ρόλο στη παθογέ-

Ορισμένοι από τους ασθενείς παρουσιάζονται στο
ΤΕΠ ΗΚΓ το οποίο δεν είναι διαγνωστικό, αλλά
έχουν τυπικό ή μη ισχαιμικό άλγος. Οι απαραίτητες
άμεσες ενέργιες είναι:
• ο άμεσος καθορισμός των καρδιακών βιοχημικών
δεικτιδν
• το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς
• η επανειλημμένη εκτίμηση και λήψη ΗΚΓ-τος
• η χορήγηση ασπιρίνης όταν υπάρχει αδιευκρίνιστο
ή χαμηλό κίνδυνο ΟΣΣ
• η λειτουργική δοκιμασία για περαιτέρω εκτίμηση
όταν αποκλειστεί το ΟΣΣ
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κετά υψηλή και κυμαίνεται από 50% έως 70% των πε
ριπτώσεων.
Ο μηχανισμός ανάπτυξης πνευμονικού οιδήματος
και κυκλοφοριακής καταπληξίας οφείλεται στη διά
ταση και αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου της αρι
στερ1iς κοιλίας. Αυτό προκαλεί αύξηση της κατανά
λωσης του οξυγόνου από το μυοκάρδιο και επίταση
της είδη υπάρχουσας ισχαιμικής βλάβης με πιθαv1i
επέκταση του εμφράγματος.
Η αρχική θεραπεία του ΟΕΜ, επιπλεγμένο με δυ
σλειτουργία της αριστερής καρδιάς, έχει ως στόχο την
ελάττωση του προ και μεταφορτίου της αριστερής
καρδιάς και επιτυχαίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση
νιτρωδών και διουρητικών ουσιών(εικ.3). Σημει(Δνε
ται ότι υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αιμοδυναμικ1iς
αστάθειας/καρδιογενής καταπληξίας υπάρχει όταν η
νέκρωση του μυοκαρδίου είναι 4 0% όλου του
μυοκαρδίου.
Έ μφραγμα δεξιάς καρδιάς

ισχαιμία/έμφρα-rμα δεξιάς καρδιάς παρατηρεί
ται σε 50% των εμφραγμάτων του κατωτέρου τοιχώ
ματος. Σημαντική για τη διατήρηση ικανοποιητικής
αιμοδυναμικής εικόνας είναι η χορήγηση υγρών και
η αποφυγή αγγειοδιασταλτικών επειδή η καρδιακ1i
παροχή είναι εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από το
προφορτίο. Σε περιπτώσεις aνθεκτικής καταπληξίας
μπορεί να βοηθ1iσει η τοποθέτηση ενδοαορτικού
ασκού.
Η τελευταία δεκαετία έχει σημειώσει σημαντικ1i
πρόοδος στη γρήγορη εντόπιση και έγκαιρη θερα
πεία, επείγουσα και μακροχρόνια, των ασθενών με
οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Τα επόμενα χρόνια ανα
μένεται η πλήρης εξ1iγηση του ρόλου των αιμοπετα
λίων και της θέσης της μικροκυκλοφορίας ως σημα
ντικός παράγοντας ανάπτυξης και αποφυγής της
ισχαιμίας κάτι το οποίο θα αλλάξει τη στρατηγικ1i
αντιμετώπιση του ΟΣΣ με σκοπό το βέλτιστο αποτέ
λεσμα.
Η
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Πίνακας 1. Εκτίμηση και θεραπεία ασθενc6ν με ΟΣΣ
Πρώτη εκτίμηση
•

Πλ1jρες ιστορικό

•

Ζωτικά σημεία και εστιασμένη κλινικ1j εξέταση

•

ΗΚΓ 12-απαγωγών με τακτικ1j επανάληψη

•

α/α θώρακας

•

HΚΓ-monitoring

Αρχική αντιμετώπιση (ΜΟΝΑ)
•

Μορφίνη 2-4mg κάθε 5-Ι Ο λε;ττά έω; εξασφάλιση
ικανοποιητικ1jς αναλγησίας

•

Οξυγόνο

•

Νιτρογλυκερίνη -υ;τογλcδσσιος με επόμενη ενbοφλέβια

•

Ασπιρίνη -160 έως 325 mg (chew & swallow)

χορήγηση

Εξειδικευμένη θεραπεία
Η επιλογή της μεθ6ι)οv επαναιμάτωσης και ο χρόνος
•

Θρομβόλυση-όταν ο χρόνος από την είσοδο έως την έναρ
ξη είναι <30 λεπτών

•

ΡCΙ-όταν ο χρ6νος από την είσοδο έως την έναρξη είναι
> 90 λεπτcίJV

Σvγχορήγηση φαρμάκων
•

Αο-;τιρίνη

•

Ηπαρίνη (ιδιαίτερα με θρομβολυτικ6 ;ταράγοντα)

Συμπληρωματική θεραπεία
•
•

Αποκλειστέ; β-υποδοχών
Ενδοφλέβια χορήγηση νιτρογλυκερίνης( σε ι•:τιηροπ1j
ισχαιμίας, εκτεταμένο πρ6σθιο ΟΕΜ. zαρδιcα1j ανε:τάρ
κεια, ως αντιυπερτασικό; παρciγοντας)

Αποκλειστές μετατρεπτικού ενζύμου ( ιδιαίτερα σε απτα
μένο έμφραγμα προσθίου τοιχιίψατο; .zαρδιαz1j ανε:τάρ
κεια χωρίς υπόταση ( ΣΑΠ> IOOmmHg) zω σε :τροη·.ιού
μενο έμφραγμα μυοκαρδίου).
*Ασθενείς με .'ΙΤ-ανιiψωση ιί κωvοιiργιο ΒΒΒ

είJ'Ιιι ι·.ιη�ψrιυι ;ηιι

θεραπεία επανιιιμιiτωσης

Πίνακας 2 Σύγκριση μεταξύ θερα:τεία με θρομβόί.ωη zω

θεραπεία χωρίς ινοδολυτικό ;ταράΊ'οντα
Έναρξη της θ ρομβόλυσης

Ζωές που σιίJζονται
για κάθε 1000 ασθενείς

!η ώρα

65

2η c6ρα

37

3η ώρα

29

3-6 ι6ρες

26

6-12 ι))ρε;

18
9

12-24 cί)ρες

*Ο :r(νακας 2 δείχνει τη συγκέντρωση των α:rοπλε�ιιciτωJ·

ιπιί 22

τυχαιο:rοιημένες μελέτες που αφοροι!ν την έκβαση τη:; θρο,ιιι)cίί. ι ·
σης σε περιστατικά απrί το 1983 έως το 7993.
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Εκτίμηση του αρχικού ΗΚΓ

t

Το ΗΚΓ 12-α�αγωγών σημ?ντικό στην εκτίμηση και κατάταξη των ασθενών με ΟΣΣ
σε μια απο τις τρεις ομαδες, σε 1 Ο λεmά από την είσοδό τους στα επείγοντα

ST- ανύψωση ή καινούργιος
αποκλεισμός αριστερού σκέλους

Πτώση SΤ/δυναμική αναστροφή
του Τ-μεγάλη υπόνοια ισχαιμίας

Μη διαγνωστικό ή φυσιολογικό
ΗΚΓ

(LBBB)

• ST- ανύψωση > 1 mm σε δύο ή
περισσότερες aπαγωγές
• Καινούργιος ή υποθετικά και
νούργιος αποκλεισμός αριστε
ρού σκέλους (αποκλεισμός
σκέλους, ο οποίος δεν επιτρέ
πει ανάλυση sη

• >90% των ασθενών με οποσθο
στερνικό άλγος και ST- ανύψωση
αναmύσσουν κύμα Ο ή θετικούς
για ΟΕΜ βιοχημικούς δείκτες.
• Σε ασθενείς με ψηλά κύματα Τ η
επανάληψη του ΗΚΓ-ματος
προσθέτει όφελος για την κατη
γορηματική διάγνωση του ΟΕΜ
• Ασθενείς με πτώση ST στις
πρώτες προκάρδιες aπαγωγές
και με οπίσθιο έμφραγμα μυο
καρδίου, έχουν όφελος από
την σίγουρη διάγνωση

• Θεραπεία επαναιμάτωσης
• Ασπιρίνη
• Ηπαρίνη (όταν χορηγούνται
θρομβολυτικοί παράγοντες)
• Αποκλειστές β-υποδοχέων
• Νιτρώδη - όπου υπάρχει ένδειξη

• Πτώση ST>1mm
• Σημαντική και συμμετρική ανα
στροφή του Τ σε πολλαπλές
προκάρδιες aπαγωγές
• Δυναμικές ST-Τ αλλοιώσεις με
πόνο

Υποομάδα αυξημένου κινδύνου
με μεγάλη θνητότητα

• Συμmώματα που επιμένουν ή
•

•
•
•

υποτροπή της ισχαιμίας
Διάχυτες ή σε πολλές aπαγω
γές ΗΚΓ αλλοιώσεις
Ελαπωμένη συσταλτικότητα
της αριστερής κοιλίας
Συμφορητική καρδιακή ανε
πάρκεια
Θετικοί βιοχημικοί δείκτες τροπονίνη ή CK-MB

• Θρομβόλυση σε συνδυασμό
•
•
•
•

με ηπαρίνη
Αντιαιμοπεταλική θεραπεία με
ασπιρίνη
Αναστολείς των GPIIb/llla
Αποκλειστές β-υποδοχέων
Νιτρώδη
Εικ. 1: Αλγ(5ριθμος του ΟΣΣ

• Πτώση ST 0,5 έως 1mm
• Αναστροφή ή επιπέδωση του Τ
σε aπαγωγές με επικρατούσα
κύματα R
• Φυσιολογικό ΗΚΓ

Μεικτή ομάδα όπου χρειάζεται
άμεση εκτίμη ση με

• Επανειλημμένα ΗΚΓ
• Συνεχής παρακολούθηση με
SΤανάλυση

• Βιοχημικούς δείκτες ισχαιμίας
μυοκαρδίου
Περαιτέρω εκτίμηση
του κινδύνου

• Ραδιο"ίσοτοπική απεικόνιση
• Stress - Υπερηχογράφημα

• Ασπιρίνη
• Άλλη κατάλληλη θεραπεία
• Οι ασθενείς με θετικούς βιο
χημικούς δείκτες, ΗΚΓ-αλλα
γές ή θετικές λειτουργικές δο
κιμασίες, θεωρούνται αυξημέ
νου κινδύνου

64

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πτώση ST. Δυναμικές αλλαγές Τ κόματος
και Q ΟΕΜ ασταθής στηθάγχη υψηλού κινδύνου
-

Πρ οτεινόμενη αρχική αντιμετώπιση

Αρχική αντιμετώπιση
Αντιθρομβίνη (Ηπαρίνη)
και
Ανταιμοπεταλιακό παράγοντα (ασπιρίνη)

!

Τροποποίηση αγωγής σε ασθενείς
αυξημένου κινδύνου

Οι ασθενείς αυξημένου κινδύνου ωφε
λούνται από θεραπεία με
• ασπιρίνη και
• αναστολές GPIIIb/llla και
ηπαρίνη ή

• LMWH

Αντιθρομβίνη (Ηπαρίνη)
και
--------��
Αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα (ασπιρίνη)

Κριτήρια αυξημένου κινδύνου
• Πτώση ST 1 mm

--------��

•
•
•
•
•

Μη υποχώρηση συμmωμάτων
Διάχυτες ΗΚΓ αλλοιώσεις
Επηρεασμένη λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Θετικοί βιοχημικοί δείκτες

Αντιθρομβίνη (Ηπαρίνη)
και
--------�� Αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα (ασπιρίνη)
και
Αποκλειστές GPIIIb/llla

Όταν δεν υπάρχει aντένδειξη χορηγούνται

[

� β-aποκλειστές

[

Σε υποτροπιάζουσα στηθάγχη παράλληλα χορηγείται� Νιτρώδη
�--------------�

Σε aντένδειξη χορήγησης β-αποκλειστών
και σε στηθάγχη ανθεκτική στον παραπάνω
φαρμακευτική αγωγή, χορηγούνται

ι

� Αναστολείς διαύλων ca

[

Εικ. 2. Κατευθυντήριες οδηγίες αρχικής αντιμετώπισης non ΟΕΜ- ασταθής στηθ(iγχη υψηλού κινδύνου
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Κλινικά σημεία: shock, κυκλοφοριακή καταπληξία υποάρδευση ιστών,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ πνευμονικό οίδημα.
Πιο από όλα;

I Οξύ πνευμονικό οίδημα I

Πρώτη γραμμή αντιμετώπισης Φουροζεμίδη
0,5 έως 1,Omg/kg (ίν)
Μορφίνη 2 έως 4 mg(iν)
Νιτρώδη (sl)
Οξυγόνο - προσωπίδα
ή ΕΤΣ

I

Ανεπάρκεια
ενδαγγειακού όγκου

l

I I

�

Χορήγη ση:

Ανεπάρκεια της
καρδιακής αντλίας

Υγρών
Παράγοντες αίματος
Αγγειοσυσπαστικών

j

I

�

Διαταραχή ρυθμού

I
'

Αλγόριθμος
Βραδυκαρδίας

Αρτηριακή Πίεση; !

11

Αλγόριθμος
ταχυκαρδίας

I
Συστολική ΑΠ
Καθορίζει τη δεύτερη
γραμμή αντιμετώπισης
(βλέπε κάτω)

Συστολική ΑΠ
<70mmHg με σημεία
καταπληξίας

jΝοραδρεναλίνη
0.5 έως 30mg/min(iν)

·I

!

Δοπαμίνη
5 έως 15mg/min(iν)

Συστολική ΑΠ
>100mmHg

Συστολική ΑΠ= 70 έως
1OOmmHg με σημεία
καταπληξίας

ι

Δοβουταμίνη
2 έως 20mg/min(iν)

Δεύτερη γραμμ ή αντιμετώπιση ς

Νιτρογλυκερίνη/ντιροπρουσσικό εάν
AΠ >100mmHg
Δοπαμίνη εάν ΑΠ=70 έως 100mmHg
με σημεία καταπληξίας
Δοβουταμίνη έαν ΑΠ >1OOmmHg
χωρίς σημεία καταπληξίας

r

l

Νιτρογλυκερίνη
10 έως 20mg/min(iν)
Νιτροπρουσσικό
0.1 έως 0.5mg/min(iν)

Περαιτέρω διάγνω ση/ θεραπεία

Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας
Ενδοαορτικός ασκός
Αγγειογραφία σε ΟΕΜ/ισχαιμία
Συμπληρωματικές διαγνωστικές μελέτες

Εικ. 3: Αλγc5ριθμος του οξέως Πνευμονικοι) Οιδήματος και της κυκλοφοριακής καταπληξίας/καρδιογενές 8hock
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