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Οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ)

1. ΕΜ με ανάσπαση ST (STEMI ή STE-ACS)

2. ΕΜ χωρίς ανάσπαση ST (NSTEMI)

3. Ασταθής στηθάγχη (UA)

2 + 3 = ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση ST (NSTE-ACS)



Έμφραγμα μυοκαρδίου

• Έμφραγμα μυοκαρδίου

– Αύξηση καρδιακής τροπονίνης (Τ ή Ι) >99η εκατοστιαία 
θέση και ενδείξεις οξείας ισχαιμίας μυοκαρδίου



Έμφραγμα μυοκαρδίου

• Έμφραγμα μυοκαρδίου

– Αύξηση καρδιακής τροπονίνης (Τ ή Ι) >99η εκατοστιαία 
θέση και ενδείξεις οξείας ισχαιμίας μυοκαρδίου

• Συμπτώματα

• ΗΚΓ

• Ηχοκαρδιογράφημα/Μαγνητική τομογραφία

• Στεφανιογραφία

• Νεκροτομή



Τύποι εμφράγματος μυοκαρδίου



Παθοφυσιολογία αθηρωμάτωσης



Εξέλιξη αθηρωμάτωσης



Τύποι αθηρωματικών πλακών



Τύποι εμφράγματος μυοκαρδίου



Τύποι εμφράγματος μυοκαρδίου



Ισχαιμία μυοκαρδίου

Προσφορά 
Ο2

Ανάγκες σε 
Ο2



Προσφορά Ο2

• Στεφανιαία ροή

– Διάμετρος και τόνος στεφανιαίων αρτηριών

– Παράπλευρη κυκλοφορία

– Οδηγός πίεση

– Διαστολική περίοδος (συχνότητα)

• Περιεκτικότητα σε Ο2

– Ηb 

– Κορεσμός Hb



Aνάγκες σε Ο2

• Τοιχωματική τάση: 

Πίεση x Διάμετρος / Πάχος

• Καρδιακή συχνότητα

• Συσταλτικότητα



Τύποι εμφράγματος μυοκαρδίου

• Τύπος 1: Ρήξη ή διάβρωση αθηρωματικής πλάκας

• Τύπος 2: Ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου 



Τύποι εμφράγματος μυοκαρδίου

• Τύπος 1: Ρήξη ή διάβρωση αθηρωματικής πλάκας

• Τύπος 2: Ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου 

• Τύπος 3: Ισχαιμικός καρδιακός θάνατος 

• Τύπος 4: ΕΜ σχετιζόμενο με αγγειοπλαστική 
a. Νέα αγγειοπλαστική (εντός 48 h)

b. Θρόμβωση stent

c. Επαναστένωση stent

• Τύπος 5: ΕΜ σχετιζόμενο με αορτοστεφανιαία παράκαμψη
(εντός 48 h)



ΟΣΣ: 3 βήματα για τη διερεύνηση

1. Ιστορικό (στηθάγχη)

2. ΗΚΓ (ανάσπαση του ST)

3. Δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης



Στηθάγχη



Στηθάγχη



Στηθάγχη



ΗΚΓ



ΗΚΓ

Ανάσπαση ST διαστήματος:
• Σημείο J ≥ 1mm (≥ 1,5-2 mm V2-V3)
• ≥ απαγωγές ίδιου τοιχώματος
• Σημείο κατόπτρου



ΗΚΓ



Εντόπιση ΕΜ

• Πρόσθιο (προσθιοδιαφραγματικό)

• Πλάγιο 

• Πρόσθιο εκτεταμένο

• Κατώτερο (με ή χωρίς συμ. δεξιάς κοιλίας)

• Αληθώς οπίσθιο



Στεφανιαίες αρτηρίες
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• V1, V2, V3, and V4 = Πρόσθιο τοίχωμα
• Πρόσθιος κατιών

Εντόπιση ΕΜ



Πρόσθιο (πρόσθιοδιαφραγματικό) ΕΜ



• I, aVL, V5 and V6= Πλάγιο τοίχωμα

• Περισπωμένη 
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Εντόπιση ΕΜ



Πλάγιο ΕΜ



• II, III, aVF = Κατώτερο τοίχωμα

• Δεξιά στεφ. α. (ή περισπωμένη)
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Εντόπιση ΕΜ



Κατώτερο ΕΜ



Δεξιές προκάρδιες απαγωγές



Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας



Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας



Αληθώς οπίσθιο ΕΜ



Oπίσθιες προκάρδιες απαγωγές



Αληθώς οπίσθιο ΕΜ



ΗΚΓ εξέλιξη σε ΕΜ



Δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης



Καρδιακή τροπονίνη



Έμφραγμα μυοκαρδίου

• Έμφραγμα μυοκαρδίου

– Αύξηση καρδιακής τροπονίνης (Τ ή Ι) >99η εκατοστιαία 
θέση και ενδείξεις οξείας ισχαιμίας μυοκαρδίου

• Συμπτώματα

• ΗΚΓ

• Ηχοκαρδιογράφημα/Μαγνητική τομογραφία

• Στεφανιογραφία

• Νεκροτομή



Μυοκαρδιακή βλάβη

• Μυοκαρδιακή βλάβη

– Αύξηση καρδιακής τροπονίνης (Τ ή Ι) >99η εκατοστιαία 
θέση



Έμφραγμα μυοκαρδίου ή μυοκαρδιακή βλάβη



Κινητική καρδιακής τροπονίνης



Μη ισχαιμικές αιτίες αύξησης τροπονίνης



Τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας



Τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας



Διάγνωση ΟΣΣ



Διαχείριση ασθενών με ΟΣΣ στο ΤΕΠ 



Επιπλοκές ΕΜ

• Οξείας φάσης (πρώιμες)

• Χρόνιας φάσης (όψιμες)

• 50% θανάτων τις πρώτες 2 ώρες
• 25% θανάτων πριν την άφιξη στο νοσοκομείο
• Κυριότερη αιτία θανάτου στην οξεία φάση: 

κοιλιακή μαρμαρυγή



Επιπλοκές ΕΜ

• Οξείας φάσης:

– Αρρυθμίες

– Μηχανικές επιπλοκές

– Οξεία ΚΑ, καρδιογενής καταπληξία (shock)

– Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας

– Υποτροπή, επέκταση

– Περικαρδίτιδα



Επιπλοκές ΕΜ

• Αρρυθμίες:

– Κοιλιακή ταχυκαρδία – κοιλιακή μαρμαρυγή

– Κολπική μαρμαρυγή/πτερυγισμός

– Φλεβ/κή βραδυκαρδία

– Κολποκοιλιακός αποκλεισμός

– Αποκλεισμός σκέλους



Επιπλοκές ΕΜ

• Μηχανικές επιπλοκές:

– Ρήξη ΜΚΔ

– Ρήξη θηλοειδούς μυός

– Ρήξη μυοκαρδίου



Επιπλοκές ΕΜ

• Χρόνιας φάσης:

– Καρδιακή ανεπάρκεια 

– Ανεύρυσμα αρ. κοιλίας / αναδιαμόρφωση

– Κοιλιακές αρρυθμίες



Θεραπεία

• Οξείας φάσης

• Χρόνιας φάσης



Θεραπεία οξείας φάσης

• ΕΜ με ανάσπαση ST: 

– άμεση επαναιμάτωση

• Επεμβατική (αγγειοπλαστική)

• Φαρμακευτική (θρομβόλυση)



Θεραπεία οξείας φάσης

• ΕΜ με ανάσπαση ST: 

– άμεση επαναιμάτωση 

• Επεμβατική (αγγειοπλαστική)

• Φαρμακευτική (θρομβόλυση)

• ΕΜ χωρίς ανάσπαση ST/ ασταθής στηθάγχη:

– Επεμβατική (αγγειοπλαστική): σε υψηλού 
κινδύνου 

– Συντηρητική αγωγή: σε χαμηλού κινδύνου



EM με ανάσπαση του ST (STEMI)



EM με ανάσπαση του ST (STEMI)



Αγγειοπλαστική



Θρομβόλυση



EM με ανάσπαση του ST (STEMI)



ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση του ST



Αντιθρομβωτική αγωγή



Αντιθρομβωτική αγωγή

• Αντιαιμοπεταλιακά:

– Ασπιρίνη: 150-300 mg => 75-100 mg

– Ρ2Υ12

• Κλοπιδογρέλη: 300/600 mg => 75 mg

• ή Τικαγρελόρη: 180 mg => 90 mg x2

• ή Πρασουγρέλη: 60 mg => 10 mg (όχι σε ΑΕΕ ή >75 ετών)

• Αντιπηκτικά:

– Κλασική ηπαρίνη 

– ή ΗΧΜΒ (ενοξαπαρίνη) 

– ή Μπιβαλιρουδίνη



Αντιθρομβωτική αγωγή



Χρόνια θεραπεία

• Αντι-αιμοπεταλιακά (ασπιρίνη + κλοπιδογρέλη/τικαγρελόλη/ 
πρασουγρέλη) για 1 έτος => ασπιρίνη

• Στατίνη

• ΑΜΕΑ, β-αναστολείς (δυσλειτουργία αριστ. κοιλίας ή 
καρδιακή ανεπάρκεια)

• Αλλαγή του τρόπου ζωής

• Αντιστηθαγχικά φάρμακα (β-αναστολείς, ανταγωνιστές 
ασβεστίου, νιτρώδη)



Αλλαγή τρόπου ζωής

• Διακοπή καπνίσματος

• Διατροφή (φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες, ψάρι, μονο/πολυ-
ακόρεστα, χαμηλά κεκορεσμένα, χαμηλό αλάτι)

• Άσκηση (30 min, 5-7 ημέρες/εβδ.)

• Απώλεια βάρους (BMI 20-25)

• Ρύθμιση ΑΠ (120-130/70-79 mmHg)

• Μείωση χοληστερόλης (LDL <70 mg/dL)

• Ρύθμιση σακχάρου (νηστείας <100 mg/dL, ΗbA1c <6%)


