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Δυσκολία της αγγειοπλαστικής 
στο STEMI αποτελεί η πρόσβα-
ση σε αιμοδυναμικό εργαστή-

ριο εντός λογικού χρόνου5. Σε μελέ-
τη των Boden WE και συν.6, υπολο-
γίσθηκε ο χρόνος από την άφιξη των 
αρρώστων με ΟΕΜ στην είσοδο του 
Νοσοκομείου μέχρι την έναρξη της 
αγγειοπλαστικής. Μόνο στο 0,3% 
των αρρώστων ο χρόνος έναρξης 
της αγγειοπλαστικής ήταν μικρότε-
ρος της μιας ώρας, στο 15,9% των 
αρρώστων η αγγειοπλαστική άρχι-
σε σε χρόνο μικρότερο των 2 ωρών 
και στο 33,2% σε χρόνο μικρότερο 
των 3 ωρών.

Είναι προφανές ότι η θνητότητα του 
ΟΕΜ εξαρτάται από την ταχύτητα δια-
νοίξεως της αποφραγμένης στεφανιαίας 
αρτηρίας. Στη μελέτη των McNamara RL 
και συν.7, η νοσοκομειακή θνητότητα ή-
ταν περίπου 3, 4, 5 ½ και 7%, όταν η αγ-
γειοπλαστική πραγματοποιείτο σε χρόνο 
λιγότερο των 90΄, μεταξύ 90΄ και 120΄, 
μεταξύ 120΄ και 150΄ και σε χρόνο με-

γαλύτερο των 150΄, αντίστοιχα.
Η θρομβολυτική θεραπεία παραμένει 

και σήμερα η συχνότερα εφαρμοζόμενη 
θεραπεία στο STEMI. Υπολογίζεται στο 
30-70% των περιπτώσεων.

Ο χρόνος από την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων του ΟΕΜ μέχρι την έναρξη 
της θεραπείας είναι πολύτιμος για την έκ-
βαση των αρρώστων6,9. Η ΗΚΓραφική δι-
άγνωση του STEMI πριν την άφιξη του 
αρρώστου στο νοσοκομείο μειώνει ση-
μαντικά το χρόνο έναρξης της θεραπεί-
ας. Οι Kareiakes DJ και συν.10 υπολόγι-
σαν το χρόνο από την άφιξη του αρρώ-
στου στο νοσοκομείο μέχρι την έναρξη 
της θρομβολυτικής θεραπείας (Door – to 
– needle time) σε 64min όταν ο άρρω-
στος μετέβαινε στο νοσοκομείο με ίδιον 
μέσον, σε 55min όταν μετέβαινε με ιδιω-
τικό ασθενοφόρο και σε 30min όταν με-
τέβαινε στο νοσοκομείο με την ΗΚΓραφική 
διάγνωση του STEMI η οποία είχε μετα-
δοθεί τηλεμετρικά στο νοσοκομείο πριν 
την άφιξη του αρρώστου.

Για την αξία της προνοσοκομειακής 

ΗΚΓραφικής διάγνωσης του STEMI δεν 
υφίσταται αμφιβολία. Οι Canto JG και 
συν.11 μελέτησαν το χρόνο έναρξης της 
θεραπείας και τις συνέπειές της σε 3.768 
αρρώστους με STEMI και προνοσοκομει-
ακή ΗΚΓραφική διάγνωση. Ο χρόνος έ-
ναρξης της θρομβόλυσης, από την άφιξή 
τους στο νοσοκομείο, ήταν 30΄ για τους 
έχοντες προνοσοκομειακή ΗΚΓραφική 
διάγνωση και 40΄ για τους μη έχοντες 
(ρ<0,001). Ο χρόνος έναρξης της αγγει-
οπλαστικής από την άφιξή τους στο νο-
σοκομείο ήταν 92΄ και 115΄ αντίστοιχα κι 
η θνητότητα ήταν 8% και 12% (ρ<0.001) 
αντίστοιχα. Ο χρόνος της έναρξης της θε-
ραπείας του STEMI καθορίζει και το απο-
τέλεσμά της. Έτσι, η έναρξη της θρομβο-
λυτικής θεραπείας ακόμη και πριν τη με-
ταφορά των αρρώστων στο νοσοκομείο 
αποδεικνύεται ενεργητική γιατί μειώνει 
τη θνητότητα6,9.

Η δυνατότητα της θρομβολυτικής θε-
ραπείας να χορηγείται άμεσα, αρχίζοντας 
με την άφιξη του ασθενοφόρου στο σπίτι 
του αρρώστου με STEMI, η αδυναμία της 
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Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η άμεση δι-
άνοιξη της αποφραγμένης, της υπεύ-
θυνης για το Οξύ Έμφραγμα του 
Μυοκαρδίου (ΟΕΜ), στεφανιαίας αρ-
τηρίας είναι το κλειδί της κλινικής εξέ-
λιξης του αρρώστου1. Η θρομβολυτι-
κή θεραπεία υπήρξε η πρώτη δραστική 
θεραπεία η οποία μείωσε τη θνητότητα 
στο ΟΕΜ με ανάσπαση του κύματος ST 
στο ΗΚΓράφημα (STEMI)2. Η θρομβο-
λυτική θεραπεία με τα σημερινά σύγ-
χρονα θρομβολυτικά φάρμακα επιτυγ-
χάνει διάνοιξη και ικανοποιητική ροή 
στην αποφραγμένη στεφανιαία αρτη-
ρία (TIMI grade 3 flow), μόνο στο 60% 
των αρρώστων3. Η πρωτογενής αγγει-
οπλαστική με τοποθέτηση stent εντός 
της στεφανιαίας αρτηρίας είναι σήμε-
ρα η θεραπεία εκλογής στο STEMI. 
Υπερτερεί της θρομβόλυσης στη μείω-
ση της θνητότητας των αρρώστων4.
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όμως να είναι αποτελεσματική σε όλους 
τους αρρώστους οδήγησε σε διάφορες 
θεραπευτικές εναλλαγές, όπως η υπο-
βοηθούμενη αγγειοπλαστική στο STEMI 
(facilitated PCI for STEMI). Δηλαδή άμε-
ση έναρξη θρομβόλυσης ακολουθούμε-
νη από αγγειοπλαστική. Η ιδέα όμως αυ-
τή εγκαταλείφθηκε γιατί όπως απέδειξαν 
κλινικές μελέτες τα αποτελέσματα της πα-
ραπάνω συνδυασμένης θεραπείας δεν ή-
ταν ευνοϊκά12.

Η αγγειοπλαστική διάσωσης (Rescue 
PCI) επιχειρείται σε αποτυχία της θρομ-
βολυτικής θεραπείας, η οποία πιστοποι-
είται με τη συνέχιση του πόνου και τη 
διατήρηση της ανάσπασης του κύματος 
ST στο ΗΚΓράφημα, στα 60΄ έως 90΄ με-
τά την έναρξη της θρομβολυτικής θερα-
πείας. Από τη μετά-ανάλυση όλων των 
μέχρι σήμερα μελετών13 προκύπτει ση-
μαντική βελτίωση στην εξέλιξη των αρ-
ρώστων (στατιστικά σημαντική μείωση 
της καρδιακής ανεπάρκειας και νέου εμ-
φράγματος και μείωση – όχι στατιστικά 
σημαντική – των θανάτων), όμως με κό-
στος περισσότερες αιμορραγίες και αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
χωρίς ανάσπαση του κύματος ST στο 
ΗΚΓράφημα (NSTEMI) η θρομβολυτική 
θεραπεία, όπως αποδείχθηκε από πολ-
λές κλινικές μελέτες, δεν είναι αποτελε-
σματική, αντίθετα μπορεί να είναι κι επι-
κίνδυνη14. Ο κίνδυνος θανάτου ή νέου 
εμφράγματος, άμεσος και απώτερος, σε 
αρρώστους με NSTEMI είναι μεγάλος. 
Σε μία αγγειογραφική μελέτη ασθενών 
με NSTEMI, αμέσως μετά το έμφραγ-
μα, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 4% των 
ασθενών που μελετήθηκε είχαν στενώ-
σεις στα στεφανιαία αγγεία μικρότερες 
του 70% της διαμέτρου του αγγείου. Το 
36% των ασθενών είχαν στενώσεις της 
τάξεως του 70-90%, το 34% στενώσεις 
μεγαλύτερες ή ίσες του 90% και το 26% 
είχαν πλήρεις αποφράξεις των στεφανι-
αίων αγγείων15.

Οι Montalescot G και συν., σε πρό-
σφατη δημοσίευσή τους16, ονόμασαν τα 
NSTEMI και STEMI «επικίνδυνα αδέλφια» 
(dangerous brothers). 

Διαπίστωσαν ότι η μόνη διαφορά τους 
αναφορικά με την ισχαιμία και έμφραγ-
μα είναι το ΗΚΓράφημα. Η διαφορά αυτή 
μπορεί να έχει σχέση: 1) με την έκταση 
του εμφράγματος, 2) ακόμα και μόνο με 
τη θέση του εμφράγματος, ενώ 3) στην 
ΗΚΓραφική διαφορά μπορεί να συμβάλ-
λουν παράγοντες, όπως ένα προηγού-
μενο έμφραγμα, προηγηθείσα εγχείρη-
ση bypass, ανατομικές παραλλαγές των 

στεφανιαίων αγγείων, αποκλεισμοί σκε-
λών του δεματίου του His κ.α.

Τα άτομα με NSTEMI και STEMI έ-
χουν συγκρίσιμη άμεση (νοσοκομειακή) 
και απώτερη (μετά 1 χρόνο) πρόγνωση 
και παρόμοιες ανεπιθύμητες εξελίξεις. 
Διαφέρουν όμως, στο ότι: 1)οι άρρω-
στοι με STEMI είναι νεότεροι σε ηλικία, 
2)έχουν περισσότερο μυοκάρδιο σε κίν-
δυνο και 3)παρουσιάζουν λιγότερες καρ-
διακές και μη καρδιακές συνυπάρχουσες 
παθήσεις. Οι άρρωστοι με NSTEMI είναι: 
1)μεγαλύτεροι σε ηλικία, 2)έχουν προϋ-
πάρχουσα καρδιακή βλάβη και 3)συνυ-
πάρχουσες μη καρδιακές παθήσεις. Στους 
αρρώστους με NSTEMI ακόμη και μικρό-
τερη σε μέγεθος οξεία καρδιακή βλάβη 
μπορεί να γίνει η «χαριστική βολή» στο 
επιβαρημένο μυοκάρδιο.

Στο δίλημμα άμεση επεμβατική ή συ-
ντηρητική θεραπεία (αντιαιμοπεταλιακά 
φάρμακα, νιτρώδη, β-blockers, στατί-
νες, Α-ΜΕΑ) σε αρρώστους με NSTEMI 
οι αρχικές κλινικές μελέτες παρουσία-
ζαν αντιφατικά αποτελέσματα17. Η αντι-
φατικότητά τους ήταν αποτέλεσμα της α-
νομοιογένειας, στον κίνδυνο του θανά-
του, του πληθυσμού τους. Άρρωστοι με 
NSTEMI χωρίς σημαντικές ΗΚΓραφικές 
μεταβολές, όπως προκύπτει από τη με-
λέτη TIMI IIIB18, είχαν 4% θνητότητα στις 
πρώτες 42 ημέρες, ενώ εκείνοι με πτώ-
ση του ST >0.1mV στο ΗΚΓράφημα, εί-
χαν θνητότητα 10,2% στο αντίστοιχο δι-
άστημα. Η διαφορά στην πρόγνωση εί-
ναι αντίστοιχη και με τη διαφορά στο ε-
πίπεδο των τροπονινών του πλάσμα-
τος. Άρρωστοι με επίπεδα τροπονίνης 
<0,4ng/ml παρουσίασαν 1% θνητότητα 
στις πρώτες 42 ημέρες, ενώ σ’εκείνους 
στους οποίους η τροπονίνη στο πλάσμα 
ήταν >9,0ng/ml, η θνητότητα των 42 η-
μερών ήταν 7,5%19.

Στις μελέτες FRISC-II20 και TACTICS21 
άρρωστοι με ισχαιμικές μεταβολές στο 
ΗΚΓράφημα και θετικές τροπονίνες (άρ-
ρωστοι με αυξημένο κίνδυνο θανάτου) 
είχαν σημαντικά καλύτερη πρόγνωση με 
την άμεση επεμβατική θεραπεία.

Οι άρρωστοι με NSTEMI και αυξημένο 
κίνδυνο για επέκταση του εμφράγματος 
και θάνατο, θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε στεφανιογραφία και επεμβατική θερα-
πεία εντός των πρώτων 48 ωρών. Στα υ-
ψηλού κινδύνου άτομα συμπεριλαμβά-
νονται: 1) εκείνα με επανειλημμένα επει-
σόδια στηθάγχης παρά τη φαρμακευτι-
κή αγωγή, 2) με ΗΚΓραφικές μεταβολές 
του ST ισχαιμικού τύπου, 3) με αυξημέ-
να επίπεδα τροπονίνων και CK-MB στο 
πλάσμα, 4) με αιμοδυναμική αστάθεια, 

5) με σοβαρές αρρυθμίες (κοιλιακή ταχυ-
καρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή), 6) με με-
τεμφραγματική στηθάγχη και 7) με σακ-
χαρώδη διαβήτη17.
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