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“we calculated that the total number of AMI 
cases is 19,853 per year, corresponding to an 
incidence of 18.43 cases per 10,000 of the 
general population”.  Helios study
Περίπου  330 εμφράγματα στο νομό Μεσσηνίας 
ανά έτος.
Στην Ελλάδα το οικονομικό κόστος της 
υγειονομικής περίθαλψης της καρδιαγγειακής 
νόσου ανέρχεται σε 6,2 δις ευρώ.
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ACS, acute coronary syndrome; TIA, transient ischemic attack



Decline in Deaths from Cardiovascular Disease in Relation to Scientific Advances.

Nabel EG, Braunwald E. N Engl J Med 2012;366:54-63



Η επίπτωση του οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου στην Ελλάδα, στους μεν άνδρες 
αυξήθηκε από 195 ανά 100.000 άτομα το 1981 σε 
297 ανά 100.000 άτομα το 1988 και στις γυναίκες 
από 35 σε 52, αντίστοιχα. (Chimonas E. Curr Med 
Res Opin, 2001;17(1):27-33). 









Ανισορροπία μεταξύ απαιτήσεων και προσφοράς 
οξυγονωμένου αίματος.

Δύναται να συμβεί όταν
Αυξηθούν απότομα οι ενεργειακές απαιτήσεις της 
καρδιάς (άσκηση, συγκινησιακό στρες).
Μειωθεί απότομα η προσφορά αίματος λόγω 
επιδείνωσης της στένωσης.



Χρόνια σταθερή στεφανιαία νόσος
Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα



Ασταθής Στηθάγχη 
Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (STEMI, 
NSTEMI)
Αιφνίδιος Θάνατος



Ασταθής Στηθάγχη
Νεοεμφανιζόμενη  Στηθάγχη (de novo, New onset 
Angina)
Επιδεινούμενη  Στηθάγχη (cresendo, Worsening 
Angina) 
Στηθάγχη ηρεμίας (Rest Angina)



Κλινική Συμπτωματολογία
Εμφάνιση συμπτωματολογίας στηθάγχης κοπώσεως επί 

προηγουμένως ασυμπτωματικού αρρώστου.

Μηχανισμός 
Μηχανική ρήξη μικρού βαθμού επί προϋπαρχούσης μη 

αιμοδυναμικώς σημαντικής αθηρωματικής βλάβης η 
οποία προκάλεσε το σχηματισμό τοιχωματικού 
θρόμβου, ο οποίος οργανώθηκε και κατέστησε τη 
βλάβη αιμοδυναμικώς σημαντική 



Κλινική Συμπτωματολογία
Επιδείνωση προηγουμένως υπαρχούσης 

συμπτωματολογίας στηθάγχης κοπώσεως.
Η επιδείνωση αφορά την ένταση, την έκταση και 
εντόπιση του πόνου καθώς και το επίπεδο πρόκλησης 
και το χρόνο αποκατάστασης του άλγους.

Μηχανισμός 
Μηχανική ρήξη μικρού βαθμού επί προϋπαρχούσης 

αιμοδυναμικώς σημαντικής αθηρωματικής βλάβης, η 
οποία προκαλεί το σχηματισμό τοιχωματικού θρόμβου, 
ο οποίος οργανώνεται και καθιστά τη βλάβη ακόμη 
σημαντικότερη.



Κλινική εικόνα
Εμφάνιση προκάρδιου οπισθοστερνικού άλγους διάρκειας 

μέχρι μισής ώρας το οποίο υφίεται αυτομάτως και μπορεί 
να επανεμφανίζεται το ίδιο ή και ισχυρότερο τα επόμενα 
24ωρα επι προηγουμένως ασυμπτωματικού ή 
συμπτωματικού ασθενούς.



Μηχανισμός
Μηχανική ρήξη επί προϋπαρχούσης αθηρωματικής βλάβης η 

οποία προκαλεί επιγενή θρόμβο, ο οποίος αποφράσσει το 
αγγείο. Η απόφραξη διαρκεί για λίγα λεπτά – μέχρι μισή 
ώρα και λύεται αυτομάτως υπό την επίδραση του 
ενδογενούς ινοδολυτικού συστήματος αποκαθισταμένης 
της διακοπείσης αιματικής ροής.

Η προυπάρχουσα βλάβη μπορεί να είναι μη αιμοδυναμικώς
σημαντική αλλά να έχει υποστεί σημαντική ρήξη και ο 
επιγενής θρόμβος να είναι μεγάλος και να αποφράσσει 
πλήρως τον αυλό του αγγείου ή να είναι αιμοδυναμικώς
σημαντική και να υποστεί ρήξη μικρότερης έντασης με 
μικρότερο επιγενή θρόμβο ο οποίος αποφράσσει επίσης 
τον αυλό του αγγείου.



Κλινική Συμπτωματολογία
Εμφάνιση προκαρδίου οπισθοστερνικού άλγους  σε ηρεμία  

το οποίο είναι συνεχές και δεν υφίεται αυτομάτως  επί 
προηγουμένως ασυμπτωματικού η συμπτωματικού 
ασθενούς



Μηχανισμός 
Επί προϋπαρχούσης αθηρωματικής βλάβης επερχόμενη 

σημαντική ρήξη προκαλεί σημαντικού βαθμού ενδοαυλικό
θρόμβο, ο οποίος αποφράσσει το αγγείο και ο οποίος δεν 
λύεται μερικώς υπό την επίδραση του εγγενούς 
ινοδολυτικού συστήματος. 









Ανάσπαση του ST> 0,2mV σε 
2 διαδοχικές προκάρδιες ή
0,1mV σε 2 ή περισσότερες
διαδοχικές απαγωγές των άκρων













Percutaneous Coronary Angiography and Intervention in the Treatment of Arterial Stenosis.

Nabel EG, Braunwald E. N Engl J Med 2012;366:54-63
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