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Σκοπός: Τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα (ΟΣΣ) και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
(ΑΕΕ) αποτελούν δύο συχνές αιτίες νοσηρότητας και θανάτου. Και στις δύο
περιπτώσεις αιτία θεωρείται η αθηροσκληρυντική νόσος. Σκοπός της εργασίας ήταν η
σύγκριση της συχνότητας τους στον κυπριακό πληθυσµό καθώς και των
χαρακτηριστικών των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω ΟΣΣ ή ΑΕΕ.
Υλικό και µέθοδοι: Καταγράφκαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν λόγω ΟΣΣ (οξύ
έµφραγµα µυοκαρδίου µε ή χωρίς ανάσπαση του ST και ασταθής στηθάγχη) και ΑΕΕ
στη διάρκεια ενός έτους. Η καταγραφή έλαβε χώρα στο Γ.Ν. Λάρνακας, το οποίο
αποτελεί την κύρια νοσοκοµειακή µονάδα της επαρχίας Λάρνακας. Στη συνέχεια
συγκρίθηκαν τα στοιχεία που καταγράφηκαν για τις δύο οµάδες ασθενών.
Αποτελέσµατα: Καταγράφηκαν 248 ΟΣΣ και 144 ΑΕΕ. Το 78,5% των ΟΣΣ ήταν
άντρες σε σύγκριση µε το 50% των ΑΕΕ (p=0,00). H µέση ηλικία των ασθενών µε
ΟΣΣ ήταν µικρότερη σε σχέση µε τα ΑΕΕ (ΟΣΣ:65,49 έτη vs ΑΕΕ:73,54, p=0,00).
Περισσότεροι ασθενείς µε ΑΕΕ ήταν πρώην ή νυν καπνιστές (ΟΣΣ:60% vs
ΑΕΕ:74%, p=0,00). Η υπέρταση ήταν συχνότερη στους ασθενείς µε ΑΕΕ
(ΟΣΣ:52,2% vs ΑΕΕ:70,1%, p=0,001). ∆εν ανιχνεύτηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά όσον αφορά το ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη (ΟΣΣ:28,3% vs AEE:28,5%,
p>0,05), υπερλιπιδαιµίας (ΟΣΣ:50,6% vs AEE:56,9%, p>0,05) και χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας (ΟΣΣ:5,7% vs AEE:5,6%, p>0,05). Παρατηρήθηκε µεγαλύτερη
καθυστέρηση από την έναρξη των συµπτωµάτων µέχρι την προσέλευση στο
νοσοκοµείο για τους ασθενείς µε ΑΕΕ (µέσος χρόνος για τα ΟΣΣ:246,2 λεπτά vs
AEE:540,36 λεπτά, p=0,000). Η ενδονοσοκοµειακή θνητότητα ήταν µεγαλύτερη για
τους ασθενείς µε ΑΕΕ (ΟΣΣ:5,2% vs AEE:10,3%, p=0,00).
Συµπεράσµατα: Τα ΟΣΣ είναι συχνότερα από τα ΑΕΕ. Οι παράγοντες κινδύνου
είναι κοινοί, όµως παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο πληθυσµών όσο αφορά
την ηλικία, το φύλο, την υπέρταση και το κάπνισµα. Η θνητότητα κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας είναι µεγαλύτερη για τους ασθενείς µε ΑΕΕ, γεγονός που ενδεχοµένως
οφείλεται στη µεγαλύτερη ηλικία των ασθενών.

