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Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Ο παθοφυσιολογικός µηχανισµός του Οξέως Εµφράγµατος του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ)
περιλαµβάνει διάβρωση ή ρήξη αθηρωµατικής πλάκας µε επακόλουθο τον
σχηµατισµό θρόµβου εντός του αυλού, ο οποίος προκαλεί πλήρη απόφραξη του
Στεφανιαίου αγγείου (Εικόνα 1).

θρόµβος

Εικόνα 1 : ∆εξιά Στεφανιαία Αρτηρία ασθενούς µε ΟΕΜ κατωτέρου
τοιχώµατος (απόφραξη στην µεσότητα µε ύπαρξη θρόµβου)
Το Έµφραγµα του Μυοκαρδίου εξακολουθεί να είναι µία από τις σοβαρώτερες
παθήσεις µε πολύ υψηλή θνητότητα (θνητότητα µηνός : 49% στους άνδρες και 51%
στις γυναίκες).
Όµως η συντριπτική πλειοψηφία ( 60%) των θανάτων από ΟΕΜ επέρχεται πρίν ο
ασθενής προλάβει να φθάσει στο Νοσοκοµείο. Μάλιστα µεγαλύτερο κίνδυνο να
πεθάνουν προνοσοκοµειακά έχουν οι νεώτεροι ασθενείς.
Τις τελευταίες δεκαετίες η Νοσοκοµειακή θνητότητα του ΟΕΜ έχει µειωθεί
σηµαντικά, και σήµερα είναι της τάξεως του 7% στην Ευρώπη (και την Ελλάδα) σαν
αποτέλεσµα της βελτίωσης του τρόπου θεραπείας του.
Ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης αντιµετώπισης του ΟΕΜ αποτελεί η επείγουσα
Επαναιµάτωση του ισχαιµούντος µυοκαρδίου, µε αποκατάσταση της ροής στην
αποφραχθείσα Στεφανιαία αρτηρία. Η επαναιµάτωση γίνεται είτε µε φαρµακευτικό
(Θροµβόλυση) η µηχανικό τρόπο (Αγγειοπλαστική – PCI).
Τά αποτελέσµατα και των δύο µεθόδων επαναιµάτωσης είναι χρονοεξαρτώµενα. Όσο
πιο γρήγορα τόσο περισσότερο µυοκάρδιο διασώζεται.

Για την θροµβόλυση τά τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται πολύ αποτελεσµατικά
θροµβολυτικά φάρµακα. Ενέχουν όµως κινδύνους (κυρίως Αιµορραγίες) και έχουν
αρκετές αντενδείξεις.Επιτυγχάνουν βατότητα µόνο στο 15-20% , και κανονική ροή
στο 40-60% των σχετιζοµένων µε το έµφραγµα στεφανιαίων αρτηριών. Η «Αχίλλειος
πτέρνα» της θροµβόλυσης είναι το υψηλό ποσοστό επενέµφραξης του αγγείου (1015%).
Η πρωτογενής Αγγειοπλαστική (PCI) αποκαθιστά κανονική ροή στο 90% των
περιπτώσεων, δίνει ανατοµικές πληροφορίες πού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την περαιτέρω διαχείριση του ασθενή και προσφέρει καλύτερα άµεσα και
µακροχρόνια αποτελέσµατα έκβασης συγκριτικά µε την θροµβόλυση (µικρότερη
θνητότητα, επανέµφραγµα και Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο).
Η υπεροχή της PCI είναι σαφέστερη στους ασθενείς πού καθυστερούν να προσέλθουν
στο Νοσοκοµείο.
Οι ασθενείς µε ΟΕΜ οι οποίοι ιδιαιτέρως ωφελούνται από την στρατηγική
πρωτογενούς PCI είναι αυτοί πού βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο, όπως :
υπερήλικες (> 75 ετών), αυτοί πού εµφανίζουν καρδιογενές shock, Καρδιακή
ανεπάρκεια, πρόσθιο Έµφραγµα η έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε χειρουργική
επέµβαση επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου (by pass).
Πρέπει να τονισθεί ότι η πρωτογενής Αγγειοπλαστική (PCI) πλεονεκτεί σηµαντικά
έναντι της Θροµβόλυσης µόνο όταν ο έπιπρόσθετος χρόνος πού απαιτείται για την
διενέργειά της δεν υπερβαίνει την µία ώρα.
Σύµφωνα µε τις µεγαλύτερες Επιστηµονικές Ενώσεις του κόσµου ( ESC, AHA, ACC)
« Η PCI είναι η προτιµητέα µέθοδος θεραπείας του ΟΕΜ εάν διενεργείται ταχέως
από έµπειρο παρεµβατικό καρδιολόγο σε κατάλληλα οργανωµένο εργαστήριο»
Οι ασθενείς µε αποτυχηµένη θροµβόλυση και όλοι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου
πρέπει να υποβάλλονται επειγόντως σε Επείγουσα PCI ή PCI ∆ιάσωσης.
Με βάση τά ανωτέρω :
(Α) Όλοι οι ασθενείς πού προσέρχονται σε Νοσοκοµείο µε δυνατότητα διενέργειας
PCI πρέπει να υποβάλλονται σε PCI το ταχύτερο δυνατόν. (Χρόνος στόχος < 90
min).
(Β)Η στρατηγική επαναιµάτωσης στα Νοσοκοµεία χωρίς δυνατότητα διενέργειας
PCI πρέπει να είναι η ακόλουθη:
1) Ασθενείς πού προσέρχονται εντός 3 ωρών από την εκδήλωση του ΟΕΜ
υποβάλλονται σε Θροµβόλυση µε ένα από τά νεώτερα Θροµβολυτικά (tPA, TNK,
rPA).
2) Επί αποτυχίας τής Θροµβόλυσης : άµεση µεταφορά του ασθενούς σε τριτοβάθµιο
Νοσοκοµείο για Επείγουσα PCI ή PCI ∆ιάσωσης.
3)Άµεση µεταφορά ενδείκνυται και για τους ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου (
καρδιογενές Shock, καρδιακή ανεπάρκεια ).
4) Ασθενείς µε επιτυχηµένη Θροµβόλυση στους οποίους όµως διαπιστώνονται
στοιχεία τά οποία δείχνουν ότι πρόκειται περί ασθενών πού βρίσκονται σε σχετικά
υψηλό κίνδυνο (πρόσθια εµφράγµατα, κατώτερα εµφράγµατα µε συµµετοχή της
∆εξιάς κοιλίας, ασθενείς µε µετεµφραγµατική ισχαιµία) µεταφέρονται εντός του
πρώτου 24-ώρου για την διενέργεια PCI.
5) Τέλος οι ασθενείς µε ΟΕΜ πού προσέρχονται καθυστερηµένα ( 3-12 ώρες) ή
έχουν αντενδείξεις Θροµβόλυσης µεταφέρονται άµεσα για PCI.

