
 

 

 

Χρ. Κουρουμπέτσης 

Καρδιολόγος – Δ/ντής 

ΜΕΘ-Ιατρικό Αθηνών Μαρούσι 



 Δεν υπάρχουν χορηγοί  



 

 
Κατευθυντήριες οδηγίες στην: 

 
 Πρωτογενή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων          

( PCI ) στο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του 

ST ( STEMI) 

 Πρώιμη νοσοκομειακή φροντίδα ασθενών με έμφραγμα 

μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI ) και 

ασταθή στηθάγχη 

 

 



 



 Ο όρος  οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ( ACS ), αφορά τους 
ασθενείς που εμφανίζουν ασταθή στηθάγχη ή οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου. 

 

 Το οδηγό σύμπτωμα που θέτει την υποψία του πιθανού οξέως 
στεφανιαίου συνδρόμου είναι η στηθάγχη, αλλά η τελική 
διάγνωση και η κατηγοριοποίηση του ασθενούς βασίζεται στο 
ΗΚΓ και στην καρδιακή τροπονίνη.   



 Α. Ασθενείς με οξεία στηθάγχη και παραμένουσα  

( >20 λεπτά) ανάσπαση του ST  

 

 Β. Ασθενείς με οξεία στηθάγχη αλλά χωρίς 

ανάσπαση του ST  



 



Classification of  Recommendations and Levels of  Evidence 



 Α) Πρωτογενής  διαδερμική αγγειοπλαστική 

στεφανιαίων ( PCI ) στο οξύ έμφραγμα 

μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST( STEMI) 



 



Κ 

 



Α1) Πρωτογενής αγγειοπλαστική  (PCI ) στο STEMI: 

Συστάσεις (1) 

                                                                      
Πρωτογενής αγγειοπλαστική ( PCI ) θα πρέπει να  επιχειρείται σε όλους τους 
ασθενείς  με STEMI μέσα στις πρώτες 12 ώρες  από την έναρξη των συμπτωμάτων 

 

 

 

 Πρωτογενής αγγειοπλαστική ( PCI ) θα πρέπει να επιχειρείται σε όλους τους 
ασθενείς με STEMI μέσα στις πρώτες 12 ώρες από την   έναρξη των συμπτωμάτων, 
όταν υπάρχει αντένδειξη στη  θρομβόλυση, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει 
παρέλθει από την πρώτη ιατρική επαφή 

 

   

 Πρωτογενής αγγειοπλαστική ( PCI ) θα πρέπει να επιχειρείται σε  όλους τους 
ασθενείς με STEMI και καρδιογενή καταπληξία ή σοβαρού βαθμού οξεία καρδιακή 
ανεπάρκεια, ανεξαρτήτως του χρόνου από την  εκδήλωση του εμφράγματος    

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Α1) Πρωτογενής αγγειοπλαστική  (PCI ) στο STEMI: 

Συστάσεις (2) 

                
 Πρωτογενής αγγειοπλαστική ( PCI ), δικαιολογείται  στους ασθενείς με   STEMI 

μέσα στις πρώτες 12-24 ώρες από την  έναρξη των συμπτωμάτων, που 

παρουσιάζουν κλινικά ή και  ΗΚΓ- κά σημεία προϊούσης ισχαιμίας   

 

 

 

 Πρωτογενής αγγειοπλαστική ( PCI ) δεν θα πρέπει να  επιχειρείται και σε μη 

υπεύθυνο για το έμφραγμα  αγγείο, κατά  την διάρκεια της πρωτογενούς PCI, εφ’ 

όσον ο ασθενής είναι  αιμοδυναμικά  σταθερός  

  

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Πρωτογενής PCI - πλεονεκτήματα 

• Καλύτερα αποτελέσματα στην  βατότητα του υπεύθυνου αγγείου 

• Καλύτερη ροή (TIMI 3) 

• Λιγότερα ποσοστά : 

      - αιμορραγίας, 

      - υποτροπιάζουσας ισχαιμίας, 

      - επανεμφράγματος, 

      - επείγουσας  νέας επέμβασης  επαναιμάτωσης, 

      - ενδοκρανίου αιμορραγίας  

      - θανάτου 

• Λιγότερες επιπλοκές του STEMI ( μηχανικές-ηλεκτρικές) 

• Μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ταχύτερη 

επαναδραστηριοποίηση   

 

 



Πρωτογενής PCI - επιπλοκές 

• Προβλήματα στο σημείο της αρτηριακής προσπέλασης 

• Υπερφόρτωση όγκου 

• Αντίδραση στο σκιαγραφικό και στα αντιθρομβωτικά φάρμακα 

• Τεχνικές επιπλοκές  

• Αρρυθμίες επαναιμάτωσης. 

 



Α2) Αθηρεκτομή: Συστάσεις  

I IIa IIb III 
Η αθηρεκτομή κατά την διάρκεια της πρωτογενούς PCI, είναι 

δικαιολογημένη  



Α3) Τοποθέτηση Stents στην πρωτογενή αγγειοπλαστική  

(PCI ) στο STEMI:  Συστάσεις (1) 

                   
 Η τοποθέτηση απλών (BMS) ή επενδεδυμένων με δυνατότητα                                 

απελευθέρωσης ουσιών (DES) stents, κατά την πρωτογενή PCI στους  
ασθενείς με STEMI είναι χρήσιμη 

 
        
    
         
 BMS  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο  

αιμορραγίας ,που δεν μπορούν να λάβουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή  για 
τον επόμενο χρόνο, ή θα υποβληθούν  σε κάποια προγραμματισμένη  
επέμβαση, μέσα στον επόμενο χρόνο 

 
 
      
       
 DES  δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή PCI στους                                                     

ασθενείς με STEMI που δεν μπορούν να λάβουν ή δεν ανέχονται διπλή                 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφού                     
πρώιμη διακοπή της, ενέχει υψηλότατο κίνδυνο θρόμβωσης του stent  

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



 DES  δεν χρησιμοποιούνται : 
• όταν συντρέχουν οικονομικοί ή κοινωνικοί λόγοι 

• αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας  

• προγραμματισμένες επεμβατικές ή χειρουργικές πράξεις κατά 

το επόμενο έτος 

• διάφοροι λόγοι που καθιστούν δύσκολη την παρατεταμένη 

διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.  

 

 



A4) Υποστηρικτική Αντιθρομβωτική θεραπεία στην 

πρωτογενή  PCI  στο STEMI: Συστάσεις (1) 

 
               Ασπιρίνη  πρέπει να δίνεται πριν την πρωτογενή PCI  

 

 

 

               Μετά την πρωτογενή PCI, η ασπιρίνη θα πρέπει να  

              συνεχίζεται χωρίς διακοπή  

 

    

 

              Είναι αποδεκτή η χορήγηση 81 mg ασπιρίνης ημερησίως,                

             συγκριτικά με υψηλότερες δόσεις μετά  την πρωτογενή PCI  

 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



A4) Υποστηρικτική Αντιθρομβωτική θεραπεία στην 

πρωτογενή  PCI  στο STEMI: Συστάσεις (2) 

      Μία δόση φόρτισης αναστολέων των υποδοχέων P2Y12 των               

αιμοπεταλίων, θα πρέπει να δίνεται όσον το δυνατόν νωρίτερα ή 

κατά την  διάρκεια της πρωτογενούς PCI στους ασθενείς με STEMI 

και  συγκεκριμένα :          

α) κλοπιδογρέλη: 600 mg  ή  

      β) πρασουγκρέλη: 60 mg  ή 

      γ) τικαγρελόλη: 180 mg 

 

      Η θεραπεία με αναστολείς των υποδοχέων P2Y12 θα πρέπει να             

δίνεται για  έναν χρόνο στους ασθενείς που έχουν τοποθετηθεί stents            

(BMS ή DES) κατά την πρωτογενή PCI στις ακόλουθες δόσεις:  

       α) κλοπιδογρέλη :75 mg ημερησίως  ή  

       β) πρασουγκρέλη :10 mg ημερησίως  ή  

       γ) τικαγρελόλη : 90 mg δις  ημερησίως  

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



A4) Υποστηρικτική Αντιθρομβωτική θεραπεία στην 

πρωτογενή  PCI  στο STEMI: Συστάσεις (3) 

  
      Η χορήγηση αναστολέων των υποδοχέων P2Y12, για λιγότερο  από 

έναν χρόνο στους ασθενείς που έχουν λάβει stents DES, θα  πρέπει να 

μελετηθεί    

 

                        

 

 Η πρασουγκρέλη δεν θα πρέπει να χορηγείται σε  ασθενείς με ιστορικό   

αγγειακού εγκεφαλικού  επεισοδίου ή παροδικού ισχαιμικού  

συμβάντος 

 

 

 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Κατά την διάρκεια της πρωτογενούς PCI, ανεξάρτητα της τοποθέτησης ή όχι stent ή 

της λήψης ή όχι κλοπιδογρέλης σε επιλεγμένους  ασθενείς με STEMI που έχουν λάβει 

μη  κλασματική ηπαρίνη (UFH): 

  

      

      Είναι αποδεκτή η έναρξη θεραπείας με ενδοφλέβια  χορήγηση αγωνιστών  των 

υποδοχέων GPIIb/IIIa των αιμοπεταλίων,  όπως η  αμπσιξιμάμπη 

(0,25mg/Kg/min δόση φόρτισης και 0,125μg/Kg/min συνεχής iv έγχυση για 12 

ώρες , με μέγιστη δόση 10μg/min) 

            

  Υψηλή διπλή δόση τιροφιμπάνης ( 0,4μg/Kg/min για 30΄ως αρχική δόση και 

μετά 0,1μg/Kg/min με μείωση της δόσης στο μισό επί νεφρικής ανεπάρκειας) 

 

 

  Διπλή δόση επτιφιβατίδης (180μg/Kg bolus  σε 10΄ και 2μg/Kg/min συνεχής iv 

έγχυση για 18 έως 24 ώρες με μείωση της δόσης στο μισό επί νεφρικής 

ανεπάρκειας) 

 

I IIa IIb I   II 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

A4) Υποστηρικτική Αντιθρομβωτική θεραπεία στην 

πρωτογενή  PCI  στο STEMI: Συστάσεις (4) 

 



A4) Υποστηρικτική Αντιθρομβωτική θεραπεία στην 

πρωτογενή  PCI  στο STEMI: Συστάσεις (5) 

      

 Είναι πιθανόν χρήσιμη, η ενδοφλέβια χορήγηση αγωνιστών των υποδοχέων 

GPIIb/IIIa των αιμοπεταλίων στο ασθενοφόρο ή στα εξωτερικά ιατρεία στους 

ασθενείς με STEMI που είναι  υποψήφιοι για  πρωτογενή PCI 

       

                     

 

 

 Είναι πιθανόν χρήσιμη η ενδοστεφανιαία χορήγηση  αμπσιξιμάμπης στους       

ασθενείς με STEMI κατά την διάρκεια της πρωτογενούς PCI 

 

   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



 

 

Α5) Υποστηρικτική αντιπηκτική θεραπεία στην πρωτογενή  

PCI: Συστάσεις (1) 

  

      UFH (50-70 IU /Kg), με επιπρόσθετη bolus χορήγηση ,όσο χρειάζεται για την                   

επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων του ACT (250-300 sec και  200-250 sec  

εάν  έχουν χορηγηθεί αγωνιστές των υποδοχέων   GPIIb/IIIa). 

         

 

 

              

 Μπιβαλιρουδίνη ανεξαρτήτως εάν ο ασθενής έχει λάβει ή όχι προηγουμένως 

θεραπεία με UFH    

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Α5) Υποστηρικτική αντιπηκτική θεραπεία στην πρωτογενή  

PCI: Συστάσεις (2) 

 

       Στους ασθενείς με STEMI που υποβάλλονται σε πρωτογενή PCI  και είναι 

υψηλού αιμορραγικού κινδύνου είναι αποδεκτή η μονοθεραπεία  με 

μπιβαλιρουδίνη, που είναι προτιμότερη από  την χορήγηση UFH και αγωνιστών 

των υποδοχέων GPIIb/IIIa 

 

 

              

 

               

 Η Φονταπαρινόξη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικό   αντιπηκτικό 

στην πρωτογενή PCI  λόγω αυξημένου κινδύνου  θρόμβωσης του καθετήρα   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Β) Πρώιμη νοσοκομειακή φροντίδα ασθενών με 

έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST 

(NSTEMI ) και ασταθή στηθάγχη 

 

 

 Στόχοι : - έλεγχος της μυοκαρδιακής ισχαιμίας  

                - πρόληψη του εμφράγματος  

                - πρόληψη του θανάτου. 

  

 

 

 

 



Άμεσα μέτρα : 

 Συνεχής ΗΚΓ- κή παρακολούθηση 

 Αντιστηθαγχική αγωγή 

 Αντιαιμοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή 

 Εισαγωγή στη ΜΕΘ επί :  - εμμένουσας στηθάγχης 

                                                           - αιμοδυναμικής αστάθειας 

                                                           - αρρυθμιών 

                                                           - εμφράγματος μυοκαρδίου  

 

                                         



 

Β1) Καθιερωμένη ιατρική θεραπεία  

 

1) Οξυγονοθεραπεία 
 

     

 Χορηγείται Ο2 , στους ασθενείς με NSTEMI-ACS μόνο  επί  Sat Ο2< 90%, ή 
αναπνευστικής δυσχέρειας 

 

 

   

I IIa IIb III 



2) Αντι-ισχαιμική  θεραπεία 

 

I IIa IIb III 

Η ενδοφλέβια χορήγηση νιτρογλυκερίνης ενδείκνυται στους  ασθενείς με 

NSTEMI-ACS και παραμένουσα στηθάγχη ,  καρδιακή ανεπάρκεια και 

υπέρταση  

I IIa IIb III 
Οι ασθενείς με NSTEMI-ACS και συνεχιζόμενη στηθάγχη θα  πρέπει 

να  λαμβάνουν νιτρογλυκερίνη υπογλωσσίως  (0,3mg-0,4mg) κάθε 5΄, 

έως 3 δόσεις. Εάν τα συμπτώματα εξακολουθούν θα πρέπει να 

εξετάζεται το  ενδεχόμενο της ενδοφλέβιας χορήγησης  

I IIa IIb III 
Νιτρώδη δεν θα πρέπει να χορηγούνται στους ασθενείς με  NSTEMI-ACS 

που έχουν λάβει αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης  και συγκεκριμένα 

σιλντεναφίλη ή βαρντεναφίλη τις τελευταίες 24 ώρες ή τανταλαφίλη τις 

τελευταίες 48 ώρες 



 

 3) Αναλγητική  θεραπεία 

 

  

 

   

               

  Επί απουσίας αντενδείξεων δικαιολογείται η ενδοφλέβια  χορήγηση μορφίνης 

στους ασθενείς με NSTEMI-ACS εάν  παραμένει η στηθάγχη παρά την μέγιστη 

χορηγούμενη  αντι-ισχαιμική αγωγή   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα   (εκτός της ασπιρίνης) δεν θα  

πρέπει να χορηγούνται και θα πρέπει να διακόπτονται στους ασθενείς με 

NSTEMI-ACS, λόγω αυξημένου  κινδύνου καρδιακών συμβαμάτων  που 

ενέχει η χρήση τους  



4) Β- αδρενεργικοί αναστολείς (1) 

       Η θεραπεία με β- αναστολείς από το στόμα, θα  πρέπει να αρχίζει μέσα στις πρώτες 24 

ώρες, εκτός εάν υπάρχουν τα ακόλουθα :   

       α) σημεία καρδιακής ανεπάρκειας,  

       β) ενδείξεις χαμηλής καρδιακής παροχής ,  

       γ) αυξημένος κίνδυνος  για καρδιογενές  shock,  

       δ) άλλες αντενδείξεις ( π.χ. PR διάστημα > 0,24΄΄, 2ου ή 3 ου  βαθμού                      

κολποκοιλιακός  αποκλεισμός,  παρόξυνση βρογχικού  άσθματος ή  βρογχόσπασμος ) 

 

 

 

 

 Στους ασθενείς με NSTEMI-ACS και σταθεροποιημένη καρδιακή  ανεπάρκεια, με 

έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας, συνιστάται η συνέχιση της θεραπείας με β- 

αναστολείς ( όπως μετοπρολόλη  βραδείας αποδέσμευσης , καρβεδιλόλη και 

μπισοπρολόλη ) με  σκοπό την μείωση της θνητότητας   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



4) Β- αδρενεργικοί αναστολείς (2) 

           

  Οι ασθενείς με τεκμηριωμένη αρχικά  αντένδειξη στους  β- αναστολείς ,θα πρέπει 

να επανεκτιμώνται για την πιθανότητα   χορήγησης  β- αναστολέων 

 

            

 

       Θεωρείται λογικό να συνεχίζεται η θεραπεία με β- αναστολείς  στους ασθενείς με 

NSTEMI-ACS και φυσιολογική   λειτουργικότητα  της αριστερής κοιλίας 

 

         

 

 Η ενδοφλέβια χορήγηση  β- αναστολέων είναι δυνητικά  επιβλαβής στους ασθενείς 

με NSTEMI-ACS και αυξημένο  κίνδυνο για shock   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



5) Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (1) 

 
 Μη παράγωγα της  διυδροπυριδίνης, αποκλειστές διαύλων  Ca++ ( CCB)                     

(πχ. διλτιαζέμη, βεραπαμίλη) θα μπορούσαν να δοθούν ως αρχική θεραπεία σε ασθενείς 

με NSTEMI-ACS και  υποτροπιάζουσα  ισχαιμία  με αντένδειξη στους β- αναστολείς,      

εφ’ όσον δεν υπάρχει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, αυξημένος κίνδυνος  για           

καρδιογενές  shock, PR διάστημα > 0,24΄΄, 2ου ή 3ου  βαθμού  κολποκοιλιακός  

αποκλεισμός      

      

       H από του στόματος χορήγηση μη παραγώγων της  διυδροπυριδίνης (CCB) συνιστάται 

στους ασθενείς με  NSTEMI-ACS  και υποτροπιάζουσα ισχαιμία εφ’ όσον δεν                

υπάρχουν αντενδείξεις και μετά την κατάλληλη χρήση  β- αναστολέων και νιτρωδών   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

Οι αποκλειστές διαύλων Ca++  συνιστώνται για την θεραπεία της  στηθάγχης, όταν οι 

β- αναστολείς δεν είναι  αποτελεσματικοί, αντενδείκνυνται ή προκαλούν μη 

αναμενόμενες παρενέργειες 

I IIa IIb III 

Οι παρατεταμένης δράσης CCB και τα νιτρώδη  συνιστώνται για τον σπασμό των 

στεφανιαίων αγγείων  

I IIa IIb III 

Η νιφεδιπίνη σε μορφή άμεσης απελευθέρωσης, δεν θα πρέπει να  χορηγείται στους 

ασθενείς με NSTEMI-ACS επί απουσίας β- αναστολέα  

I IIa IIb III 



6) Έλεγχος χοληστερόλης 

 

 

 Η θεραπεία με υψηλής πυκνότητας στατίνες θα πρέπει να  αρχίζει ή να 

συνεχίζεται , εφόσον δεν υπάρχει   αντένδειξη, σε όλους τους ασθενείς με 

NSTEMI-ACS 

 

 

 

           

 Είναι λογικός ο έλεγχος του λιπιδαιμικού προφίλ στους  ασθενείς με 

NSTEMI-ACS  εντός των πρώτων 24 ωρών  

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



 

Β2) Αρχική αντιαιμοπεταλιακή/αντιπηκτική θεραπεία στους 

ασθενείς με διαγνωσμένο ή πιθανό NSTEMI-ACS (1) 

 Ασπιρίνη ( μη εντερικά αποδεσμευόμενη) 162-325 mg,θα  πρέπει να δίνεται σε 

όλους τους ασθενείς με NSTEMI-ACS,  εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη, όσο το 

δυνατόν  γρηγορότερα, ενώ μία δόση συντήρησης (81-325 mg) θα  λαμβάνεται 

μετά συνεχώς  

 

 

 Στους  ασθενείς με NSTEMI-ACS που δεν μπορούν να λάβουν  ασπιρίνη λόγω 

υπερευαισθησίας ή σοβαρών  γαστρεντερικών ενοχλημάτων, χορηγείται 

κλοπιδογρέλη σε  δόση φόρτισης, και συνεχίζεται με δόση συντήρησης   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

Αναστολείς των υποδοχέων P2Y12( κλοπιδογρέλη ή  τικαγρελόλη) μαζί με 

ασπιρίνη θα πρέπει να χορηγούνται  για 12 μήνες σε όλους τους ασθενείς με 

NSTEMI-ACS,  εφ’ όσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις είτε έχει  ακολουθηθεί 

επεμβατική είτε συντηρητική αγωγή:  

α) Κλοπιδογρέλη: 300 ή 600 mg ως δόση φόρτισης και  75 mg ημερησίως δόση    

συντήρησης  ή  

β) Τικαγρελόλη:180 mg 90 ως δόση φόρτισης και 90mg  δις ημερησίως δόση 

συντήρησης  



Β2) Αρχική αντιαιμοπεταλιακή/αντιπηκτική θεραπεία στους 

ασθενείς με διαγνωσμένο ή πιθανό NSTEMI-ACS (2) 

          

     Είναι λογικό να προτιμάται η τικαγρελόλη σε σχέση με την κλοπιδογρέλη   στη 
θεραπεία με αναστολείς των υποδοχέων  P2Y12, στους ασθενείς με NSTEMI-ACS 
είτε ακολουθηθεί  επεμβατική είτε συντηρητική αγωγή 

 

 

 

     

 Στους ασθενείς με NSTEMI-ACS που θα ακολουθήσουν  πρώιμη επεμβατική 
θεραπεία με διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και είναι ενδιάμεσου ή υψηλού 
κινδύνου,  η χορήγηση  αγωνιστών των υποδοχέων GPIIb/IIIa θα πρέπει να 
συζητείται   ως μέρος της αρχικής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με  προτίμηση στην  
επτιφιβατίδη ή την τιροφιμπάνη   

  

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Β2) Αρχική αντιαιμοπεταλιακή/αντιπηκτική θεραπεία στους 

ασθενείς με διαγνωσμένο ή πιθανό NSTEMI-ACS (3) 

                  

 Ενοξαπαρίνη: 1 mg/kg sc κάθε 12 ώρες ( ή μία φορά ημερησίως , εάν 

CrCl< 30 ml /min ) καθ’ όλη την διάρκεια  της νοσηλείας ή μέχρι να 

γίνει  PCI 

 

 

 

        

 Μπιβαλιρουδίνη:  0,10 mg/kg δόση φόρτισης και  ακολούθως  

5mg/kg/h  μόνο στους ασθενείς  που θα  ακολουθηθεί πρώιμη 

επεμβατική θεραπεία και έως την  ολοκλήρωσή της  και μόνο 

προσωρινή χορήγηση  αγωνιστών των υποδοχέων GPIIb/IIIa, αφού 

βέβαια ο ασθενής  λάβει και διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



Β2) Αρχική αντιαιμοπεταλιακή/αντιπηκτική θεραπεία στους 

ασθενείς με διαγνωσμένο ή πιθανό NSTEMI-ACS (4) 

  Φονταπαρινόξη: 2,5 mg sc ημερησίως καθ’ όλη την διάρκεια           
της νοσηλείας ή μέχρι να γίνει  PCI 

 

     

           

 Εάν διενεργηθεί PCI , ενώ ο ασθενής είναι σε αγωγή με φονταπαρινόξη 
θα πρέπει να χορηγηθεί ένα επί πλέον   αντιπηκτικό με αντι-IIa δράση  
( UFH ή μπιβαλιρουδίνη) , λόγω κινδύνου θρόμβωσης του καθετήρα 

 

         

  

  UFH IV: 60 IU/kg (μέγιστη δόση 4000 IU) αρχική δόση φόρτισης, με 
αρχική έγχυση 12 IU/kg την ώρα (μέγιστη  1000 IU/h ) αναλόγως του 
χρόνου μερικής ενεργού   θρομβοπλαστίνης (APTT ) τουλάχιστον για 
48 ώρες ή μέχρι να  γίνει  PCI   

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 



 Αργατροβάνη  : 2 mcg/kg/min σε συνεχή  έκχυση με στόχο 

την διατήρηση του APTT 1,5-3 φορές πάνω από το 

φυσιολογικό ( όχι όμως > 100 ΄΄ ). 



Β3) Θρομβόλυση στους ασθενείς με NSTEMI-ACS 

 

 

     

         Στους  ασθενείς με NSTEMI-ACS δεν πρέπει να χορηγείται       

         θρομβολυτική θεραπεία  

I IIa IIb III 



Συμπεράσματα 

 
 Οι σημαντικές πρόοδοι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των 

ασθενών με STEMI και NSTEMI-ACS,  μας έχουν φέρει μπροστά σε νέες 

προκλήσεις, όσον αφορά την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε στην 

αντιμετώπιση αυτών των ασθενών . 

 Η πρωτογενής PCI , είναι η θεραπεία εκλογής στους  ασθενείς με STEMI μέσα στις 

πρώτες 12 ώρες  από την έναρξη των συμπτωμάτων 

 Νέες τεχνικές , νέοι καθετήρες και υλικά και νέες θεραπευτικές στρατηγικές , 

χρησιμοποιούνται πλέον στην πρωτογενή PCI στους ασθενείς με STEMI. 

 Νέα ισχυρότερα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα προστίθενται στην αντιπηκτική 

αγωγή, ανεξαρτήτως της αρχικής θεραπευτικής στρατηγικής. Το παράδοξο είναι ότι 

αυτά τα νεότερα φάρμακα παρ’ όλο που μειώνουν τα σοβαρά καρδιακά συμβάντα , 

αυξάνουν τον αιμορραγικό κίνδυνο , ιδίως στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. 

Περισσότερες συγκριτικές μελέτες θα χρειαστούν, για να στηρίξουν θεραπευτικές 

αποφάσεις που αφορούν την χρήση αυτών των νέων φαρμάκων . 

 

 



Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ένα θεμελιώδες στοιχείο: 

      Όλες αυτές οι μελέτες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, 

που δεν μπορούν όμως να καλύψουν όλες τις κλινικές 

συνθήκες, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν την κρίση των 

γιατρών στη φροντίδα του κάθε ασθενούς.  

      Η επιστήμη της ιατρικής έχει τις ρίζες της σε αποδεικτικά 

στοιχεία, ενώ  η τέχνη της ιατρικής στηρίζεται στην εφαρμογή 

αυτών των  στοιχείων στον κάθε ασθενή ιδιαιτέρως. 

 



 


