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                      Στεφανιαία νόσος 

Ορίζεται ως η αδυναμία εκπλήρωσης από τα στεφανιαία 

αγγεία των αναγκών του μυοκαρδίου σε οξυγόνο, στην 

ηρεμία ή την άσκηση. 

 

 

 Είναι παγκοσμίως η συνηθέστερη αιτία θανάτου.  

 

 

 Στην Ευρώπη ένας κάθε έξι άνδρες και μία ανά επτά γυναίκες 

θα πεθάνουν από έμφραγμα  του μυοκαρδίου.  



                        Στεφανιαία νόσος 

 

Στηθάγχη: το αίσθημα συσφιγκτικής δυσφορίας στο 
στήθος ιδίως κατά την κόπωση. Στην τυπική της μορφή 
η στηθάγχη εκλύεται κατά την άσκηση ή  τη 
συναισθηματική φόρτιση και ανακουφίζεται στην 
ηρεμία  ή μετά τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης. 

 

 Εάν η περιγραφείσα κλινική εικόνα δεν εμφανίζεται 
πλήρως η στηθάγχη χαρακτηρίζεται ως άτυπη ή  
πιθανή. 

 

 



Στεφανιαία νόσος 

• Άλλες εντοπίσεις του άλγους είναι η κάτω γνάθος, οι 

ώμοι, η ράχη, οι βραχίονες, το επιγάστριο. Οι θέσεις 

αυτές μπορούν να αποτελούν επέκταση ή αντανάκλαση 

του άλγους. 

 



 Στεφανιαία νόσος 

• Παράγοντες κινδύνου : η κληρονομική προδιάθεση , το κάπνισμα, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία  

αλλά και παράγοντες που σχετίζονται με το  δυτικό τρόπο ζωής 

όπως η συναισθηματική φόρτιση (stress), η καθιστική ζωή, το 

αυξημένο σωματικό βάρος, η διατροφή που περιλαμβάνει 

επεξεργασμένες τροφές,  το ανδρικό φύλο.  

 



Βαθμονόμηση στηθάγχης 

Τάξη Ι Η συνήθης φυσική δραστηριότητα δεν προκαλεί στηθάγχη. Στηθάγχη 

προκαλείται σε έντονη ή παρατεταμένη άσκηση. 

Τάξη ΙΙ Ήπιος περιορισμός της συνήθους δραστηριότητας. Στηθάγχη σε γρήγορη 

βάδιση ή σε ανάβαση κλίμακος 2 ορόφων ή σε ψυχρό περιβάλλον ή επί 

ψυχικής φόρτισης. 

Τάξη ΙΙΙ Σημαντικός περιορισμός της συνήθους φυσικής δραστηριότητας. Στηθάγχη 

προκαλείται κατά τη βάδιση 100-200 μέτρων σε ευθεία ή την ανάβαση ενός 

ορόφου. 

Τάξη ΙV Αδυναμία εκτέλεσης οιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας χωρίς 

συμπτώματα. Στηθάγχη και στην ηρεμία. 

 



Διαφοροδιάγνωση 

• Καρδιακής αρχής νοσήματα: περικαρδίτιδα,  

διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής,  πνευμονική 

εμβολή. 

 

• Νοσήματα θώρακος :  πλευρίτιδα,  πνευμοθώρακας,  

οισοφαγίτιδα,  μυϊκή θλάση,  έρπητας ζωστήρας,  

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 

 

• Νοσήματα κοιλιακής χώρας : χολοκυστίτιδα,  

παγκρεατίτιδα , γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος. 





Κλινική εικόνα 

• Ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εμφανίζουν 

άλγος, εφίδρωση, τάση προς έμετο, ερυγές. 

 

• Φυσική εξέταση : υπέρταση, ταχυκαρδία, υπόταση, 

βραδυκαρδία, διαταραχές παραγωγής ή /και αγωγής του 

ερεθίσματος, αρρυθμία. 

 

• Ακρόαση :βύθιοι τόνοι,  S4, S3 , συστολικό φύσημα 

κορυφής ή αριστερά παραστερνικά, περικαρδιακή τριβή, 

υγροί ρόγχοι πνευμόνων. 



Κατάταξη  Killip 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ι Απουσία υγρών ρόγχων ή S3 . 

II Υγροί ρόγχοι σε <50% των πνευμονικών 

πεδίων και S3. 

III Υγροί ρόγχοι σε >50%των πνευμονικών πεδίων 

(οξύ πνευμονικό οίδημα). 

IV Καταπληξία με παρουσία περιφερικής 

υποάρδευσης. 



Καρδιακή ανεπάρκεια 

• Ορίζεται ως η δομική ή/και λειτουργική ανωμαλία  της 

καρδιάς, που οδηγεί σε αδυναμία αυτής να διανείμει το 

οξυγόνο στους ιστούς αναλόγως του μεταβολισμού 

τους ή το επιτυγχάνει αυξάνοντας τις πιέσεις πλήρωσης 

της μίας ή και των δύο κοιλιών. 

 

• Επίπτωση 1-2% στον ενήλικο πληθυσμό, ενώ το 

ποσοστό ανέρχεται στο 10% σε άτομα ηλικίας  άνω των 

70 ετών. 



Καρδιακή ανεπάρκεια  

• Οφείλεται κυρίως σε μειωμένη συστολική απόδοση της 

αριστερής κοιλίας ή σε επηρεασμένη διαστολική 

λειτουργία αυτής ,σε νοσήματα του περικαρδίου ,  του 

ενδοκαρδίου, του μυοκαρδίου, των βαλβίδων, αλλά και 

σε διαταραχές του ρυθμού ή της  αγωγής του 

ερεθίσματος. 



Καρδιακή ανεπάρκεια  

• Ταξινομείται σε δύο τύπους  στην καρδιακή ανεπάρκεια με 

μειωμένη συστολική απόδοση της αριστερής κοιλίας και σ’ αυτήν 

με διατηρημένη  τη συστολική λειτουργικότητά της. 

 

• Η στεφανιαία νόσος ευθύνεται για τα 2/3 των περιπτώσεων 

συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η υπέρταση  και ο 

σακχαρώδης διαβήτης  αποτελούν παράγοντες  με σημαίνοντα 

ρόλο.   

 

• Άλλες αιτίες συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας είναι η 

προηγηθείσα ιογενής προσβολή του μυοκαρδίου, η κατάχρηση 

αλκοόλης, η χημειοθεραπεία  και οι  ιδιοπαθείς ή οι γενετικά 

καθορισμένες μυοκαρδιοπάθειες . 



Συμπτώματα 

Τυπικά 

• Δύσπνοια 

• Ορθόπνοια 

• Παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια 

• Μειωμένη ανοχή στην άσκηση 

• Κόπωση, αυξημένος χρόνος ανάνηψης μετά από 

άσκηση 

• Οίδημα σφυρών 



Συμπτώματα 

Λιγότερο τυπικά 

• Νυχτερινός βήχας 

• Συριγμός 

• Αύξηση σωματικού βάρους >2 kg σε μία εβδομάδα  

• Μείωση σωματικού βάρους σε προχωρημένη καρδιακή 

ανεπάρκεια 

• Αίσθημα φουσκώματος 

• Μειωμένη όρεξη 

• Σύγχυση, κατάθλιψη 

• Αίσθημα παλμών 

• Συγκοπή 

 



Σημεία 

  Περισσότερο ειδικά  

 

• Αυξημένη φλεβική σφαγιτιδική πίεση 

• Ηπατοσφαγιτιδικό σημείο 

• Τρίτος καρδιακός τόνος (καλπαστικός ρυθμός) 

• Μετατόπιση καρδιακής ώσης 

• Καρδιακό φύσημα 



Σημεία 

   Λιγότερο ειδικά 

• Περιφερικό οίδημα 

• Τρίζοντες πνευμόνων 

• Πλευριτικές συλλογές κυρίως στη βάση των πνευμόνων 

• Ταχυκαρδία 

• Άρρυθμος σφυγμός 

• Ταχύπνοια 

• Ηπατομεγαλία 

• Ασκίτης 

• Καχεξία 

 



Κατάταξη NYHA 

Class I  

Χωρίς περιορισμό της φυσικής 

δραστηριότητας 

Η συνήθης φυσική δραστηριότητα δεν προκαλεί 

κόπωση, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών. 

Class II  

Ήπιος περιορισμός φυσικής 

δραστηριότητας 

Οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί στην ηρεμία. Η 

συνήθης φυσική δραστηριότητα έχει ως 

αποτέλεσμα κόπωση, δύσπνοια, αίσθημα παλμών ή 

στηθάγχη . 

Class III 

Σημαντικός περιορισμός 

φυσικής δραστηριότητας 

Αν και οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί 

στην ηρεμία ακόμη και η μικρής έντασης 

δραστηριότητα οδηγεί σε συμπτωματολογία 

καρδιακής ανεπάρκειας. 

Class IV 

Αδυναμία οποιασδήποτε 

φυσικής δραστηριότητας 

χωρίς συμπτώματα 

Συμπτώματα συμφόρησης ακόμη και σε ηρεμία. 

Σημαντική επίταση αυτών με ελάχιστη 

δραστηριότητα. 



                               Α/α θώρακος 

• Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί συχνό αίτιο ανάπτυξης 

παθολογικής εικόνας στην ακτινογραφία θώρακος. 

• Οι εκδηλώσεις ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη 

βαρύτητα και την ταχύτητα ανάπτυξής τους αλλά και από 

συνυπάρχουσα παθολογία των πνευμόνων. 

• Εξέχουσας σημασίας είναι η παρακολούθηση της 

ακολουθίας των ακτινογραφιών και ως μέσο 

αξιολόγησης της θεραπείας . 



   Απεικονιστικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας 

           ΣΤΑΔΙΟ 1  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ 

   PCWP 13-18 mmHg    

   Αύξηση διαμέτρου αγγείων άνω λοβού 

   Μεγαλοκαρδία 

   Αυξημένη διάμετρος αγγειακού μίσχου 

 

• Αφορά σε ακτινογραφίες που διενεργούνται με τον ασθενή 

σε ορθία θέση και  σε εισπνευστική φάση. 

•  Επίταση της αγγειακής σκιαγράφησης στα άνω πνευμονικά    

πεδία. 





• Στάδιο  2  ΟΙΔΗΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΩΡΟΥ 

    PCWP 18-25 mmHg  

    Γραμμές Kerley B 

    Περιβρογχική πάχυνση 

    Ασαφοποίηση αγγειακής παρυφής 

    Πάχυνση μεσολόβιων σχισμών 

 

• Διαρροή ύδατος προς το μεσολοβιδιακό και 

περιβρογχικό διάμεσο χώρο σαν αποτέλεσμα της 

αυξημένης τριχοειδικής πίεσης. 

 

   Απεικονιστικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας 





     Στάδιο 3  ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ 

     PCWP > 25 mmHg 

     Βαμβακοειδή κυψελιδικά διηθήματα 

     Αεροβρογχόγραμμα  

     Πύκνωση 

     Πλευριτική συλλογή 

     Όγκος «φάντασμα»  

 

• Διαρροή ύδατος  ενδοκυψελιδικά και προς τον 

υπεζωκοτικό χώρο. 

   Απεικονιστικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας 





Δευτερεύοντα ακτινολογικά σημεία 

• Καρδιοθωρακικός δείκτης (ΚΘΔ) : εκφράζει τη σχέση  

μεταξύ της εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιάς και της 

εσωτερικής διαμέτρου του θώρακα στο ευρύτερο σημείο 

του, ακριβώς πάνω από το θόλο του διαφράγματος, στην 

οπισθοπρόσθια (ΟΠ) α/α θώρακα. Φυσιολογικά η σχέση 

αυτή είναι ≤ 50%. 

 

• Πλευριτική συλλογή : στο 70% των καρδιοπαθών με 

πλευριτική συλλογή, αυτή εντοπίζεται  αμφοτερόπλευρα. 

Όταν είναι ετερόπλευρη, συνηθέστερα αναπτύσσεται ΔΕ. 



• Πνευμονικές πύλες: σχηματίζονται από τους κλάδους της 

πνευμονικής αρτηρίας (κυρίως η μεσότητα και οι κάτω 

πόλοι) και εν μέρει από τους ανώτερους κλάδους της 

πνευμονικής φλέβας (κυρίως ο άνω πόλος της ΔΕ πύλης). 

• Αγγειακός μίσχος : ορίζεται στα ΔΕ από την άνω κοίλη 

φλέβα και στα ΑΡ από την έκφυση της ΑΡ υποκλειδίου 

αρτηρίας. Μπορεί να θεωρηθεί δείκτης του ενδαγγειακού 

όγκου. 

• Διάταση της αζύγου φλέβας : αποτελεί ενδεικτικό σημείο 

αυξημένης πίεσης του ΔΕ κόλπου και παρατηρείται 

συνήθως μαζί με διεύρυνση του ΠΑΜ. 

 

Δευτερεύοντα ακτινολογικά σημεία 





Ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας 

• Αυξημένο ΠΑΜ, λόγω διάτασης της ΚΚΦ 

 

• Διάταση της αζύγου φλέβας  

 

• Διάταση του ΔΕ κόλπου (διόγκωση ΔΕ καρδιακού 

χείλους) 

 

• Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν σημεία 

ανεπάρκειας και των δύο κοιλιών (RV & LV) 

 



Α/α θώρακος 



Στένωση πνευμονικής βαλβίδας 



 





 



•  Με βάση την Αμερικανική  Ακτινολογική Εταιρεία πρέπει 

να διενεργείται καθημερινά ακτινογραφία θώρακος σε 

ασθενείς με καρδιοπνευμονική νόσο και σε όσους 

υποστηρίζεται μηχανικά η αναπνοή τους. 

 

• Λίγες μελέτες συγκρίνουν την καθημερινή διενέργεια 

ακτινογραφίας θώρακος σε ασθενείς της μονάδας 

εντατικής θεραπείας με πιο επιλεκτική χρήση αυτών.  Στα 

αποτελέσματα των μελετών δεν αναδεικνύεται όφελος 

όσον αφορά την έκβαση του ασθενούς ή το χρόνο 

παραμονής αυτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 

 
Routine chest x-rays in intensive care units: a systematic review and meta-analysis 

Anusoumya Ganapathy1, Neill KJ Adhikari2*, Jamie Spiegelman3 and Damon C Scales2
  



  

• Η ακτινογραφία θώρακος ως ρουτίνα μπορεί να 

εξαλειφθεί χωρίς να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο 

στους ασθενείς. 

• Τα σύγχρονα πρωτόκολλα συνιστούν τη διενέργεια 

ακτινογραφίας σε επιλεγμένες περιπτώσεις και όχι 

καθημερινά για να μειωθεί η έκθεση του προσωπικού 

στην ακτινοβολία αλλά και το κόστος. 
 

 

Abandoning Daily Routine Chest Radiography in the Intensive Care Unit: Meta-Analysis 

Yuji Oba, MD, and Tareq Zaza, MD 

1From the Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Missouri-Columbia, One Hospital 

Drive, CE 412, Columbia, MO 65212. 
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