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Εισαγωγή 

• 2ο κατά σειρά συχνότητας μετά το κοιλιακό άλγος, οδηγό ενόχλημα 

προσέλευσης στο ΤΕΠ 

• Η αξιολόγηση παραμένει πρόκληση για τον κλινικό ιατρό 

• Ποικίλα σημεία και συμπτώματα αντανακλούν τις πολυάριθμες πιθανές αιτίες 

του θωρακικού πόνου 

 

 

 



Σήμερα... 

 

1. Ακριβέστεροι δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης 

2. Αλγόριθμοι προσέγγισης του θωρακικού πόνου 

3. Διαστρωμάτωση ασθενών ανάλογα με την πιθανότητα επιπλοκών 

4. Υπερηχοκαρδιογραφία στο ΤΕΠ 

5. Πρώιμη ή και άμεση δοκιμασία κόπωσης ή σπινθηρογράφημα 

6. Μονάδες 24ωρης νοσηλείας 



Κλινική αξιολόγηση-αρχική εκτίμηση 

 

( 3 ερωτήματα χρειάζονται άμεση απάντηση) 

 

1)Κλινική σταθερότητα: αιμοδυναμική και αναπνευστική σταθερότητα μέσω εκτίμησης 
ζωτικών σημείων 

2)Άμεση αναγνώριση και αποκλεισμός υποκείμενης παθολογίας δυνητικά επικίνδυνης για 
τη ζωή  

3)Εκτίμηση σε σταθερό ασθενή της ασφάλειας της περαιτέρω διερεύνησης εκτός 
νοσοκομείου ή της πιθανής εισαγωγής και περαιτέρω παρακολούθησής του.  



Διαφορική διάγνωση 

A.Παθήσεις απειλητικές για τη ζωή  

B.Συνήθεις παθήσεις  



Παθήσεις απειλητικές για τη ζωή  

 

 ΟΣΣ (<15-30% των ασθενών με οξύ θωρακικό πόνο) 

Αορτικός διαχωρισμός (3/100000 ασθενείς ) πιο συχνό σε άτομα: με ΑΥ, υποκείμενη 
διαταραχή συνδετικού ιστού ή που διανύουν την 7η δεκαετία  

Πνευμονική εμβολή (1/1000) με συμπτώματα : δύσπνοια, ταχύπνοια, ταχυκαρδία και 
ενδείξεις ανεπάρκειας ΔΕ καρδιάς 

Πνευμοθώρακας υπό τάση : τραύμα, αυτόματος πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής 

Καρδιακός επιπωματισμός : τραύμα στον θώρακα, οξεία περικαρδίτιδα, κακοήθεια 

Μεσοθωρακίτιδα: ρήξη οισοφάγου, επιπλοκή καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, 
εξάπλωση λοιμώξεων στοματικής κοιλότητας 



Συνήθεις παθήσεις 

Πνευμονικές παθήσεις: πνευμονία, πλευρίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα 

Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος : οισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος, 
χοληδόχου κύστεως 

Άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις: βαλβιδοπάθειες, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
ενδοκαρδίτιδα 

Μυοσκελετικές παθήσεις : χονδροπλευρίτιδα (23%), κάταγμα πλευρών, αυχενικό 
σύνδρομο 

Ψυχιατρικές παθήσεις πχ άγχος, δ/χη πανικού, κατάθλιψη 

Λοιμώδεις παθήσεις πχ έρπης ζωστήρας 



Ιατρικό ιστορικό  

Ο γιατρός πρέπει να διευκρινίσει: 

 χαρακτήρα άλγους ( αίσθημα πίεσης, καύσου, βάρος στο στήθος, σφίξιμο, δυσπεψία, 
διαξιφιστικός ή πλευριτικού τύπου πόνος) 

Εντόπιση άλγους ( οπισθοστερνικά, διάχυτο, εντοπισμένο) 

Αντανάκλαση άλγους (ώμος, άνω άκρα, τράχηλος. γνάθος, πλάτη) 

Εκλυτικό αίτιο άλγους ( κατόπιν δραστηριότητας, συσχέτιση με γεύμα, σχέση με άγχος) 

Στάση σώματος και φαρμακευτικές ουσίες που προκαλούν ανακούφιση 

Έναρξη και διάρκεια άλγους (αιφνίδια ή σταδιακά)  



Συνοδά συμπτώματα θωρακικού άλγους 

ναυτία 

 έμετος 

 εφίδρωση 

 δύσπνοια 

 αίσθημα παλμών 

 αδυναμία 

 

•  ζάλη 

• απώλεια συνείδησης 

• ταχύπνοια 

• πυρετός 

• βήχας  



Υψηλός βαθμός υποψίας 

   Άτυπη εικόνα ΟΣΣ σε : 

• ηλικιωμένους 

• γυναίκες 

• άτομα με ΣΔ  

 Οι ηλικιωμένοι με ΟΣΣ μπορεί να παραπονεθούν ΜΟΝΟ για δύσπνοια, αδικαιολόγητη 

αδυναμία , δ/χη επιπέδου συνείδησης  

 

 



Πρόσθετες πληροφορίες για πλήρες ιατρικό 

ιστορικό 

• Συννοσηρότητα : ΑΥ, ΣΔ, περιφερική αγγειοπάθεια, κακοήθεια 

• Κάπνισμα, χρήση κοκαίνης 

• Οικογενειακό ιστορικό 

• Παρόμοια συμπτώματα στο παρελθόν 

• Προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις 

 



Παράγοντες κινδύνου για ΟΣΣ 

Άρρεν, >55 ετών , οικογενειακό ιστορικό ΣΝ, σακχαρώδης 

διαβήτης,  υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, κάπνισμα 

 

Οι παραπάνω αποτελούν φτωχούς προγνωστικούς δείκτες για ασθενείς με θωρακικό πόνο 

στο ΤΕΠ καθώς ο θωρακικός πόνος υπερτερεί της προγνωστικής τους αξίας 



Παράγοντες κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 

και πιθανή επακόλουθη πνευμονική εμβολή 

• Ιστορικό παρατεταμένης ακινητοποίησης, χειρουργική 

επέμβαση (ιδίως ορθοπεδικό χειρουργείο κάτω άκρων 

διάρκειας >30 λεπτών), καθετηριασμός κεντρικής φλεβικής 

γραμμής, τραύμα, εγκυμοσύνη, κακοήθεια, ιστορικό 

υπερπηκτικότητας 



Φυσική εξέταση Ι 

I. Έλεγχος ζωτικών σημείων ( SpO2, σφύξεις, αρτηριακή πίεση, αναπνευστική 

συχνότητα, θερμοκρασία) 

II. Επισκόπηση θωρακικού τοιχώματος : ευαισθησία, παραμόρφωση , 

υποδόριο εμφύσημα 

III.Ακρόαση : πνευμόνων ( μουσικοί, μη μουσικοί) ΚΑΙ καρδιάς ( φυσήματα, 

καλπασμός) 

IV. ‘Ελεγχος κάτω άκρων (θρομβοφλεβίτιδα, σημεία καρδιακής ανεπάρκειας) 



Φυσική εξέταση ΙΙ 

• Διαχωρισμός αορτής = διαφορά ΣΑΠ σε ετερόπλευρα άκρα, νευρολογικές 

εκδηλώσεις πχ ΑΕΕ, ημιπληγία, παραπληγία, αδυναμία κάτω άκρων, σ.Horner 

• Πνευμονική εμβολή= ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση , κυάνωση  

• Πνευμοθώρακας= μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στο πάσχον ημιθωράκιο, 

τυμπανικότητα στην επίκρουση 

• Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια= συμφόρηση σφαγίτιδων, ηπατοσφαγιτιδική 

παλινδρόμηση  



Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

• Το ΗΚΓ 12 απαγωγών πρέπει να λαμβάνεται και να ερμηνεύεται στα πρώτα 10 λεπτά 
μετά την προσέλευση του ασθενούς στο ΤΕΠ 

• Πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 15 λεπτά αν το αρχικό δεν είναι διαγνωστικό αλλά ο 
ασθενής παραμένει συμπτωματικός με υψηλή κλινική υποψία για ΟΕΜ 

• Παραμένει βασική εξέταση στη διαγνωστική προσπέλαση του θωρακικού άλγους 

• Ευαισθησία 50% για ανίχνευση ισχαιμίας  

• Ασθενείς με φυσιολογικό ή μη ειδικό ΗΚΓ έχουν 1-5% πιθανότητα για ΟΕΜ και 4-
23% πιθανότητα για ασταθή στηθάγχη 



Επί παραδείγματι... 

• Στην πνευμονική εμβολή το ΗΚΓ έχει περιορισμένη αξία. Σύνηθες εύρημα η 

φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Το κλασσικό S1Q3T3 δεν είναι ούτε ευαίσθητο ούτε 

ειδικό για ΠΕ 

• Στο διαχωρισμό αορτής τα ευρήματα στο ΗΚΓ κυμαίνονται από απολύτως 

φυσιολογικά μέχρι ανάσπαση του ST. Σε μια μελέτη, από τους 464 ασθενείς με 

διαχωρισμό αορτής είχαν φυσιολογικό ΗΚΓ το 31%, μη ειδικές αλλαγές του 

ST και T το 42%, και ισχαιμικές αλλοιώσεις το 15% 



Εργαστηριακός έλεγχος 

• Βιοχημικοί δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης ( η τροπονίνη είναι ο προτιμώμενος βιοδείκτης) 

•  hs-cTn αυξάνονται αρχικά μέσα σε 3ώρες από την έναρξη του πόνου και μπορεί να 
παραμείνουν αυξημένες 7-10 μέρες  

• Αν οι αρχικές μετρήσεις είναι αρνητικές δεν είναι αρκετό για να αποκλείσουμε το ΟΣΣ 

• Δεύτερο δείγμα σε 3 ώρες (hs-cTn) ή σε 6 ώρες (cTnI) από την έναρξη των συμπτωμάτων 

• Ένας αριθμός μη αθηροθρομβωτικών καταστάσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βλάβη του 
μυοκαρδίου και αύξηση της τροπονίνης ( ΧΝΑ, ΑΕΕ, βραδυ/ταχυ αρρυθμίες, πνευμονική 
εμβολή, σοβαρή πνευμονική υπέρταση, υπαραχνοειδή αιμορραγία, εγκαύματα, ραβδομυόλυση, 
σήψη, νευρολογικά νοσήματα) 

 





Εργαστηριακός έλεγχος 

 Γενική αίματος (  αν λευκοκυττάρωση σκέψη για φλεγμονώδη/ λοιμώδη αίτια 

θωρακικού πόνου πχ πνευμονία, μεσοθωρακίτιδα, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) 

 Βιοχημικός έλεγχος ( συνήθεις δείκτες, d-dimers) 

 Αέρια αίματος 



Α/α θώρακος 
 Απαραίτητη εξέταση ρουτίνας για την αξιολόγηση ασθενών που προσέρχονται στο 

ΤΕΠ με θωρακικό πόνο 

 Δε δίνει επαρκή διαγνωστικά στοιχεία για το ΟΣΣ 

 Πνευμονία 

 Πνευμοθώρακα 

 Πλευριτική συλλογή  

 Πνευμονική συμφόρηση 

 Καρδιομεγαλία 

 Διεύρυνση μεσοθωρακίου 

 

 



Υπερηχοκαρδιογραφία 

 

 Απλή, εύκολη, επαναλήψιμη, ανώδυνη 

 Σε όλους τους ασθενείς με θωρακικό άλγος στο ΤΕΠ ( διάγνωση και 

αποκλεισμός πολλών παθήσεων) 

 Χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των καρδιακών βαλβίδων, 

κοιλοτήτων και τοιχωμάτων. Οι τοιχωματικές δ/χες κινητικότητας της Αρ 

κοιλίας σε ασθενείς με οξύ θωρακικό πόνο υποδηλώνουν οξεία ισχαιμία. Για να 

ανιχνευτεί μια τοιχωματική δ/χη κινητικότητας θα πρέπει να έχει επηρεαστεί 

>20% του πάχους του τοιχώματος του μυοκαρδίου . Δυσχέρεια στη ΔΔ 

πρόσφατης ισχαιμίας ή ουλής 

 

 

 



Διαστρωμάτωση κινδύνου 

 

 Εφαρμογή κλινικών συστημάτων βαθμολόγησης επικινδυνότητας ή κλινική 

κρίση του ιατρού;;; 

 Κοινές μεταβλητές στα διάφορα κλινικά σκορ: ιστορικό, ηλικία, ευρήματα από 

ΗΚΓ, επίπεδα τροπονίνης, παράγοντες κινδύνου, στοιχεία από το 

αιμοδυναμικό προφίλ 

 Κλινικά σκορ για ασθενείς στο ΤΕΠ με θωρακικό πόνο: Sanchis score, 

Vancouver rule, HEART score , HESS prediction rule 

 Κλινικά σκορ για ασθενείς με NSTEMI : TIMI score και GRACE score  

 

 





Μονάδες θωρακικού πόνου 
 

 Ασθενείς ύποπτοι για ΟΣΣ αλλά με αρνητικό αρχικά ΗΚΓ, αρνητικούς βιοχημικούς 

δείκτες και μη επιβαρυμένο ατομικό ιστορικό 

 Για τον καθορισμό της διάγνωσης και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων είναι 

απαραίτητη μια περίοδος παρακολούθησης (6-12 ώρες) 

 Πραγματοποιούνται διαδοχικά ΗΚΓ και μετρήσεις βιοχημικών δεικτών 

 Οποιαδήποτε αλλαγή στην κλινική κατάσταση καταγράφεται  

 Ο ασθενής επαναξιολογείται, κι αν ακόμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο για ΟΣΣ, 

υποβάλλεται σε λειτουργικές δοκιμασίες 

 

 



Μονάδες θωρακικού πόνου 
 

 Λειτουργικές δοκιμασίες 

  ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης 

 σπινθηρογράφημα στην ηρεμία ή την κόπωση 

 μαγνητική τομογραφία 

 καρδιακός καθετηριασμός 

 

 

 

 



Μονάδες θωρακικού πόνου 
 

 Είναι ασφαλής μια πρόωρη δοκιμασία πρόκλησης μυοκαρδιακής ισχαιμίας;; 

 Μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς με χαμηλό κλινικό κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών 

μπορούν ακίνδυνα να υποβληθούν σε δοκιμασία κόπωσης 6-12 ώρες από την άφιξή 

τους στο ΤΕΠ ή ακόμα και άμεσα. Οι ασθενείς με αρνητική δοκιμασία έχουν άριστη 

πρόγνωση τους επόμενους 6 μήνες. 

 

 

 

 

 

 



Μονάδες θωρακικού πόνου 
 

 Σε δοκιμασία κόπωσης δε πρέπει να υποβάλλονται ασθενείς με: 

  μεταβολές στο ΗΚΓ συμβατές με ΟΕΜ ή ισχαιμία 

 επιδεινούμενο ισχαιμικό πόνο ή  

 ευρήματα καρδιακής ανεπάρκειας 

 

 

 

 

 

 

 



 Βασικός κοινός στόχος : 

    Η γρήγορη διαστρωμάτωση των ασθενών με θωρακικό πόνο σε εκείνους με :  

   1. χαμηλή πιθανότητα σοβαρών καρδιακών επεισοδίων → εξιτήριο με ασφάλεια   (έλεγχος ως 

εξωτερικοί ασθενείς -αν χρειάζεται) 

   2. ΟΣΣ → αυξημένος κίνδυνος κακής έκβασης (νοσηλεία για περαιτέρω εκτίμηση και θεραπεία) 



Συμπερασματικά  

 Ο θωρακικός πόνος διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : α) ισχαιμικής προέλευσης 

και β) μη ισχαιμικής προέλευσης 

 Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και το ΗΚΓ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική 

προσπέλαση του θωρακικού άλγους 

 Πρώτο μέλημα: ο αποκλεισμός απειλητικών για τη ζωή αιτιών   

 Απεικονιστικές εξετάσεις όπως η αξονική ή μαγνητική τομογραφία καρδιάς, το 

σπινθηρογράφημα, ακόμα και ο καρδιακός καθετηριασμός:  

 χρήσιμες σε επιλεγμένους ασθενείς 

 πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια 

 υψηλό κόστος, απαραίτητη ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


