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• Συχνότερες αιτίες θανάτου των νοσηλευομένων με ΟΕΜ 
• Η πρώιμη επαναιμάτωση → ↓ επίπτωσης 



Ι. Καρδιακή 
ανεπάρκεια 

 

Οξεία 

  

 

Κατά την εισαγωγή 

      ↑ηλικία, ΣΔ, ΑΥ  

προϋπάρχουσα ΚΑ 

Κατά τη νοσηλεία 

Έκταση εμφράγματος  

Μηχανικές επιπλοκές  

stunning 

 

 

 

 

Επίπτωση 

 25-40% 

↑ θνητότητα Χ 3-4 

↑ κίνδυνος 

       κοιλιακών 
 αρρυθμιών 

       ρήξης ΑΚ 

       υποτροπής ΟΕΜ 

 

  

 

Χρόνια 

Αναδιαμόρφωση ΑΡ 
κοιλίας (remodelling) 



Σταδιοποίηση κατά Killip 

• Απουσία κλινικών σημείων ΚΑ  Στάδιο Ι 

• Ήπια ΚΑ  
• διάταση σφαγίτιδων, s3, καλπαστικός 

ρυθμός, ΜΜΡ στις πνευμονικές βάσεις 
 Στάδιο ΙΙ 

• Πνευμονικό οίδημα  
• ΜΜΡ σε >50% των πνευμόνων 

Στάδιο ΙΙΙ 

Στάδιο ΙV • Καρδιογενές shock 

Killip and Kimball, AJC 1967;20:457  



 
ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation 
European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 

 
 

• Killip II 
– Οξυγονοθεραπεία με στόχο SaO2 > 95% (IC) 

– iv φουροσεμίδη (IC) 

– iv νιτρογλυκερίνη ή νιτροπρωσσικό νάτριο σε ↑ΑΠ (IIaC) 

– ΑCEI (ή ARBs) σε απουσία υπότασης, υποογκαιμίας, ΝΑ (IA) 

– Υδραλαζίνη και δινιτρικός ισοσορβίτης σε δυσανεξία ΑCEI/ARBs (IIaC) 

– Ανταγωνιστές αλδοστερόνης σε απουσία ΝΑ, υπερΚαιμίας (IB) 

 

 



 
ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation 
European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 

 
 

• Killip III 
– Οξυγονοθεραπεία με στόχο SaO2 > 95% (IC) 

– ΜΕΜΑ/διασωλήνωση και ΜΑ (IC) 

– iv φουροσεμίδη (IC) 

– iv μορφίνη (IC)  

– iv νιτρογλυκερίνη σε απουσία υπότασης (IC) 

– Ινότροπα φάρμακα (δοβουταμίνη, λεβοσιμενδάνη) (IIaC) 

– Ανταγωνιστές αλδοστερόνης (EF<40% απουσία ΝΑ, υπερΚαιμίας) (IB) 

– CVVHDF 

– Επαναιμάτωση του μυοκαρδίου (IC) 
• Πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) 

• Θρομβόλυση 

 

 



II. Καρδιογενές shock 

Ορισμός  

Οξεία ανεπάρκεια ιστικής 
άρδευσης ως απόρροια της 
αδυναμίας της καρδιάς να 

εξωθήσει επαρκή ποσότητα 
αίματος στην περιφερική 

κυκλοφορία 

 

Επίπτωση 

 5.5-6% των STEMI 

 2.5% των NSTEMI 

Θνητότητα  

 50-70% 

Εμφάνιση  

 50% εντός 6 ωρών 

 75% εντός 24 ωρών 

 όψιμα σε μηχ/κές επιπλοκές 

  



ΑΙΤΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΟΥΣ SHOCK 

• Εκτεταμένο (> 40% της ΑΡ κοιλίας) πρόσθιο ΟΕΜ (78,5%) 

• Μηχανικές επιπλοκές ΟΕΜ (12%) 

• Έμφραγμα ΔΕ κοιλίας (3%) 

• Άλλα (6.5%) 

– Αιμορραγία (θρομβόλυση ή αντιπηκτικά) 

– Υποογκαιμία (διουρητικά) 

– Αρρυθμίες  

– Συνύπαρξη σηπτικού shock 

– Σοβαρή στένωση αορτής 

– Φάρμακα που προκαλούν υπόταση 

J Am Coll Cardiol. 2000;36:1063-1070 



 
Κλινική εικόνα 

 

 
Υπόταση (ΣΑΠ < 90mmHg) 

ΚΑΙ  
Σημεία ιστικής υποάρδευσης 

• Ψυχρά, κυανωτικά άκρα, 
δικτυωτή πελίωση, 
↓τριχοειδικής 
επαναπλήρωσης 

• Σύγχυση, λήθαργος 
• Διούρηση < 0.5ml/kg/hr 
• Γαλακτικό οξύ > 2mmol/L 
 

Ταχυκαρδία  
Διάταση σφαγίτιδων 
ΟΠΟ (70%) 

 

Διάταση σφαγίτιδων 
χωρίς σημεία 
πνευμονικής 
συμφόρησης → υποψία 
εμφράγματος ΔΕ 
κοιλίας 



Διάγνωση 

• Υπερηχοκαρδιογράφημα 
– Λειτουργικότητα ΑΡ και ΔΕ κοιλίας 

– Μηχανικές επιπλοκές 

 

• Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός (Swan-Ganz) 
– ΔΔ από άλλες μορφές shock 

 

 

 

 

 

– CI < 2.2L/min/m2 και PCWP > 18mmHg  

 

ΤΥΠΟΣ SHOCK CO RAP PAOP SVR SvO2 

Υποογκαιμικό ↓ ↓↓ ↓↓ ↑ ↓ 

Καρδιογενές  ↓ ↑ ↑↑ ↑ ↓ 

Αποφρακτικό 

 Επιπωματισμός 

 ΠΕ 

 

↓ 

↓ 

 

↑↑ 

↑↑ 

 

↑↑ 

↓→ 

 

↑ 

↑ 

 

↓ 

↓ 

Ανακατανομής  ↑→ ↓→ ↓→ ↓↓ ↑→ 

 



 
ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation 
European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 

 
 

• Καρδιογενές shock 
– Οξυγονοθεραπεία/μηχανικός αερισμός (IC) 

– Χορήγηση υγρών (εκτός ΟΠΟ) 

– Επείγουσα επαναιμάτωση του μυοκαρδίου (ΙΒ) 

• PCI ή CABG 

 





 
ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation 
European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 

 
 

• Καρδιογενές shock 
– Οξυγονοθεραπεία/μηχανικός αερισμός (IC) 

– Χορήγηση υγρών (εκτός ΟΠΟ) 

– Επείγουσα επαναιμάτωση του μυοκαρδίου (ΙΒ) 

• PCI ή CABG 

– Θρομβόλυση  

– Ενδοαορτική αντλία (IABP) 

 





 
ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation 
European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 

 
 

• Καρδιογενές shock 
– Οξυγονοθεραπεία/μηχανικός αερισμός (IC) 

– Χορήγηση υγρών (εκτός ΟΠΟ) 

– Επείγουσα επαναιμάτωση του μυοκαρδίου (ΙΒ) 

• PCI ή CABG 

– Θρομβόλυση  

– Ενδοαορτική αντλία (IABP) 

– Αγγειοδραστικά φάρμακα (νοραδρεναλίνη, δοβουταμίνη) 

 





ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

• Εμφανίζονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα 
• Οξεία επιδείνωση με ΟΠΟ ή/και shock 



I. Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς 

 

Μηχανισμοί 

Ρήξη θηλοειδούς μυός 

           (κατώτερο, οπίσθιο ΕΜ) 

Ισχαιμία → δυσλειτουργία 
θηλοειδών μυών 

Διάταση και αναδιαμόρφωση 
ΑΡ κοιλίας → λειτουργική 
ανεπάρκεια μιτροειδούς 

 

 

Επιδημιολογία 2-4% 

Θνητότητα   25% 

Παράγοντες κινδύνου  

 ηλικία, ♀, ↑ έκταση ΟΕΜ, 
 προηγούμενο πρόσθιο 
 ΟΕΜ, υποτροπιάζουσα 
 ισχαιμία, πολυαγγειακή 
 νόσος, ΚΑ 



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΕΙΑΣ MR 

Οξεία MR 

Παλινδρόμηση 
αίματος LA 

↑LAP 
ΟΠΟ 

↓SV 

↓CO 
SHOCK 



NEJΜ 1999; 341:247 

Ρήξη θηλοειδούς μυός – TTE/TOE 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Αιμοδυναμική υποστήριξη 

– Διουρητικά, αγγειοδιασταλτικά 

– Ινότροπα, IABP 

• Επείγουσα χειρ/κή επέμβαση (αντικατάσταση MV) 

– 20% θνητότητα 

– 5ετής επιβίωση 60-70% 
 

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 

Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:330 



II. Ρήξη μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος 

Επιδημιολογία  0.2-0.34% 

  εντός 24hr  

Παράγοντες κινδύνου  

 ηλικία, ♀, ΑΥ, νόσος 
 ενός αγγείου, πτωχή 
 παράπλευρη 
 κυκλοφορία, πρόσθιο 
 ΕΜ, ΕΜ ΔΕ κοιλίας  

 

 

Κλινική εικόνα 

 Ολοσυστολικό φύσημα 

Καρδιογενές shock 

 Σημεία οξείας ΔΕ
 ανεπάρκειας (L→R shunt) 

Διάγνωση 

   ΤΤΕ 

   ↑ SO2  μεταξύ RA και RV 

    

 



Ρήξη ΜΚΔ - ΤΤΕ 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Αιμοδυναμική σταθεροποίηση 

• Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση ακόμα και σε 
σταθερούς αιμοδυναμικά ασθενείς → κίνδυνος επέκτασης 
της ρήξης → shock 

• ↑↑ περιεγχειρητική θνητότητα (20-87%) 
 

 

 

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 

 

 



ΙII. Ρήξη ελεύθερου τοιχώματος  

ΑΡ κοιλίας 

Επιδημιολογία 15-30% των 
θανάτων από ΟΕΜ 

Παράγοντες κινδύνου  

ηλικία, ♀, υπέρταση στην οξεία 
φάση, κύμα Q, πρόσθιο ΕΜ, 
κορτικοειδή/ΜΣΑΦ, 
θρομβόλυση > 14 ώρες 

 

 

 

 

Κλινική εικόνα  

 προκάρδιο άλγος
 αλλοιώσεις ST-T 

 αιμοπερικάρδιο   

 → επιπωματισμός  

 → shock → ΑΗΔ  

 → ΘΑΝΑΤΟΣ 

 

  

 

  



 
Ρήξη ελεύθερου τοιχώματος  

ΑΚ - Αιμοπερικάρδιο 

 



Ψευδοανεύρυσμα ΑΡ κοιλίας 
ΤΤΕ/CT scan 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

• Υγρά, ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά 

• Περικαρδιοκέντηση 

• Άμεση χειρ/κή επέμβαση (θνητότητα 60%) 

• Διαδερμική εμφύτευση εμβαλώματος 

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 



IV. Ανεύρυσμα ΑΡ κοιλίας 

Επίπτωση     < 5% 

Παράγοντες κινδύνου  

 πρόσθιο  ΟΕΜ 

 

 

Κλινική εικόνα 

 καρδιακής ανεπάρκειας 
 (συστολική και διαστολική 
 δυσλειτουργία) 

 κοιλιακές αρρυθμίες 

 περιφερικές εμβολές  

Διάγνωση 

   ΤΤΕ 

       

 



Ανεύρυσμα κορυφής ΑΡ κοιλίας 
με θρόμβο - ΤΤΕ  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

• ΑCEI (ή ARBs) 

• Ανταγωνιστές αλδοστερόνης 

• Αντιπηκτικά επί παρουσίας θρόμβου (3-6μήνες) 

• Ενδείξεις χειρ/κής αντιμετώπισης 
– Σοβαρή ΚΑ 

– Εμμένουσες κοιλιακές αρρυθμίες 

– Θρομβοεμβολικά παρά την αντιπηκτική αγωγή 

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

• Αρρυθμίες σε 90% των ασθενών  
• κλινικά σημαντικές 50% 
• 25% εντός του πρώτου 24ωρου 
• STEMI > NSTEMI 



Κοιλιακές αρρυθμίες 

• 85% εντός 48 ωρών 

• Αίτια: εξελισσόμενη ισχαιμία, αιμοδυναμική αστάθεια, 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

• ↑ θνητότητας Χ 4-5 

 

 



Πρόληψη κοιλιακών αρρυθμιών 

• Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών  
– διατήρηση Κ > 4, Μg > 2 

• Διόρθωση διαταραχών οξεοβασικής ισορροπίας 

• Πρώιμη επαναιμάτωση 

• Αντιμετώπιση ΚΑ, shock 

• β-αναστολείς εντός 24 ωρών (↓επίπτωσης)  

• ΑCEI ή ARBs (↓θνητότητας) 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Άσφυγμη VT/VF  
– ΚΑΡΠΑ 

• Εμμένουσα VT με αιμοδυναμική αστάθεια 
– Ηλεκτρική καρδιομετατροπή 

• Εμμένουσα VT χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια 
– Φαρμακευτική ανάταξη με αμιοδαρόνη (EF<40%), σοταλόλη ή 

λιδοκαΐνη 

• Εμφάνιση μετά τις 48 ώρες 
– Εμφύτευση ICD  

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 



Κολπική μαρμαρυγή/κολπικός 
πτερυγισμός 

• 6-28% 

• Εντός 72 ωρών 

• ↑ κινδύνου θανάτου και ισχαιμικού ΑΕΕ 

• Παράγοντες κινδύνου: εκτεταμένο ΟΕΜ, ΕΜ κόλπων, ΚΚ 

κόμβου, ΦΚ, ΔΕ κοιλίας, διάταση κόλπων, περικαρδίτιδα, 

ηλικία, ΑΥ, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, χρόνια 

πνευμονοπάθεια 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

 

• Σε αιμοδυναμική αστάθεια ή ισχαιμία ή ΟΠΟ 
– Ηλεκτρική καρδιομετατροπή 

– Αμιοδαρόνη ή δακτυλίτιδα (σε ΚΑ) 

• Σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με ταχεία κοιλιακή 
συχνότητα 
– β-αναστολείς ή ανταγωνιστές διαύλων Ca (διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη) 

– Αμιοδαρόνη ή δακτυλίτιδα σε υπόταση ή ΚΑ 

• Ο κολπικός πτερυγισμός σπάνια ανταποκρίνεται στα 
φαρμακευτικά μέτρα → ηλεκτρική καρδιομετατροπή 

 

 

ESC/EACTS guidelines, EHJ 2012;33:2451 

 

 



Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 

• 10% 
• Μάλαξη καρωτιδικού κόλπου ή χειρισμός Valsalva 
• iv αδενοσίνη  
• β-αναστολείς, βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη 
• Σε υπόταση ή σοβαρή ΚΑ → ηλεκτρική 

καρδιομετατροπή 
 
 



ΦΚ βραδυκαρδία 

• 40% εντός 1-2 ωρών 

• Κατώτερο ΟΕΜ 

• Εμμένουσα ΦΚ βραδυκαρδία με EF<40% → ανεξάρτητος 

παράγων θνητότητας 

• Σε συμπτώματα ή/και υπόταση 

– Ατροπίνη → ισοπροτερενόλη → βηματοδότηση 



2ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός 
τύπου Ι 
Wenchebach ή Mobitz I (10%)  

1ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός (15%) 

Κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί 

• Δεν απαιτούν ειδική αγωγή 
• Συνήθως ασυμπτωματικοί  



Κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί 

3ου βαθμού (πλήρης) 
ΚΚ αποκλεισμός (5-15%) 

2ου βαθμού ΚΚ αποκλεισμός τύπου ΙΙ 

• Ατροπίνη  
• Βηματοδότηση 
• Επείγουσα επαναιμάτωση (αν δεν έχει προηγηθεί) 
  



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 



ΔΔ από σ. Dressler 

Πρώιμη μετεμφραγματική 
περικαρδίτιδα  

• 10% 

• 1-4 ημέρες 

• Φλεγμονή περικαρδίου 

• ΤΤΕ: < 1cm* 

• Σπάνια πυρετός 

• Σπάνια επιπωματισμός 

• Τχ: ασπιρίνη, παρακεταμόλη 
• ΟΧΙ ΜΣΑΦ/κορτικοειδή 

• ΠΡΟΣΟΧΗ στα αντιπηκτικά 
 

 * Αν >1cm → υποψία ρήξης LV ή 
αιμορραγικής μετατροπής 
 

 Σύνδρομο Dressler 

• 1-3% 

• 2-8 εβδομάδες 

• Ανοσολογικής αρχής 

• TTE: > 1cm 

• Συστηματικά συμπτώματα 

• Μπορεί → επιπωματισμό 

• ΜΣΑΦ/κορτικοειδή 



Συμπεράσματα 

• Αυξημένη επαγρύπνηση 
– τακτική φυσική εξέταση (τουλάχιστον ανά 12ωρο) 

– συνεχής ΗΚΓ καταγραφή 

– παρακολούθηση ΑΠ, ωριαίας διούρησης, SaO2 

• Υπερηχοκαρδιογράφημα επειγόντως σε κάθε επιδείνωση 

• Επείγουσα επαναιμάτωση με PCI ή CABG σε καρδιογενές 
shock 

• Χειρουργική αντιμετώπιση μηχανικών επιπλοκών 

• Άμεση αντιμετώπιση των διαταραχών ρυθμού που  
– αυξάνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε Ο2 

– προκαλούν αιμοδυναμική αστάθεια   

– προδιαθέτουν σε εμφάνιση κακοήθων αρρυθμιών 
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↑ κύμα v στην κυματομορφή της PCWP 
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