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ΚΑΤΑΣΠΑΣΗ ST - ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗ, 
NSTEMI

Εικ. 1. ΗΚΓφικές αλλοιώσεις σε ασταθή στηθάγχη, NSTEMI. Να μην ξεχνάμε παρ’ όλα αυτά ότι 
το ΗΚΓ μπορεί να είναι και τελείως φυσιολογικό σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οπότε προσοχή ώστε 
να μην παραβλέψουμε την κλινική εικόνα (χαρακτηριστικά πόνου κ.λπ.).

Εικ. 2. Ασθενής με θωρακικό άλγος σε ηρεμία. Φλεβοκομβικός ρυθμός, 75 σφ/min. Παρατη-
ρούνται κατασπάσεις του ST 0,5-1 mm και αρνητικά Τ στις απαγωγές II, III, aVF (κατώτερο 
τοίχωμα). Η τιμή της τροπονίνης (επαναλαμβανόμενα δείγματα) παρέμεινε φυσιολογική εν-
δεικτικό ασταθούς στηθάγχης. Ο ασθενής υποβλήθηκε τελικά σε στεφανιογραφία.

Κατάσπαση του ST

Μέγιστη κατάσπαση
του ST

Μέγιστο βάθος
αρνητικού Τ

Αναστροφή του Τ
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Εικ. 3Α. Ασθενής με οπισθοστερνικό άλγος. Φλεβοκομβικός ρυθμός, 56 σφ/min. Χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα.

Εικ. 3Β. Το ΗΚΓ της ασθενούς της Εικ. 3Α, μετά από 24 ώρες. Παρατηρούμε αναστροφή των Τ 
(κόκκινα βέλη) στις απαγωγές Ι, aVL, V4-V6, όπου προηγουμένως ήταν θετικά (πράσινα βέλη 
στην Εικ. 3Α). Η τιμή της τροπονίνης αυξήθηκε επιβεβαιώνοντας NSTEMI και η ασθενής υπο-
βλήθηκε σε στεφανιογραφία.
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Διάγνωση

 Κατάσπαση του ST ≥ 0,5 mm σε ≥2 συνεχόμενες απαγωγές

 Το ST και το Τ μπορεί να είναι στην ίδια κατεύθυνση με το QRS (concordant)

 Το ST και το T μπορεί να έχουν αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους

 Συμμετρικά και βαθιά αρνητικά Τ

 Διφασικά Τ

 Θετικοποίηση προηγούμενων αρνητικών Τ

 Το ΗΚΓ μπορεί να είναι και τελείως φυσιολογικό

Αιτιολογία:

1. Ρήξη ή διάβρωση ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας και σχηματισμός μη 
αποφρακτικού θρόμβου

2. Θετική τροπονίνη (μυοκαρδιακά ένζυμα γενικά) υποδηλώνουν NSTEMI 
(κάποιου βαθμού μυοκαρδιακή νέκρωση)

3. Η ασταθής στηθάγχη έχει αρνητική (φυσιολογική) τροπονίνη

Αντιμετώπιση:

Σύνδεση του ασθενούς σε monitor – απινιδωτή

Προσοχή για κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών / καρδιακής ανακοπής

Ετοιμότητα για ALS

Χορήγηση οξυγόνου μόνο αν SaO2 <90% ή PaO2 <60 mmHg ή έντονη 
αναπνευστική δυσχέρεια του ασθενούς

IV οπιοειδή για ανακούφιση άλγους:

o Amp μορφίνη 15 mg (αραιώνουμε σε σύριγγα με NaCl 0,9% μέχρι όγκο 
15 ml έτσι ώστε να έχουμε διάλυμα 1 mg/ml): 2-4 mg αργά IV σε 5 
λεπτά. Επανάληψη ανά 10 λεπτά μέχρις ύφεσης του άλγους. Παράλ-
ληλη χορήγηση και 1 amp Primperan για ανακούφιση ναυτίας / εμέ-
του που προκαλεί η μορφίνη. Προσοχή για κίνδυνο βραδυκαρδίας και 
αναπνευστικής καταστολής. Αν προκληθεί βραδυκαρδία χορήγηση IV 
1 amp ατροπίνης 1 mg/ml. Αν προκληθεί αναπνευστική καταστολή 1 
amp Narcan 0,4 mg/ml – επανάληψη ανά 5 λεπτά μέχρι 3 amp. Η μορ-
φίνη επηρεάζει την απορρόφηση / δράση των αντιαιμοπεταλιακών γι’ 
αυτό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η πεθιδίνη.
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o Amp πεθιδίνη 50 mg ή 100 mg: 20-50 mg αργά IV.

Ήπιο ηρεμιστικό σε πολύ αγχώδεις ασθενείς:

o π.χ. tabs Lexotanil 3 mg, tabs Xanax 0,5 mg κ.λπ.

Νιτρώδη:

o Amp Nitrolingual 25 mg/25 ml

o Διαλύουμε 1 amp σε 250 ml D/W5% (τελική συγκέντρωση 100 μg/ml). 
Έναρξη με IV 5 ml/h και αυξάνουμε ανά 5 ml κάθε 5-10 min αναλόγως 
της ανταπόκρισης του ασθενούς.

o Προσοχή σε υπόταση, προηγούμενη λήψη αναστολέων φωσφοδιε-
στεράσης (Viagra <24h, Revatio <24h, Levitra <24h, Cialis <48h κ.λπ.)

Β-αναστολείς

o Σε συνεχιζόμενη ισχαιμία

o Όταν δεν υπάρχει αντένδειξη (καρδιακή συχνότητα <50 σφ/min, 
συμπτώματα οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, συστολική αρτηριακή  
πίεση <100 mmHg, διαταραχές ΚΚ αγωγής, σπασμός στεφανιαίων αγ-
γείων, χρήση κοκαΐνης, σοβαρό βρογχικό άσθμα)

o Στόχος: καρδιακή συχνότητα 50-60 σφ/min

o Εσμολόλη IV (Breviblock, Esmocard):

500 μg/kg bolus σε 1 min (συνήθως την αποφεύγουμε) και στη συ-
νέχεια έγχυση 50-250 μg/kg/min.

Το Breviblock είναι έτοιμο διάλυμα 10 mg/ml σε 250 ml NaCl 0,9%: 
 έναρξη στα 20 ml/h και τιτλοποίηση αναλόγως ανταπόκρισης κάθε 
5 min.

To Esmocard είναι amp 2.500 mg σε 10ml – τη διαλύουμε σε  
250 ml NaCl 0,9% και πετυχαίνουμε συγκέντρωση όπως και προη-
γουμένως 10 mg/ml.

o Βισοπρολόλη (Emconcor, Concor, Blocatens):

Έναρξη με 2,5 ή 5 mg (αναλόγως καρδιακής συχνότητας / αρτηρια-
κής πίεσης)

o Μετοπρολόλη (Lopresor)

Έναρξη με 25 ή 50 mg (αναλόγως καρδιακής συχνότητας / αρτηριακής  
πίεσης)

Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου
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o Σε αγγειοσυσπαστική στηθάγχη

o Νιφεδιπίνη (Adalat): 20 mg x 2 (μαζί με β-αναστολέα για εξουδετέ-
ρωση αντανακλαστικής ταχυκαρδίας)

o Αμλοδιπίνη (Norvasc, Amlopen): 5 mg x 1 (μαζί με β-αναστολέα για 
εξουδετέρωση αντανακλαστικής ταχυκαρδίας)

o Βεραπαμίλη (Isoptin): 80 mg x 3 (προκαλεί και βραδυκαρδία)

o Διλτιαζέμη (Tildiem): 60 mg x 3 (προκαλεί και βραδυκαρδία)

Γαστροπροστασία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων

Αντιθρομβωτική αγωγή (ασπιρίνη + τικαγρελόρη ή πρασουγρέλη ή κλο-
πιδογρέλη + ηπαρίνη):

o Ασπιρίνη

Φόρτιση per os 150-300 mg (μασώμενη 1/2 tabs κλασική ασπιρίνη 
Bayer μη-εντεροδιαλυτή για πιο γρήγορη απορρόφηση) ή

Φόρτιση IV 75-200 mg

Δόση συντήρησης 75-100 mg x 1

o Τικαγρελόρη (Brilique)

Φόρτιση per os 180 mg

Δόση συντήρησης 90 mg x 2

ΟΧΙ αν ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Αντένδειξη αν GFR <15 ml/min

o Πρασουγρέλη (Efient) – ΜΟΝΟ σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε 
επείγουσα στεφανιογραφία/ αγγειοπλαστική και αφού είναι γνωστή η 
ανατομία των στεφανιαίων αγγείων – επομένως καλό είναι να αποφεύ-
γεται σε νοσοκομείο που δεν υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο

Φόρτιση per os 60 mg

Δόση συντήρησης 10 mg x 1

Αν βάρος ≤60 kg δόση συντήρησης 5 mg x 1

Αν ηλικία ≥75 ετών, μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητη και σε 
δόση συντήρησης 5 mg x 1

ΟΧΙ αν ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ισχαιμικό ή αι-
μορραγικό)

Αντένδειξη αν GFR <15 ml/min
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o Κλοπιδογρέλη (Plavix, Clovelen, Iscover, Grepid κ.λπ.)

Φόρτιση per os 300-600 mg

Δόση συντήρησης 75 mg x 1

Όταν δεν είναι διαθέσιμα ή αντενδείκνυνται η τικαγρελόρη / 
 πρασουγρέλη

o Κλασική ηπαρίνη

fl των 5 ml (25.000 U) κλασικής ηπαρίνης με συγκέντρωση  
5.000 U/ml

IV 70-100U/kg αν δεν χρησιμοποιηθούν αναστολείς υποδοχέων  
IIb/ΙΙΙa

IV 50-70U/kg αν χρησιμοποιηθούν αναστολείς υποδοχέων IIb/ΙΙΙa

Πρακτικά επειδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο  
αιμοδυναμικό εργαστήριο μπορούμε να χορηγήσουμε για ασφά-
λεια τη μικρή δόση των 50U/kg

Αραιώνουμε 2 ml (= 10.000U) κλασικής ηπαρίνης από το fl σε σύριγ-
γα με NaCl 0,9% και τελικό όγκο 10 ml έτσι ώστε να έχουμε διάλυμα 
1.000 U/ml και χορηγούμε αναλόγως με το βάρος τους ασθενούς

o LMWH enoxaparin (Clexane)

Υποδορίως σε δόση 1 mg/kg βάρους σώματος

Αν GFR < 30 ml/min η υποδόρια δόση να χορηγείται μία φορά την 
ημέρα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αντένδειξη αν GFR <15 ml/min

o Fondaparinux (Arixtra)

Υποδορίως 2,5 mg μία φορά την ημέρα μέχρι μέγιστο για 8 ημέρες

Αντένδειξη αν GFR <20 ml/min

ΟΧΙ αν πρόκειται να γίνει επείγουσα στεφανιογραφία

Ο χρόνος για επαναιμάτωση / στεφανιογραφία εξαρτάται από τη δια-
στρωμάτωση κινδύνου του ασθενούς και μπορεί να είναι:
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Χρόνος επαναιμάτωσης / 
στεφανιογραφίας σε ασταθή 

στηθάγχη/ NSTEMI

Κριτήρια κινδύνου

Άμεση: <2h Πολύ υψηλού κινδύνου

Αιμοδυναμική αστάθεια ή καρδιογενές shock
Υποτροπιάζων θωρακικό άλγος ανθιστάμενο στη 

φαρμακευτική αγωγή
Απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες ή καρδιακή ανα-

κοπή
Μηχανικές επιπλοκές εμφράγματος
Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Συνεχείς δυναμικές αλλαγές του ST-T, ειδικά αν  

συνοδεύονται και από παροδική ανάσπαση του ST

Πρώιμη: <24h Υψηλού κινδύνου

Αύξηση ή μείωση τροπονίνης με κινητική εμφράγ-
ματος μυοκαρδίου

Δυναμικές αλλαγές του ST-T (με συμπτώματα ή όχι)
GRACE score >140 
(https://www.mdcalc.com/grace-acs-risk-mortality-

calculator)

Προγραμματισμένη: <72h Μέσου κινδύνου

Σακχαρώδης διαβήτης
Νεφρική ανεπάρκεια (GFR <60ml/min)
Κλάσμα εξώθησης <40% ή συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια
Πρώιμη μετεμφραγματική στηθάγχη ή προηγούμε-

νη αγγειοπλαστική/ αορτοστεφανιαία παράκαμψη 
(bypass)

GRACE score 109-140 ή υποτροπιάζοντα συμπτώ-
ματα / ισχαιμία σε αναίμακτη μέθοδο εκτίμησης 
ισχαιμίας

(https://www.mdcalc.com/grace-acs-risk-mortality-
calculator)

Εκλεκτική:
Αναίμακτη μέθοδος εκτίμησης 

ισχαιμίας (δοκιμασία κόπω-
σης, σπινθηρογράφημα μυο-
καρδίου) και απόφαση ανα-
λόγως για στεφανιογραφία ή 
όχι σε δεύτερο χρόνο

Χαμηλού κινδύνου

Χωρίς κανένα από τα προηγούμενα κριτήρια


