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Πξόινγνο 

Η ζηεθαληαία λφζνο (Ν) απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζλεηφηεηαο θαη 

λνζεξφηεηαο παγθνζκίσο. Η δηάγλσζε ηεο ζηαζεξήο Ν (ζηαζεξή ζηεζάγρε), κηα 

απφ ηηο θιηληθέο εθθξάζεηο ηεο Ν, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελή θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνλ θιηληθφ ηαηξφ. Ο ζσξαθηθφο πφλνο 

απνηειεί ην θπξίαξρν ζχκπησκα ηεο ζηαζεξήο ζηεζάγρεο. Η εκθάληζε ζηεζαγρηθνχ 

πφλνπ ζηνλ αζζελή αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ 

θηλδχλνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο δηαγλσζηηθήο δηεξεχλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθιεηζηεί ή λα επηβεβαησζεί ε παξνπζία ζεκαληηθήο Ν αγγεηνγξαθηθά θαη νδεγεί 

ηειηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Η ζεκαζία ηεο παξνπζίαο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηεζάγρεο (ηππηθφηεηα ζπκπησκάησλ) είλαη εμέρνπζα 

θαζψο ν πφλνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηαδηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα 

παξνπζία Ν ζπκβάιινληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο γηα Ν πξηλ ηε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δνθηκαζίαο ηζραηκίαο. Γηάθνξεο θιηληθέο κειέηεο 

πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαο Ν ζε αζζελείο κε ππνςία 

ζηαζεξήο ζηεζάγρεο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, 

ην θχιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ θ.α.. Σα δηάθνξα κνληέια 

εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο παξνπζίαο Ν πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο απηέο 

πξνηείλνληαη αθφκε θαη ζήκεξα απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. Η παξνπζία θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ απνηειεί ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα 

πξφγλσζεο ηεο Ν ζε απηά ηα κνληέια. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεδνκέλα 

ησλ κειεηψλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ παιαηφηεξεο θαη ιηγφηεξν ζχγρξνλεο θνφξηεο 

αζζελψλ νη νπνίνη ζεξαπεχνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζήκεξα (πξσηνγελήο 

θαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε) κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη ε εθαξκνγή ησλ 

κνληέισλ πξφγλσζεο ζε ζχγρξνλνπο πιεζπζκνχο. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο σο πξνο ηελ επίπησζε θαη ηε ζρεηηθή 

ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζηελ εκθάληζε Ν.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα κειέηε πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο παξνπζίαο θαη ηελ ηππηθφηεηαο ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ κε ηελ 

παξνπζία θαη έθηαζε ηεο Ν ζε κηα ζχγρξνλε θνφξηε αηφκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ζηεθαληαία αξηεξηνγξαθία ιφγσ ππνςίαο ζηαζεξήο Ν. Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε 
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ζπζρέηηζε ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ κε ηελ παξνπζία θιαζηθψλ παξαγφλησλ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ν πξνγλσζηηθφο ξφινο ηεο ζηεζάγρεο γηα ηελ 

παξνπζία Ν ζε δηάθνξεο ππν-νκάδεο αζζελψλ (π.ρ. δηαβεηηθνί θαη κε δηαβεηηθνί, 

άληξεο θαη γπλαίθεο, ειηθησκέλνη θαη λεφηεξνη θ.α.). 
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πληνκνγξαθίεο  

AHA = American Heart Association  

ATP = Adenosine Tri-Phosphate 

CAD = Coronary Artery Disease 

FFR = Fractional Flow Reverse  

H
+ 

= Αληφλ Τδξνγφλνπ 

HbA1c = Hemoglobin A1c 

HDL = High Density Lipoprotein 

Hs-CRP = High sensitive C-Reactive Protein  

IVUS = Intravascular Ultrasound 

K
+  

= Αληφλ Καιίνπ 

LAD = Left Anterior Descending 

LCX = Left Circumflex (artery) 

LM = Left Main (artery) 

LDL = Low Density Lipoprotein  

Lp(a) = Lipoprotein a 

MDRD = Modification of Diet in Renal Disease 

Na
+ 

= Αληφλ Νάηξηνπ 

NO = Μνλνμείδην ηνπ Αδψηνπ 

NCDs = Non-Communicable Diseases  

NON-STEACS = Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes 

NSTEMI = Non-ST-Elevation Myocardial Infarction  
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NYHA = New York Heart Association  

OCT = Optical Coherence Tomography 

PCI = Percutaneous Coronary Intervention 

PET = Positron Emission Tomography 

PTP = Pre Test Probability 

RAQ = Rose Angina Questionnaire  

RCA = Right Coronary Artery 

SDC = Sudden Cardiac Death 

STE-ACS = ST-Elevation Acute Coronary Syndrome 
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TRG = Triglycerides  

UA = Unstable Angina  
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I Δηζαγσγή 

 

Α. Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ζηεθαληαία λόζνο - Οξηζκόο θαη 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία  

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (ΚΑΝ) πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν θάζκα 

επηκέξνπο παζήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαξδηά ή/θαη ηα αηκνθφξα αγγεία. ε απηά 

αλήθνπλ ε ζηεθαληαία λφζνο (Ν), ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε πεξηθεξηθή 

αξηεξηνπάζεηα, ην ανξηηθφ αλεχξπζκα, ε ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο, νη βαιβηδνπάζεηεο, 

νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο, δηάθνξεο κπνθαξδηνπάζεηεο θαη άιιεο ιηγφηεξν ζπρλέο 

παζήζεηο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ [1]. Σα ΚΑΝ ζχκθσλα κε λεφηεξα δεδνκέλα 

ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία ζλεηφηεηαο 

παγθνζκίσο. Σν 2008 ήηαλ ππεχζπλα γηα ην ζάλαην 17.3 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, 

δειαδή γηα ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο μεπεξλψληαο ηηο 

λενπιαζκαηηθέο λφζνπο (13% ησλ ζαλάησλ) (Εικόνα 1). Δθηηκάηαη δε φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζαλάησλ πνπ νθείινληαλ ζε ΚΑΝ πεξίπνπ 7.3 εθαηνκκχξηα απεβίσζαλ 

απφ Ν. Έσο ην 2030 αλακέλεηαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πεζαίλνπλ 

απφ ΚΑΝ πξνζεγγίδνληαο ηα 23.3 εθαηνκκχξηα [1].  

     

         Δηθφλα 1
 
α                                                     Δηθφλα 1 β           

Εικόνα 1. 1
 
α) Καηαλνκή ησλ θχξησλ αηηίσλ ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη 1β)  Καηαλνκή 

ησλ θχξησλ αηηηψλ ζαλάηνπ παγθνζκίσο κε πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κεηαδηδφκελσλ θαη 

πεξηγελεηηθψλ αζζελεηψλ θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ. Πεγή: Mendis, S., Puska, P., & Norrving, B. 

(2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. World Health 

Organization)           
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Cardiovascular diseases = θαξδηαγγεηαθέο λφζνη  

Communicable , maternal,perinatal and nutritional conditions = κεηαδηδφκελεο , ελδνκήηξηεο , 

πεξηγελεηηθέο αζζέλεηεο θαη θαηαζηάζεηο ππνζηηηζκνχ    

Others NCDs = others non communicable diseases = άιιεο κε κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο  

Injuries = ηξαπκαηηζκνί 

Cancer =θαξθίλνο  

Respiratory diseases =λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

Diabetes mellitus = ζαθραξψδεο δηαβήηεο       

 

Ο φξνο «ζηεθαληαία λφζνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζβνιή 

ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αηκάησζεο ηνπ  

κπνθαξδίνπ θαη επνκέλσο ηεο ηξνθνδφηεζήο ηνπ κε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβνιηθψλ ηνπ αλαγθψλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε Ν νθείιεηαη ζηελ αζεξσκάησζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ [2] 
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Β. Πξνδηαζεζηθνί Παξάγνληεο Καξδηαγγεηαθώλ Ννζεκάησλ θαη 

ηεθαληαίαο Νόζνπ 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε αζεξσκάησζεο θαη Ν ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε Framingham θαηαηάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηνπο 

ηξνπνπνηήζηκνπο θαη ηνπο κε ηξνπνπνηήζηκνπο [3]. ηνπο ηξνπνπνηήζηκνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ αλήθνπλ ε αξηεξηαθή ππέξηαζε (ΑΤ), ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

(Γ), ε ππεξιηπηδαηκία, ην θάπληζκα, ε παρπζαξθία, ν θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο θαη 

ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο ην άγρνο. ηε ηξνπνπνίεζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ ζηνρεχεη ε πξσηνγελήο θαη ε δεπηεξνγελήο πξφιεςε ησλ ΚΑΝ. Παξφια 

απηά, νη αζζελείο ππφ ηε βέιηηζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ηνλ επηηπρή έιεγρν ηνλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ εμαθνινπζνχλ αλαινγηθά λα εκθαλίδνπλ πςειφ θαξδηαγγεηαθφ 

θίλδπλν. ηνπο κε ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ αλήθεη ε ειηθία, ην θχιν, 

ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ πξψηκεο εθδήισζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαζψο θαη 

δηάθνξνη γελεηηθνί παξάγνληεο πξνδηάζεζεο ζε αζεξσκάησζε [4]. 

 

Β1. Σξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

1.Κάπληζκα 

Σν θάπληζκα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αζεξσκάησζεο θαη ησλ 

ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ. Φαίλεηαη λα επηδξά αξλεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ελδνζειίνπ, ηελ νμεηδσηηθή δηαδηθαζία, ηε θιεγκνλή θαη ζηνλ αγγεηαθφ ηφλν 

[5].Έλαο θαπληζηήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο έρεη 50% πηζαλφηεηα λα πεζάλεη 

εμ’ αηηίαο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ζπλνιηθά αλακέλεηαη λα ράζεη 10 ρξφληα δσήο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα ππεχζπλν γηα πιεζψξα αζζελεηψλ 

θαη επζχλεηαη γηα ην 50% ησλ ζαλάησλ ζηνπο θαπληζηέο, νη κηζνί εθ ησλ νπνίσλ ιφγσ 

εκθάληζεο ΚΑΝ. Ο δεθαεηήο θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο ζηνπο θαπληζηέο είλαη 

δηπιάζηνο απφ ηνπο κε-θαπληζηέο θαη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο πεληαπιάζηνο  ζηνπο 

θαπληζηέο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 50 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε-θαπληζηέο [6]. 

Τπάξρεη κηα δνζν-εμαξηψκελε ζπζρέηηζε ηνπ θαπλίζκαηνο κε ηηο επηβιαβείο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ γεληθνχ  πιεζπζκνχ. Αθφκε θαη κέηξηα σο ρακειά 

επίπεδα θαπλίζκαηνο απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν [7]. Ο θαξδηαγγεηαθφο 

θίλδπλνο ησλ πξψελ θαπληζηψλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ελεξγψλ 
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θαπληζηψλ θη εθείλσλ πνπ δελ ππήξμαλ πνηέ θαπληζηέο. Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

κεηά απφ νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ απνηειεί ην πην απνηειεζκαηηθφ απφ φια ηα 

κέηξα πξφιεςεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο αηφκσλ πνπ 

δηέθνςαλ ην θάπληζκα  πιεζηάδεη αιιά πνηέ δελ εμηζψλεηαη κε απηφλ αηφκσλ πνπ δελ 

θάπληζαλ πνηέ ζε 10 - 15 έηε κεηά ηελ δηαθνπή [8]. 

2. Γπζιηπηδαηκία  

Η ζπζρέηηζε ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ ρνιεζηεξφιεο κε ηελ αλάπηπμε ΚΑΝ 

έρεη επηβεβαησζεί ζε πιεζψξα κειεηψλ [9,10,11,12]. ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ηα ιηπίδηα, φπσο ε ρνιεζηεξφιε θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα, θπθινθνξνχλ ζπλδεδεκέλα κε 

πξσηεΐλεο (ιηπνπξσηεΐλεο). Ο θχξηνο κεηαθνξέαο ηεο ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα, ε 

ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλε (Low Density Lipoprotein – LDL) είλαη ηδηαίηεξα 

αζεξνγφλνο. Τπάξρεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο νιηθήο 

θαη LDL ρνιεζηεξφιεο κε ηνλ ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν, ε νπνία ηζρχεη 

αλεμαξηήησο θχινπ, ζε αζζελείο ρσξίο αιιά θαη κε γλσζηά ΚΑΝ. Απνηειέζκαηα 

θιηληθψλ κειεηψλ δείρλνπλ κείσζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ κε ηελ κείσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο LDL [13,14,15,16]. Η ππεξηξηγιπθεξηδαηκία απνηειεί έλαλ 

αλεμάξηεην αιιά ιηγφηεξν ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ 

απφ ηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία [17]. Ο ζπλδπαζκφο απμεκέλσλ επηπέδσλ 

ηξηγιπθεξηδίσλ (TRG) κε ρακειή ζπγθέληξσζε πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ 

(HDL) (αζεξνγφλνο δπζιηπηδαηκία) είλαη ζπρλφο ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε 

ηχπνπ 2, παρπζαξθία, αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη κεησκέλε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν [18]. Σέινο, 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ιηπνπξσηεΐλεο a (Lp(a)) κηαο ρακειήο ππθλφηεηαο 

ιηπνπξσηεΐλεο ζρεηίδνληαη επίζεο κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν θαη 

πξφζθαηεο κειέηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ Lp(a) σο αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα 

απμεκέλεο επίπησζεο ΚΑΝ ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο [19]. 

3. αθραξώδεο δηαβήηεο 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο (Γ)  πξνδηαζέηεη ή/θαη επηηαρχλεη ηελ αζεξσκαηηθή 

δηαδηθαζία κέζσ πνηθίισλ επηδξάζεσλ ζε άιινπο θιαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

αιιά θαη κε ηελ άκεζε επίδξαζε ζην αγγεηαθφ ηνίρσκα (ππεξγιπθαηκία, θιεγκνλή). 

Ο Γ ηχπνπ 2 ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηελ 
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εκθάληζε ππεξηλζνπιηλαηκίαο. Η ππεξηλζνπιηλαηκία νδεγεί ζε πνηθίιεο κεηαβνιηθέο 

(ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, κείσζε HDL ρνιεζηεξφιεο, αχμεζε κηθξψλ ππθλψλ LDL) 

θαη αγγεηαθέο δηεξγαζίεο (αχμεζε πνιιαπιαζηαζκνχ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ) νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε θαη ηαρεία 

εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αζεξνγέλεζεο ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο είλαη ε έληνλε θιεγκνλή θαη ε κεγάιε 

ζπζζψξεπζε καθξνθάγσλ ζηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο [20,21]. Οη αζζελείο κε Γ 

έρνπλ πεξίπνπ δηπιάζην θίλδπλν εκθάληζεο ΚΑΝ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

Παξαηεξείηαη κηα αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα 

κειινληηθά ΚΑΝ ζε αζζελείο κε Γ. πγθεθξηκέλα, αζζελείο κε πξφζθαηε δηάγλσζε 

Γ ρσξίο άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ έρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν 

εκθάληζεο ΚΑΝ ζε ζρέζε κε αζζελείο καθξάο δηάξθεηαο Γ (>10-15 έηε) κε 

πνιιαπιέο ζπλλνζεξφηεηεο (ιεπθσκαηνπξία, λεθξηθή βιάβε θηι) [22,23,24]. Οη 

αζζελείο κε Γ  ρξήδνπλ κηαο πξνζεθηηθήο θαη πνιχπιεπξεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

θαξδηαγγεηαθή πξφιεςε ζε φηη αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζαθράξνπ, ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ ιηπηδίσλ, ηεο κείσζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο 

γεληθφηεξεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο [25]. Η εληαηηθή ξχζκηζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κηθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ ελψ ε επίδξαζε ζηηο καθξναγγεηαθέο 

επηπινθέο είλαη ακθίβνιε [5]. πλνιηθά νη αζζελείο κε Γ θαίλεηαη λα επσθεινχληαη 

ζηε κείσζε εκθάληζεο ΚΑΝ απφ ηελ επηζεηηθή ξχζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ ηαπηφρξνλα θαη ζπζηεκαηηθά [26,27,28,].  

4. Αξηεξηαθή ππέξηαζε  

Με ηνλ φξν ΑΤ νξίδεηαη ε αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο (ΑΠ) 

>140 mmHg ή/θαη ηεο δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο (ΓΑΠ) >90 mmHg. πλνιηθά 

ν επηπνιαζκφο ηεο θπκαίλεηαη ζην 30-45% ζηνπο ελήιηθεο άλσ ησλ 18 εηψλ κε κία 

ηάζε αχμεζεο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σν 2010 ε αξηεξηαθή ππέξηαζε 

ήηαλ ππεχζπλε γηα 9,4 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο παγθνζκίσο. Ο θίλδπλνο γηα 

θαξδηαγγεηαθά ή αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα απμάλεηαη πξννδεπηηθά θαη 

γξακκηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ΑΠ πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ 115 mmHg θαη ηεο ΓΑΠ 

πάλσ απφ ηα 75 mmHg [29,30]. πσο πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε Framingham νη 

ππεξηαζηθνί ειηθίαο 50 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο λνξκνηαζηθνχο δνχλ 5 ρξφληα 

ιηγφηεξα θαη έρνπλ κηθξφηεξν πξνζδφθηκν ειεχζεξν θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ 
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θαηά 7 ρξφληα [31]. Πεξίπνπ ην 65-80% ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην 

λνζνθνκείν ιφγσ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη ππεξηαζηθνί [31]. ηελ παζνγέλεηα ηεο 

ΑΤ ελέρνληαη δηάθνξνη κεραληζκνί φπσο ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ν) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο–αγγεηνηελζίλεο–

αιδνζηεξφλεο (ΡΑΑ), νη δηαηαξαρέο απνβνιήο λαηξίνπ απφ ηνπο λεθξνχο, ε αγγεηαθή 

αλαδηακφξθσζε, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ε παρπζαξθία, ε γελεηηθή πξνδηάζεζε 

θ.α.[32,33,34,35]. Η αξηεξηαθή ππέξηαζε είλαη κηα θαηεμνρήλ αγγεηαθή λφζνο πνπ 

πξνθαιεί επηπινθέο ζε φια ηα δσηηθά φξγαλα: θαξδία, εγθέθαιν, λεθξνχο, 

νθζαικνχο θαη αγγεία. Παξνπζηάδεη κηα αξγή ζπλήζσο εμειηθηηθή πνξεία πνπ αξρηθά 

πξνθαιεί ιεηηνπξγηθέο θαη δνκηθέο ππνθιηληθέο θαξδηαγγεηαθέο κεηαβνιέο 

(ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο, πάρπλζε αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο, απμεκέλε 

αξηεξηαθή ζθιεξφηεηα, κέηξηα αχμεζε ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ νξνχ, 

κηθξναιβνπκηλνπξία) νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε θιηληθά εκθαλείο βιάβεο [36].  

5. Παρπζαξθία 

Η παρπζαξθία απνηειεί κηα επηδεκία ηεο ζχγρξνλεο επνρήο κε ζπλερψο 

απμαλφκελα πνζνζηά αηφκσλ κε παζνινγηθφ βάξνο ζψκαηνο αθφκε θαη ζε κηθξέο 

ειηθίεο. Η παξνπζία ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ Γ ηχπνπ 2 θαη 

πηζαλψο ζε απμεκέλε επίπησζε ΚΑΝ. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ν 

απμαλφκελνο επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο «αλαηξεί» ηηο πηζαλέο επσθειείο 

επηδξάζεηο δηαθφξσλ κέηξσλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή [37,38,]. Οη θχξηεο επηπινθέο ηνπ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

είλαη ε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ε δπζιηπηδαηκία, ε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή, ε 

πξνζξνκβσηηθή θαηάζηαζε, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ε αιβνπκηλνπξία [39]. 

Ο θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ) θαη ηνπο άιινπο δείθηεο ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Η 

ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα απμάλεηαη φηαλ ν ΓΜ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 20 Kg/m
2
. Σφζν 

ν ππέξβαξνο φζν θαη ν παρχζαξθνο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν 

θαη ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα. πλεπψο ε ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα είλαη ρακειφηεξε φηαλ 

ν ΓΜ δηαηεξείηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ηνπ 20 θαη 25 Kg/m
2
 [40]. χκθσλα κε 

δεδνκέλα ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαπθάζηα 

θπιή, πεξηθέξεηα κέζεο ≥ 94 cm ζηνπο άλδξεο θαη ≥ 80 cm ζηηο γπλαίθεο  απνηειεί 
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ην φξην παζνινγηθήο θεληξηθήο παρπζαξθίαο [5]. Σν ιίπνο πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηε 

θνηιηαθή ρψξα θαη ηα ζπιάρλα (θνηιηαθή παρπζαξθία) ελνρνπνηείηαη γηα κεγαιχηεξν 

θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ζρέζε κε ην ππνδφξην ιίπνο [41]. Μηα κεηαλάιπζε  θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ν ΓΜ φζν θαη ε πεξίκεηξνο κέζεο απνηεινχλ ην ίδην 

ηζρπξνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν  θαη ηνλ Γ ηχπνπ 

2 [38]. Η επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ελφο πγηνχο ζσκαηηθνχ βάξνπο έρεη επεξγεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνπο κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ (αξηεξηαθή πίεζε, ιηπίδηα, 

αλνρή ζηε γιπθφδε) θαη κεηψλεη ηνλ ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν [42,43].Η 

αλαθνξά ζην «παξάδνμν ηεο παρπζαξθίαο» αλαθέξεηαη ζε επηδεκηνινγηθέο 

ζπζρεηίζεηο ηεο παρπζαξθίαο κε θαιχηεξε πξφγλσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ φπνηα εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε [44]. 

6. Γηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο  

Οη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ζρεηίδνληαη κε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ πξφζιεςε δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθψλ ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ 

άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Η θαζεκεξηλή 

ελεξγεηαθή πξφζιεςε κε ηηο ηξνθέο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ επίηεπμεο 

ή/θαη δηαηήξεζεο ελφο πγηνχο ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο  

παρπζαξθίαο. Η επίδξαζε ησλ δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ ζηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αχμεζε ηεο επίπησζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ φπσο ε ΑΤ, ν Γ θαη ε ππεξιηπηδηακία φζν θαη κέζσ 

άκεζσλ επηπδξάζεσλ ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα [45]. Η απμεκέλε πνζφηεηα θαη ν 

ηχπνο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ρνιεζηεξφιεο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ εκθάληζε δπζιηπηδαηκίαο θαη ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν 

θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν [46,47,48]. Η θαηαλάισζε θπηηθψλ ηλψλ, θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζρεηίδεηαη κε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ [49,50,51]. Η θαηαλάισζε ςαξηνχ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

έρεη ζπζρεηηζηεί κε κεησκέλε επίπησζε κειινληηθψλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβακάησλ 

έσο θαη θαηά 16% ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ θαζφινπ [52]. Σέινο 

ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα 20gr/εκεξεζίσο γηα 

ηνπο άλδξεο θαη ηα 10gr γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ ζε γεληθέο γξακκέο ε θαηαλάισζε 

γιπθψλ  θαη αιθννινχρσλ πνηψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη [5]  
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7. Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα  

Η ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψλεη ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν 

ζλεζηκφηεηαο θαζψο θαη ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν θαηά 20-30% ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Σα ίδηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα επίζεο παξαηεξνχληαη θαη ζε νκάδεο 

πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ ε θπζηθή  δξαζηεξηφηεηα βειηηψλεη ηελ 

θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία [53,54,55]. 

Η αεξνβηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ν πεξηζζφηεξν θαιά κειεηεκέλνο θαη 

πξνηεηλφκελνο ηχπνο άζθεζεο κε δνζν-εμαξηψκελα νθέιε φζν αλαθνξά ηελ 

πξφγλσζε. Πξνηείλεηαη γηα ηνπο πγηήο ελήιηθεο φισλ ησλ ειηθηψλ λα εθηεινχλ ην 

ιηγφηεξν  150 ιεπηά κέηξηαο έληαζεο αεξνβηθήο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

εβδνκάδα ή ηνπιάρηζηνλ 75 ιεπηά έληνλεο αεξνβηθήο άζθεζεο [56,57]. Οη 

κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλνληαη νη επεξγεηηθέο απηέο επηδξάζεηο δελ 

έρνπλ πιήξσο δηεπθξηληζζεί. Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζε 

πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε ΑΤ, ν Γ, ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη ε 

παρπζαξθία αιιά θαίλεηαη επίζεο λα βειηηψλεη θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αγγεηαθνχ 

ελδνζειίνπ (απειεπζέξσζε αγγεηνδηαζηαιηηθψλ θαη αληηζξνκβσηηθψλ νπζηψλ) 

[58,59]. 

8. Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Σν ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε θνηλσληθήο πξφλνηαο, ην 

stress ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ε θαηάζιηςε, ην άγρνο 

θαζψο θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ έλα κέξνο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ αλάπηπμεο ΚΑΝ αιιά θαη δπζκελέζηεξεο 

πξφγλσζεο απηψλ. Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο δξνχλ ζπρλά θαη σο θξαγκνί ζηελ 

ζπκκφξθσζε ζηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ζηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ 

θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο [5]. 
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Β 2. Με ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο θαξδηαγγεηαθήο 

λφζνπ πνπ δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνίεζεο θαη αθνινπζνχλ ην άηνκα εθ’ φξνπ δσήο. 

ε απηνχο αλήθνπλ ε ειηθία, ην θχιν, ε θπιή, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΚΑΝ θαζψο 

θαη άιινη γελεηηθνί πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο [2]. Η πξνρσξεκέλε ειηθία είλαη έλαο 

απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ  θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα ειηθίαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 65 εηψλ βξίζθνληαη ήδε ζε 

πςειφ ή πνιχ πςειφ θίλδπλν εθδήισζεο ΚΑΝ [60]. Σα ΚΑΝ είλαη πην ζπρλά ζηνπο 

άλδξεο θαη εκθαλίδνληαη πεξίπνπ κηα δεθαεηία λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

(εκκελφπαπζε, κείσζε ελδνγελψλ νηζηξνγφλσλ). Χζηφζν ζηηο κέξεο καο 

παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ΚΑΝ θπξίσο ζε λεφηεξεο γπλαίθεο θαη κάιηζηα ε εκθάληζε 

ΚΑΝ ζηηο γπλαίθεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε πξφγλσζε [5]. Σν 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ νξίδεηαη σο ε παξνπζία ελφο 

ζαλαηεθφξνπ ή κε θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ ή ε δηάγλσζε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

ζε έλαλ πξψηνπ βαζκνχ άξξελα ζπγγελή κηθξφηεξν ησλ 55 εηψλ ή ζήιπ ζπγγελή 

πξψηνπ βαζκνχ κηθξφηεξν ησλ 60 εηψλ [61]. ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο αλήθνπλ 

δηάθνξεο κνλνγνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ππεχζπλεο γηα νξηζκέλεο δηαηαξαρέο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπηδίσλ ελψ πνιπγνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ 

ΑΤ, ην Γ θαη ηελ νκνθπζηετλαηκία, αιιά ν ξφινο ηνπο δελ έρεη πιήξσο 

δηεπθξηληζζεί [62]. Σέινο, ε θπιή θαίλεηαη λα θαηέρεη θάπνην ξφιν ζηελ επίπησζε 

ησλ δηάθνξσλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Έηζη, νη Ννηηναζηάηεο θαη νη ππν-

ζαράξηνη Αθξηθαλνί έρνπλ πςειφηεξν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ελψ νη Κηλέδνη θαη νη 

Ννηηνακεξηθάλνη θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν. Οη Ννηηναζηάηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επίπησζε Γ θαη αλεπαξθή δηαρείξηζε απηνχ [5]. 
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Γ. Αζεξνζθιήξσζε ή Αζεξσκάησζε 

Η αζεξνζθιήξσζε ησλ αξηεξηψλ (ή αζεξσκάησζε) απνηειεί κηα 

ζπζηεκαηηθή λφζν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελαπφζεζε ιηπηδίσλ θαη 

ρνιεζηεξφιεο ζηα ηνηρψκαηα ησλ αξηεξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ [2,63]. Φπζηνινγηθά ην ηνίρσκα κηαο αξηεξίαο απνηειείηαη απφ 3 ρηηψλεο: 

έζσ , κέζσ θαη έμσ (Εικόνα 2). Ο έζσ ρηηψλαο θαιχπηεηαη απφ κηα ζηνηβάδα 

θπηηάξσλ ην ελδνζήιην. Ο κέζνο ρηηψλαο απνηειείηαη θπξίσο απφ ιεία κπτθά 

θχηηαξα, πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηφλνπ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αγγείσλ, 

θαη απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ. Σέινο, ν έμσ ρηηψλαο απνηειείηαη απφ ραιαξφ ζπλδεηηθφ 

ηζηφ (ηλνβιάζηεο, εμσθπηηάξην δίθηπν ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ηα ηξνθνθφξα αγγεία 

ησλ αγγείσλ) [36]. Η αζεξσκάησζε πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο έζσ θαη κέζν ρηηψλα 

θαη πξνθαιεί αιιαγή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ 

αξηεξηψλ θαζψο θαη πεξηνξηζκφ ηεο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο. Η εκθάληζε ησλ πξψηκσλ κνξθψλ αζεξσκάησζεο γίλεηαη ζηε λεαξή 

ειηθία θαη γηα αξθεηέο δεθαεηίεο δηαιάζεη αζπκπησκαηηθή. Οη αζεξσκαηηθέο πιάθεο 

πξννδεπηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή ζηέλσζε ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ πνπ 

εθδειψλεηαη θιηληθά σο ζηαζεξή ζηεζάγρε ή σο θάπνην νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν 

κεηά απφ ξήμε ή δηάβξσζε ηεο πιάθαο θαη ηελ ελαπφζεζε ζξφκβνπ επί απηήο 

(αζεξνζξφκβσζε) [31].  

 

Γ1. Παζνγελεηηθνί κεραληζκνί αζεξσκάησζεο 

α. Δλδνζήιην θαη Αζεξσκάησζε   

Σν ελδνζήιην είλαη κηα ζηνηβάδα ιεπηψλ θπηηάξσλ πνπ επελδχνπλ ηνλ έζσ 

ρηηψλα ησλ αξηεξηψλ, ηα νπνία είλαη δηαηεηαγκέλα ζε απιή ζηνηβάδα. Yπφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα θχηηαξα απηά δελ επηηξέπνπλ ηελ παζεηηθή δηείζδπζε 

καθξνκνξίσλ ή έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο ζην ηνίρσκα ησλ αγγείσλ. Σα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παξάγνπλ δηάθνξεο νπζίεο κε 

ελδνθξηληθή θαη παξαθξηληθή δξάζε (αγγεηνζπζπαζηηθέο, αγγεηνδηαζηαιηηθέο, 

πξνζξνκβσηηθέο θαη αληηζξνκβσηηθέο νπζίεο, κφξηα πξνζθφιιεζεο, απμεηηθνχο θαη 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο). Μηα απφ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδνζειίνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηνινγηθνχ ηφλνπ ησλ αγγείσλ 
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κε ηελ παξαγσγή αγγεηνδηαζηαιηηθψλ θαη αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ. Γεληθά, ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ αγγεηνδηαζηαιηηθψλ (ν πην 

ζεκαληηθφο ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ – NO)  θαη αληηζξνκβσηηθψλ παξαγφλησλ κε 

ηνπο αγγεηνζπζπαζηηθνχο θαη πξνζξνκβσηηθνχο παξάγνληεο, αιιά ζε πεξηπηψζεηο 

αζεξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ δηαηαξάζζεηαη απηή ε ηζνξξνπία θαη επηθξαηεί ε δξάζε 

ησλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ θαη πξνζξνκβσηηθψλ παξαγφλησλ [64,65]. Η δπζιεηηνπξγία 

ηνπ αγγεηαθνχ ελδνζειίνπ εκθαλίδεηαη πξψηκα ζηελ εμέιημε ηεο αζεξσκάησζεο θαη 

επνδψλεη πεξαηηέξσ ηελ αζεξνγελεηηθή δηαδηθαζία. Η ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία 

είλαη ην θαηαιεθηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξφληαο επίδξαζεο ησλ θιαζηθψλ (ππέξηαζε, 

θάπληζκα, δπζιηπηδαηκία θηι) θαη λεφηεξσλ (θιεγκνλή) παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ 

θηλδχλνπ ζηα αγγεία [66,67,68].  

β. Αζεξνγέλεζε - Αζεξνζξόκβσζε 

Η παξνπζία δπζιεηηνπξγηθνχ ελδνζειίνπ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζην 

αγγεηαθφ ηνίρσκα ζσκαηηδίσλ ιηπνπξσηεΐλεο ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL) ηα νπνία 

νμεηδψλνληαη θαη δξνπλ σο ρεκεηνηαθηηθνί παξάγνληεο πξνζθαιψληαο θιεγκνλψδε 

θχηηαξα (κνλνθχηηαξα) θαη εληζρχνληαο ηελ θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζην αγγεηαθφ 

ηνίρσκα. Σα ελεξγνπνηεκέλα κνλνθχηηαξα εηζέξρνληαη ζηελ ππνελδνζειηαθή 

πεξηνρή θαη κεηαηξέπνληαη ζε καθξνθάγα ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ ηα νμεηδσκέλα 

κφξηα ηεο LDL θαη κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε αθξψδε θχηηαξα. Σα αθξψδε 

θχηηαξα απνηεινχλ ην ππφζηξσκα ησλ πξσηαξρηθψλ αζεξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ 

ησλ αγγείσλ (ιηπνεηδείο γξακκψζεηο). Παξάιιεια παξαηεξείηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ε παξαγσγή 

εμσθπηηάξηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ απφ απμεηηθνχο παξάγνληεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηα 

καθξνθάγα αιιά θαη απφ άιια θχηηαξα ζηε πεξηνρή ηεο βιάβεο. Οη παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο επλννχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αζεξνζθιεξσηηθήο 

βιάβεο (αζεξσκαηηθή πιάθα) (Εικόνες 2 και 3) [69].  
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Εικόνα 2. Αζεξσκάησζε ζηεθαληαίσλ αγγείσλ. Πεγή : Atherosclerosis. Britannica 

Online Encyclopaedia. By courtesy of Encyclopaedia Britannica, Inc., copyright © 2010 

Encyclopaedia Britannica 

Μεηάθξαζε : atherosclerosis = αζεξσζθιήξπλζε/αζεξσκάησζε  , normal lumen 

artery = o απιφο ηεο θπζηνινγηθήο αξηεξίαο , endothelium = ελδνζήιην , smooth mascle = 

ιείεο κπτθέο ίλεο , artery narrowed by atherosclerotic plaque = ζηελσκέλε αξηεξία απφ 

αζεξσκαηηθή πιάθα , damaged endothelium = ελδνζήιην πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, 

macrophages transformed into foam cells = κεηαηξνπή καθξνθάγσλ ζε αθξψδε θχηηαξα, 

fibrous cap = ηλψδεο θάςα, lipids = ιηπίδηα, calcium = αζβέζηην, cellular debris = θπηηαξηθά 

ππνιείκκαηα 
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 Εικόνα 3. Η θιεγκνλή ζηελ αζεξσκάησζε. Πεγή : Inflammation in Atherosclerosis. 

Nature 202;420:868 

Μεηάθξαζε : normal artery = θπζηνινγηθή αξηεξία, endothelium = ελδνζήιην , 

intima = έζσ ρηηψλαο  ,media = κέζνο ρηηψλαο,  adventitia = έμσ ρηηψλαο  , smooth muscle 

cells = ιεία κπτθά θχηηαξα , early atheroma = πξψηκε αζεξσκάησζε , vulnerable plaque = 

επάισηε πιάθα, thin fibrous cap = ιεπηή ηλψδεο θάςα, large lipid pool = κεγάινο ιηπνεηδήο 

ππξήλαο, many inflammatory cells = πνιιά θιεγκνλψδε θχηηαξα, stabilized plaque = 

ζηαζεξή πιάθα, small lipid pool =  κηθξφο ιηπνεηδήο ππξήλαο, thick fibrous cap = παρηά 

ηλψδεο θάςα, preserved lumen = δηαηεξεκέλνο απιφο, thrombosis of a ruptured plaque = 

ζξφκβσζε ξαγείζαο πιάθαο, healed ruptured plaque = επνπισκέλε ξαγείζα πιάθα, narrow 

lumen = ζηελσκέλνο  απιφο, fibrous intima = ίλσζε ηνπ έζσ ρηηψλα , right coronary artery = 

δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία, left coronary artery = αξηζηεξή ζηεθαληαία αξηεξία, acute 

myocardial infarction = νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

 

Η αζεξσκαηηθή πιάθα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ έζσ ρηηψλα θαη πξνζεθβάιιεη 

πξνο ηνλ απιφ ηεο αξηεξίαο. Απνηειείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ιηπψδε ππξήλα πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ ηελ ηλψδε θάςα (Εικόνα 3). ηα αξρηθά ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηεο 

αζεξσκαηηθήο βιάβεο, ε δηάκεηξνο ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο δηαηεξείηαη ζρεδφλ 

ζηαζεξή θαη νθείιεηαη ζηελ πξνο ηα έμσ αχμεζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο (ζεηηθή 

αλαδηακφξθσζε) θαη αθνξά αγγεηαθέο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ αγγγεηνγξαθηθέο 
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ζηελψζεηο έσο 40%. ηαλ ε αζεξσκαηηθή βιάβε πξνβάιεη έληνλα κέζα ζηνλ απιφ 

ηνπ αγγείνπ πξνθαιψληαο ζηέλσζε, ηφηε ππάξρεη ζην ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ 

αζεξσκαηηθφ ππφζηξσκα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην απφ απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη 

αγγεηνγξαθηθά [31,70].  

Η δηάβξσζε ή/θαη ξήμε ηεο πιάθαο (Εικόνα 3) θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο 

ζε άκεζε επαθή κε ηα δηάθνξα πιηθά ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ππξνδνηείηαη ην 

ζχζηεκα ηεο πήμεο δεκηνπξγψληαο έλα ζχκπιεγκα ηληθήο θαη αηκνπεηαιίσλ 

(ζξνκβνγέλεζε) ην νπνίν επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ηελ αηκαηηθή ξνή ζην αγγείν. 

Αζεξσκαηηθέο πιάθεο επάισηεο γηα ξήμε είλαη ζπλήζσο καιαθέο ζε ζχζηαζε κε 

κεγάιν ιηπνεηδή ππξήλα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ιεπηή ηλψδε θάςα. Η ξήμε ηεο 

αζεξσζθιεξσηηθήο πιάθαο δχλαηαη λα πξνθιεζεί ελεξγεηηθά κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ ηα νπνία απνδνκνχλ ηελ ηλψδε θάςα θαη 

επηπξφζζεηα απμάλνπλ ηελ απφπησζε ησλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ. Δπηπιένλ ε 

πιάθα είλαη δπλαηφλ λα ξαγεί κε παζεηηθφ κεραληζκφ κέζσ ηεο δηαηκεηηθήο 

ηνηρσκαηηθήο ηάζεο πνπ αζθείηαη ζηελ ηλψδε θάςα ηεο [71]. ηε ρξφληα θάζε ηεο, ε 

αζεξσκαηηθή πιάθα κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή ή λα εθδειψλεηαη σο ζηαζεξή 

ζηεζάγρε. Αληίζεηα ε ξήμε/δηάβξσζε ηεο πιάθαο εθδειψλεηαη κε νμχ ζηεθαληαίν 

επεηζφδην [36].  

 

 

Γ2. Μεραληζκνί ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ  

Η κεησκέλε αηκάησζε ηνπ κπνθαξδίνπ (ηζραηκία) κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

ζηαζεξέο ή δπλακηθέο ζηελψζεηο ησλ επηθαξδηαθψλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, 

δπζιεηηνπξγία ηεο κηθξνθπθινθνξίαο θαη ηνπηθφ ή δηάρπην ζπαζκφ επηθαξδηαθψλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. Οη κεραληζκνί απηνί κπνξεί λα δξνχλ κεκνλσκέλα ή ζε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο [72]. 

α. ηαζεξέο ή δπλακηθέο ζηελώζεηο ησλ επηθαξδηαθώλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηώλ  

Οη ζηαζεξέο επηθαξδηαθέο αζεξσκαηηθέο ζηελψζεηο ζε ηζηνινγηθφ επίπεδν 

είλαη βιάβεο ηππηθά ηλψδεηο, πησρέο ζε θχηηαξα, κε κηθξνχο λεθξσηηθνχο ππξήλεο, 
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παρηέο ηλψδεηο θάςεο θαη κηθξφ ή θαζφινπ ππεξθείκελν ζξφκβν. Παξνπζηάδνπλ 

ιηγφηεξν ζπρλά ξήμε ή δηάβξσζε ηνπ ελδνζειίνπ ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ αζζελψλ 

κε νμέα ζηεθαληαία ζπκβάκαηα [73]. Η ζηεθαληνγξαθία απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε 

κέζνδν γηα ηελ κνξθνινγηθή απεηθφληζε ηνπ απινχ ησλ επηθαξδηαθψλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ. ηεθαληνγξαθηθά ε ζηεθαληαία λφζνο νξίδεηαη σο ε ζηέλσζε ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο δηακέηξνπ 

ηνπ απινχ ηνπο. Έλα κεηνλέθηεκα ηεο ζηεθαληνγξαθίαο είλαη ε αδπλακία ηεο λα 

πξνζδηνξίζεη θαηά πφζνλ επηθαξδηαθέο ζηελψζεηο ηδίσο κέηξηαο βαξχηεηαο 

επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ψζηε λα πξνθαινχλ 

ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ζηε ζηεθαληαία θπθινθνξία [74,36]. Έηζη λεφηεξεο  ηερληθέο 

φπσο ε κέηξεζε ηεο θιαζκαηηθήο εθεδξείαο ξνήο (FFR) βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ηέηνησλ βιαβψλ [75,76]. 

β. Μηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία  

Η κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία αθνξά ηηο κηθξέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο 

δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ησλ 500 κm. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ε ζηεθαληαία εθεδξεία 

ξνήο (FFR) είλαη επεξεαζκέλε παξά ηελ απνπζία ζεκαληηθψλ ζηελψζεσλ ζηηο 

επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ κε νκνηνγελνχο 

αγγεηνδηαζηνιήο ή ιφγσ απξφζθνξεο αγγεηνζχζπαζεο ησλ αξηεξηνιίσλ ηα νπνία 

απνδίδνληαη ζε γεληθεπκέλε ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία ησλ κηθξψλ αγγείσλ θαη 

νδεγνχλ ζε θαηλφκελα ππνθινπήο. Καηαζηάζεηο φπσο ε ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαη ν Γ κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ κηθξνθπθινθνξία θαη λα επεξεάδνπλ ηελ 

αηκάησζε ηνπ κπνθαξδίνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζηελψζεηο ζηηο 

επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο [77,78]. 

γ. Αγγεηόζπαζκνο  

Η εκθάληζε εζηηαθνχ ή δηάρπηνπ ζπαζκνχ ησλ επηθαξδηαθψλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο ζην κπνθάξδην θαη πξφθιεζε κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο. Ο δηάρπηνο 

ζπαζκφο είλαη πεξηζζφηεξν έθδεινο ζηα άπσ ηκήκαηα ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ 

[79,80]. Ο ζπαζκφο απνδίδεηαη ζπλήζσο ζε ππέξκεηξε δηέγεξζε ππεξαληηδξαζηηθψλ 

ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ ησλ αγγείσλ ελψ θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη θαη άιινη 

παξάγνληεο φπσο ε δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ. Οη αηηίεο απηήο ηεο ππεξ-



23 

 

αληηδξαζηηθφηεηαο ησλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. Γηάθνξνη 

πηζαλνί αηηηνπαζνγελεηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη φπσο ε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο rho-θηλάζεο, αλσκαιίεο ζηα θαλάιηα Κ
+
-ΑΣΡ θαη 

ζηνπο κεκβξαληθνχο αληηκεηαθνξείο Να
+-

Η
+,

 ε δπζιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΑΝ), ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ 

ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο (π.ρ. ελδνζειίλε) θαζψο θαη νξκνληθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. 

δηαηαξαρέο νξκνλψλ θχινπ)[81]. Ο αγγεηφζπαζκνο φηαλ είλαη εζηηαθφο θαη πξνθαιεί 

νιηθή απφθξαμε ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο ζπλνδεχεηαη κε παξνδηθή αλάζπαζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο ST θαη αλαθνπθίδεηαη κε ηελ ρνξήγεζε ληηξσδψλ (αγγεηνζπζπαζηηθή 

ζηεζάγρε ή ζηεζάγρε Prinzmetal). ηαλ ν αγγεηφζπαζκνο αθνξά ηα πεξηθεξηθά 

ηκήκαηα ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ζπάληα πξνθαιεί πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ 

ησλ αξηεξηψλ θαη ζπλήζσο πξνθαιεί ειεθηξνθαξδηνγξαθηθά θαηαζπάζεηο ηνπ 

δηαζηήκαηνο ST [79,80].  

 

 

Γ. Κιηληθέο εθδειώζεηο ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ  

Η ζηεθαληαία λφζνο εθδειψλεηαη θιηληθά ζε ρξφληα κνξθή κε ηε ζηαζεξή 

ζηεζάγρε πνπ απνηειεί εθδήισζε ηεο ζηαζεξήο Ν ή ηεο ρξφληαο ηζραηκηθήο 

θαξδηνπάζεηαο θαη ζε νμεία κνξθή κε ηα νμέα ζηεθαληαία επεηζφδηα (Ο) θαη ηνλ 

αηθλίδην θαξδηαθφ ζάλαην (ΑΚΘ) [31]. 

Γ1. Ομέα ζηεθαληαία ζύλδξνκα  

Με ηνλ φξν νμέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα (Ο) ραξαθηεξίδνληαη νη 

θαηαζηάζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη κπνθαξδηαθή ηζραηκία κε ή ρσξίο 

κπνθαξδηαθή λέθξσζε ιφγσ αηθλίδηα κεησκέλεο αηκαηηθήο ξνήο ζην ζηεθαληαίν 

αξηεξηαθφ δίθηπν. Αλαιφγσο ησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθψλ επξεκάησλ ηα Ο 

δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ α) ζην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ κε αλάζπαζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο ST (ST – Elevation Myocardial Infarction, STEMI) θαη β) ζην νμχ 

ζηεθαληαίν ζχλδξνκν ρσξίο αλάζπαζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST (Non – ST Elevation 

Acute Coronary Syndrome, NSTE-ACS). Σν δεχηεξν κε ηε ζεηξά ηνπ δηαθξίλεηαη ζε 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ρσξίο αλάζπαζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST (Non ST Elevation 
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Myocardial Infarction, NSTEMI) θαη ηελ αζηαζή ζηεζάγρε (Unstable Angina, UA) 

[36]. Σα Ο έρνπλ θνηλφ παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ θαηά θχξην ιφγν είλαη ε ξήμε 

ή δηάβξσζε ηεο αζεξσκαηθήο πιάθαο πνπ νδεγεί ζε ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ ν νπνίνο 

απνθξάζεη κεξηθψο (NSTEACS) ή πιήξσο (STEACS) ηνλ απιφ ηεο ζηεθαληαίαο 

αξηεξίαο πξνθαιψληαο δηαηαξαρέο ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία κε απνηέιεζκα ηελ 

κπνθαξδηαθή ηζραηκία ή/θαη λέθξσζε. πρλά ζηελ παζνγέλεηα ησλ Ο ζπκκεηέρνπλ 

κηθξνεκβνιέο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ απφ ζξφκβν πνπ έρεη 

πξνεγνπκέλσο ζρεκαηηζηεί ζε αζεξσκαηηθή πιάθα πνπ έρεη ππνζηεί ξήμε ή 

δηάβξσζε. Ληγφηεξν ζπρλνί παζνγελεηηθνί κεραληζκνί είλαη νη απμεκέλεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε νμπγφλν παξνπζία ζηαζεξψλ ζηελψζεσλ 

ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ θαη ε δπλακηθή απφθξαμε ησλ επηθαξδηαθψλ ζηεθαληαίσλ 

αγγείσλ ιφγσ ζπαζκνχ (ζηεζάγρε  Prinzmetal) [31]. 

 

 

Γ2. ηαζεξή ζηεθαληαία λόζνο (Ν) 

1. Δπηδεκηνινγία  

Η ζηαζεξή ζηεθαληαία λφζνο (Ν) είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη ε ζπρλφηεηά 

ηεο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Η δηάγλσζε ηεο Ν βαζίδεηαη ζηε ιήςε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ελαπφθεηηαη ζπρλά ζηελ θιηληθή θξίζε. Η επίπησζε ηεο 

ζηαζεξήο ζηεζάγρεο ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο απμάλεη κε ηελ ειηθία θαη ζηα δχν 

θχια απφ 5-7% ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 45-64 εηψλ, ζε 10-12% ζε γπλαίθεο ειηθίαο 65-

84 εηψλ θαη απφ 4-7% ζηνπο άλδξεο ειηθίαο 45-64 εηψλ, ζε 12-14% ζηνπο άλδξεο 

ειηθίαο 65-84 εηψλ. Η εηήζηα ζλεζηκφηεηα ζε κεηθηνχο πιεζπζκνχο θπκαίλεηαη απφ 

1.2-2.4% κε κηα εηήζηα  επίπησζε γηα θαξδηαθφ ζάλαην κεηαμχ 0.6-1.4%. ε γεληθέο 

γξακκέο ε πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε Ν είλαη ζρεηηθά θαινήζεο, κε ηηο εθβάζεηο 

λα είλαη ρεηξφηεξεο ζηνπο αζζελείο κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, πνιπαγγεηαθή ζηεθαληαία λφζν, εθηεηακέλε 

ηζραηκία, επηδεηλσκέλε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, κεγαιχηεξε ειηθία θαη ζνβαξή 

ζηεζαγρηθή ζπκπησκαηνινγία [82,83]. Η πξφγλσζε απνηειεί απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζεκεία ζηε δηαρείξηζε αζζελψλ κε Ν. Απφ ηε κία είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξίζνπκε απηνχο ηνπο αζζελείο κε ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο ηεο λφζνπ πνπ 
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κπνξεί λα επσθειεζνχλ κε πην επηζεηηθή αληηκεηψπηζε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ 

επαλαγγείσζε θαη λα έρνπλ βειηίσζε ζηελ έθβαζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε εθείλνπο ηνπο αζζελείο κε ηε ιηγφηεξν ζνβαξή κνξθή 

ηεο λφζνπ θαη θαιχηεξε πξφγλσζε , ψζηε λα απνθεχγνπκε ηηο κε αλαγθαίεο 

επεκβαηηθέο θαη κε επεκβαηηθέο κεζφδνπο [72].  

2
 
α. Κιηληθέο εθθξάζεηο ζηαζεξήο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

Οη θιηληθέο εθθξάζεηο ηεο Ν πνηθίινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ α) ζηεζάγρε 

πξνζπαζείαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ζηέλσζε αλαηνκηθή ή/θαη ιεηηνπξγηθή ησλ 

επηθάξδησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ή απφ αγγεηνζχζπαζε ή απφ κηθξναγγεηαθή 

δπζιεηηνπξγία β) ρξφληα ζηεζάγρε εξεκίαο πνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηνπηθήο 

ή δηάρπηεο αγγεηνζχζπαζεο ησλ επηθάξδησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ή ηεο 

κηθξναγγεηαθήο θπθινθνξίαο θαη γ) αζπκπησκαηηθή ζηαζεξή ζηεθαληαία λφζν [31].  

2 β. Ιζραηκηθή κπνθαξδηνπάζεηα  

ε απηή ηε θαηάζηαζε θπξηαξρνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο. Η ηζραηκηθή κπνθαξδηνπάζεηα εκθαλίδεηαη ζπρλά σο δηαηαηηθή 

κπνθαξδηνπάζεηα σο απνηέιεζκα ελφο πξνεγνχκελνπ κεγάινπ εκθξάγκαηνο 

(ζπλήζσο >20% ηεο κπνθαξδηαθήο κάδαο) ή πνιιαπιψλ κηθξφηεξσλ εκθξαγκάησλ 

κε επαθφινπζε αλαδηακφξθσζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη δηάηαζε απηήο. ε 

κεξηθνχο αζζελείο φκσο, ε ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη 

απνηέιεζκα κηαο έληνλα ππνιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ ηζραηκεί 

(ρεηκάδνλ κπνθάξδην) ρσξίο λα ππάξρεη ζπλνδφο κπνθαξδηαθή λέθξσζε [84]. 
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Δ . ηεζάγρε 

Ο ζσξαθηθφο πφλνο είλαη κηα  απφ ηηο πην θνηλέο αηηίεο πξνζέιεπζεο ησλ 

αζζελψλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Απνηειεί ηελ θχξηα εθδήισζε 

θαξδηνινγηθψλ παζήζεσλ αιιά κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ άιιεο ελδνζσξαθηθέο 

δνκέο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ ηνλ νηζνθάγν ή απφ παζήζεηο νξγάλσλ πνπ δελ 

εληνπίδνληαη ζην ζψξαθα. Η ζηεζάγρε είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο πφλνο πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ θαη απνηειεί ην θπξηφηεξν 

ζχκπησκα ηεο ρξφληαο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο θαη ηεο Ν (Εικόνες 4 και 5). Η 

πξψηε πεξηγξαθή ηεο ζηεζάγρεο έγηλε απφ ηνλ Heberden ην 1772 [85,86]. Η θιηληθή 

δηάγλσζε ηεο ζηεζάγρεο βαζίδεηαη ζε πέληε ραξαθηεξηζηηθά [87]. 

 

 

 

Εικόνα 4. Πηζαλέο εληνπίζεηο ζηεζαγρηθνχ πφλνπ. Η θφθθηλε πεξηνρή είλαη ε πην 

θνηλή εληφπηζε ηνπ πφλνπ. Οη πνξηνθαιί πεξηνρέο είλαη πεξηνρέο ηνπ πξνβαιιφκελνπ πφλνπ 

θαη πηζαλφλ πην θνηλέο ζην γπλαηθείν θχιν. Σέινο ν ζηεζαγρηθφο πφλνο κπνξεί λα εληνπίδεηαη 

νπνπδήπνηε ζην ζψξαθα (θίηξηλεο πεξηνρέο). Πεγή : elsevier items and derived items 2009 by 

Saunders, an imprint of Elsevier inc. 
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Εικόνα 5 : ν ζηεζαγρηθφο πφλνο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Netter’s Cardiology (2004) 

 

1. Υαξαθηεξηζηηθά ζηεζαγρηθνύ πόλνπ 

α. Ο ραξαθηήξαο/πνηόηεηα ηνπ ζσξαθηθνύ πόλνπ  

Δθδειψλεηαη ζπλήζσο σο άιγνο πνπ άιινηε πεξηγξάθεηαη σο αίζζεκα 

ζθημίκαηνο, πληγκνλήο, θαςίκαηνο, βάξνπο ή πεξηνξηζκνχ ζην ζηήζνο. Πνιιέο θνξέο 

νη αζζελείο πεξηγξάθνπλ ηνλ πφλν θέξνληαο ηελ γξνζηά ηνπο κπξνζηά ζην ζηέξλν 

(ζεκείν Levine) [88]. Άιιεο θνξέο νη αζζελείο δελ πεξηγξάθνπλ ζηεζάγρε αιιά 

ηζνδχλακα απηήο φπσο ε δχζπλνηα. Χο ηζνδχλακα ζηεζάγρεο νη αζζελείο κπνξεί 



28 

 

επίζεο λα παξνπζηάδνπλ πφλν κφλν ζηα ζεκεία επέθηαζεο απηήο (π.ρ. γλάζνο, 

ηξάρεινο, άλσ άθξα, επηγάζηξην) ή εκθάληζε ζπκπησκάησλ φπσο εξπγέο, λαπηία, 

δπζπεςία, δάιε ή/θαη εθίδξσζε [2]. 

β. Η εληόπηζε ηνπ πόλνπ 

Η ζηεζάγρε εληνπίδεηαη ηππηθά νπηζζνζηεξληθά ή θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο ζπλεζέζηεξα φκσο αξηζηεξά (πξνθάξδην). Μεξηθνί αζζελείο 

φκσο κπνξεί λα παξαπνλνχληαη επίζεο γηα πφλν ζηε κεζνπιάηηα ρψξα, ηε γλάζν, ηνλ 

ηξάρειν, ηα άλσ άθξα ή ην επηγάζηξην. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα ζπιαρληθφ ηχπν άιγνπο, 

νη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη ζπλήζσο 

ην πεξηγξάθνπλ δηάρπηα ζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην άιγνο 

εληνπίδεηαη κε αθξίβεηα απφ ηνλ αζζελή ζην δέξκα ή ζε άιιεο επηθαλεηαθέο δνκέο 

θαη ηδίσο εάλ αλαπαξάγεηαη κε ηελ ηνπηθή πίεζε, ηηο θηλήζεηο ηνπ ζσξαθηθνχ 

ηνηρψκαηνο ή ηελ αλαπλνή ηφηε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε δηάγλσζε ηνπ ηαηξνχ πνπ 

παίξλεη ην ηζηνξηθφ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζηεζάγρε [31,36]. 

 γ. Αληαλάθιαζε ηνπ ζηεζαγρηθνύ πόλνπ 

πρλά ν ζηεζαγρηθφο πφλνο πέξαλ ηεο θχξηαο εληφπηζεο κπνξεί λα αληαλαθιά 

ζηελ θάησ γλάζν, ηνλ ηξάρειν ή ηα άλσ άθξα. Σν άιγνο ηεο ζηεζάγρεο φηαλ 

αληαλαθιά ζηα άλσ άθξα, ζπλήζσο αθνξά ηελ έζσ (σιέληα) επηθάλεηα ηνπ 

αξηζηεξνχ άλσ άθξνπ. πρλά επίζεο επεθηείλεηαη κέρξη ηνπο θαξπνχο θαη ηνλ 

αξηζηεξφ ψκν. Κάπνηεο θνξέο ην ζεκείν αληαλάθιαζεο ηνπ άιγνπο κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ ζηνλ αζζελή απ’ φηη ην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλάεη κε 

απνηέιεζκα λα αλαθέξνληαη ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ γλάζν ή κφλν ηα 

άλσ άθξα [36,88].  

δ. Σξόπνη έθιπζεο ηνπ ζηεζαγρηθνύ άιγνπο  

Η ζηεζάγρε ζπλήζσο εθιχεηαη ζηε θφπσζε, δειαδή ην άιγνο αλαπαξάγεηαη 

κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηε πξνζπάζεηα, γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ άλνδν κηαο 

ζθάιαο ή θαηά ηελ ηαρεία βάδηζε ζηελ αλεθφξα. Οη αζζελείο ζπλήζσο απνθεχγνπλ 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνζπαζείαο πνπ ηνπο πξνθαιεί ζηεζαγρηθφ πφλν. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ έθιπζε ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ κπνξεί 

λα είλαη ε εκθάληζε ηαρπαξξπζκίαο, κηα κεγάιε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ε 

έθζεζε ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ, έλα βαξχ γεχκα, ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ή αθφκε θαη 
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κηθξφηεξε πξνζπάζεηα ηηο πξσηλέο ψξεο. πρλά ην άιγνο κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο κεηά ηελ επέιεπζή ηνπ, δειαδή λα εκθαλίδεηαη κεηά απφ θάπνην έξγν 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνρσξεί παξά ηε ζπλέρηζε ηεο θφπσζεο (warm-up angina). 

ηελ αζηαζή ζηεζάγρε ην άιγνο εκθαλίδεηαη κε πξννδεπηηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

ζε κηθξφηεξε πξνζπάζεηα, κε πεξηζζφηεξε δηάξθεηα ή εκθαλίδεηαη ζηελ εξεκία. ηελ 

αγγεηνζπζπαζηηθή ζηεζάγρε (Prinzmetal) ην άιγνο παξνπζηάδεηαη ζηελ εξεκία θαη 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ θφπσζε [31,72]. 

ε. Γηάξθεηα ηνπ άιγνπο θαη ηξόπνη ππνρώξεζεο  

Η ζηεζάγρε είλαη ζπλήζσο παξνδηθφ ζχκπησκα θαη δηαξθεί 2-10 ιεπηά. 

Αλαθνπθίδεηαη κε ηελ άξζε ησλ εθιπηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε άζθεζε ή κεηά ηε 

ρνξήγεζε αγγεηνδηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο φπσο ηα ληηξψδε [89]. Δάλ ν πφλνο είλαη 

ζηηγκηαίνο θαη δηαμηθηζηηθφο πνπ δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα ηφηε ζπλήζσο δελ 

πξφθεηηαη γηα ζηεζαγρηθφ αιιά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κπτθνχ ζπαζκνχ, 

δηαθξαγκαηνθήιεο ή ιεηηνπξγηθφο. Θσξαθηθφο πφλνο πνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 

30 ιεπηά είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηφο κε αζηαζή ζηεζάγρε, έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, δηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα ανξηήο, πλεπκνληθή εκβνιή, πλεπκνλνζψξαθα 

ή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε νξγαληθά αίηηα [72].  

 

2.Ιζνδύλακα ζηεζάγρεο  

Αξθεηνί αζζελείο κε ρξφληα ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα/Ν ή Ο δελ 

παξνπζηάδνπλ ηππηθά ζπκπηψκαηα ζηεζάγρεο πξνζπάζεηαο ή εξεκίαο αιιά 

εθδειψλνπλ άιια ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο θαη 

ππνρσξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε ζηεζάγρε. Η ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνζσξηλή δπζιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πηέζεσλ πιήξσζεο απηήο, ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ, ησλ 

πλεπκνληθψλ θιεβψλ θαη ησλ πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

δχζπλνηαο ή αθφκε θαη νμένο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. Η δχζπλνηα κπνξεί λα είλαη 

θαη ην κνλαδηθφ ζχκπησκα ηνπ αζζελή θαηά ηελ εθδήισζε ηεο κπνθαξδηαθήο 

ηζραηκίαο νπφηε κηιάκε γηα ηζνδχλακν ζηεζάγρεο ή κπνξεί λα είλαη ην πξνεμάξρνλ 

ζχκπησκα ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζσξαθηθφ άιγνο. Δπηπιένλ, 

ζνβαξή ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο θνηιηαθέο 
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αξξπζκίεο νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνλ αζζελή ζαλ αίζζεκα 

παικψλ ή λα νδεγήζνπλ ζε θαξδηνγελή ζπγθνπή. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

επεηζφδηα κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζιεηηνπξγία ησλ 

ζεινεηδψλ κπψλ θαη ζε ζνβαξή αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο νπφηε λα 

εθδεισζνχλ σο νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα [31,36]. 

 

3. Γηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ζηεζάγρεο  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ ησλ πνηθίισλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηεο Ν 

εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφλνπ, φπσο ε δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο έλαξμεο 

ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ Ν θαη Ο. Χζηφζν, ν ζσξαθηθφο πφλνο ζα πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί φηη νθείιεηαη ζε άιια θαξδηαγγεηαθά αίηηα, φπσο ε πεξηθαξδίηηδα, ε 

πλεπκνληθή εκβνιή, ην δηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα ηεο ανξηήο θαη ε πλεπκνληθή 

ππέξηαζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ άιιεο ζσξαθηθέο 

παζήζεηο ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ν πλεπκνλνζψξαθαο, ε πιεπξίηηδα, ε 

κεζνζσξαθίηηδα, ε νηζνθαγίηηδα, ε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, ν ζπαζκφο ηνπ 

νηζνθάγνπ,  ε κπτθή ζιάζε, λνζήκαηα νζηψλ θαη αξζξψζεσλ ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ησλ πιεπξψλ (π.ρ. πιεπξνρνλδξίηηδα), ην ζχλδξνκν 

Mallory Weiss θαη ν έξπεηαο δσζηήξαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ θαη 

δηάθνξα ππνδηαθξαγκαηηθά αίηηα, θπξίσο λνζήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ φπσο ην 

γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο, ε  ρνινθπζηίηηδα/ρνιαγγεηίηηδα θαη ε παγθξεαηίηηδα 

[36]. Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφλνπ θαη ηηο ινηπέο θιηληθέο πιεξνθνξίεο 

είλαη εθηθηφ λα ηεθκεξησζεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα εάλ πξφθεηηαη γηα άιγνο θαξδηαθήο 

ή άιιεο αηηηνινγίαο. Έηζη ινηπφλ, πφλνο νμχο θαη βξαρχο έρεη πεξίπνπ 3 θνξέο 

κηθξφηεξν ζρεηηθφ θίλδπλν λα νθείιεηαη ζε θάπνην θαξδηνινγηθφ πξφβιεκα, ν πφλνο 

πνπ αλαπαξάγεηαη κε ηελ ςειάθεζε ή ν πιεπξηηηθνχ ηχπνπ πφλνο έρνπλ πεξίπνπ 3-5 

θνξέο κηθξφηεξν ζρεηηθφ θίλδπλν λα είλαη θαξδηαθήο αηηηνινγίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αίζζεκα δπζθνξίαο πνπ αληαλαθιά ζηνπο ψκνπο θαη ηα άλσ άθξα θαη 

επηηείλεηαη κε ηελ άζθεζε παξνπζηάδεη 2-4 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα νθείιεηαη 

ζε θαξδηνινγηθφ αίηην [90]. 
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4. Γηάγλσζε θαη εθηίκεζε βαξύηεηαο ηεο ζηεζάγρεο  

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε δηάγλσζε ηεο ζηεζάγρεο θαη ηελ θιηληθή ηαμηλφκεζε 

ηεο βαξχηεηαο απηήο απνηειεί ε πξνζεθηηθή ιήςε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ. Η 

δηάγλσζε ηεο ζηεζάγρεο βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηξηψλ θαζνξηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηά γεληθή νκνινγία εθθξάδνπλ ηελ «ηππηθή» ζηεζάγρε πνπ 

νθείιεηαη ζε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ [91]. Ο γηαηξφο ινηπφλ θαηά ηε ιήςε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ζα πξέπεη λα εθκαηεχζεη απφ ηνλ αζζελή ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:   

1. Δίλαη ε δπζθνξία νπηζζνζηεξληθή; - Ο φξνο νπηζζνζηεξληθή  πξνζδίδεη 

αλαηνκηθή αθξίβεηα. πλεπψο απνθιείεη ηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο πφλνπ ζην 

επηγάζηξην, ζε άιιεο πεξηνρέο ζην ζψξαθα εθηφο θη αλ ζπλππάξρεη ε νπηζζνζηεξληθή 

δπζθνξία. 

2. Η δπζθνξία εθιχεηαη ζηελ άζθεζε/πξνζπάζεηα; - Ο φξνο εθιχεηαη 

ζεκαίλεη κηα γεληθή αιιά φρη απνθιεηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Έηζη δπζθνξία πνπ μεθάζαξα ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε αιιά εθιχεηαη κφλνλ κεξηθέο 

θνξέο ζηελ άζθεζε ζεσξείηαη «δπζθνξία ζηελ άζθεζε/πξνζπάζεηα».  

3. Τπάξρεη άκεζε αλαθνχθηζε κε ηελ αλάπαπζε ή ηε ιήςε ληηξσδψλ; - Ο 

φξνο άκεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 

δεπηεξνιέπησλ κέρξη 10 ιεπηψλ απφ ηελ δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ ηελ 

ιήςε ηνπ ππνγιψζζηνπ ληηξψδνπο.  

ηαλ ε ζσξαθηθή δπζθνξία πιεξεί θαη ηα ηξία παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

ηφηε ηαμηλνκείηαη σο «ηππηθή ζηεζάγρε». ηαλ ζπλαληά δχν απφ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαηάζζεηαη σο «κε ηππηθή ζηεζάγρε» (πηζαλή). Σέινο, φηαλ 

πιεξνχληαη έλα ή θαλέλα απφ ηα ηξία απηά θξηηήξηα ηφηε ηαμηλνκείηαη σο «κε 

ζηεζαγρηθή ζσξαθηθή δπζθνξία» (Πίνακας 1) [89].  
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Σππηθή ζηεζάγρε Παξνπζηάδεη θαη ηα ηξία απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Οπηζζνζηεξληθφο πφλνο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηφηεηαο θαη δηάξθεηαο 

Ππξνδνηείηαη απφ ηελ άζθεζε ή ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε 

Αλαθνπθίδεηαη κε ηελ μεθνχξαζε ή/θαη 

ηελ ιήςε ληηξσδψλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά 

Με ηππηθή ζηεζάγρε Παξνπζηάδεη δχν απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

Με ζηεζαγρηθφο ζσξαθηθφο 

πφλνο 

ηεξείηαη ή παξνπζηάδεη κφλν έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

Πίνακας 1.  Παξαδνζηαθή θιηληθή ηαμηλφκεζε ζσξαθηθνχ πφλνπ. Πεγή: Diamond GA.   A 

clinically relevant classification of chest discomfort. J Am Coll Cardiol 1983 

 

Πέξαλ ηεο δηάγλσζεο ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθηίκεζε 

ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ. Έηζη ινηπφλ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα ζπζηήκαηα βαζκνιφγεζεο 

ηεο βαξχηεηαο ηεο ζηεζάγρεο. Έλα απφ απηά πνπ ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο απφ ηελ 

ηαηξηθή θνηλφηεηα, είλαη απηφ πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Καλαδηθή Καξδηαγγεηαθή 

Δηαηξία. Απνηειεί κηα ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαμηλφκεζεο θαηά New York 

Heart Association (NYHA) ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη πξνζπαζεί λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηνλ νπδφ εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Πίνακας 2). [92]. 
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Κιάζε I Η ζπλεζηζκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί 

ζηεζάγρε, φπσο ην πεξπάηεκα ή ην αλέβαζκα 

ηεο ζθάιαο. ηεζάγρε κε επίπνλε ή έληνλε ή 

παξαηεηακέλε πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά ή ζηε 

δηαζθέδαζε. 

Κιάζε II Ήπηνο πεξηνξηζκφο ηεο θαζεκεξηλήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηεζάγρε ζην πεξπάηεκα ή 

ζην αλέβαζκα ηεο ζθάιαο γξήγνξα, ζην 

πεξπάηεκα ή αλέβαζκα ηεο ζθάιαο κεηά απφ 

γεχκα ή ζην θξχν, ηνλ αέξα ή ππφ 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαπφλεζεο, ή κφλν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ιίγσλ πξψησλ σξψλ απφ ηελ 

αθχπληζε. ηεζάγρε ζην πεξπάηεκα 

πεξηζζφηεξν απφ δχν ηεηξάγσλα ζηελ ίδηα 

πςνκεηξηθή απφζηαζε ή αλέβαζκα 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ φξνθν κε ζπλεζηζκέλεο 

ζθάιεο, ζε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Κιάζε III εκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο θαζεκεξηλήο 

θπζηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηεζάγρε ζην 

πεξπάηεκα ελφο κε δχν ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα 

πςνκεηξηθή απφζηαζε ή ζην αλέβαζκα ελφο 

νξφθνπ κε ζπλεζηζκέλεο ζθάιεο ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη κε ζπγθεθξηκέλν 

ξπζκφ. 

Κιάζε IV Αληθαλφηεηα λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ελφριεζε- ην 

ζηεζαγρηθφ ζχλδξνκν κπνξεί λα είλαη παξφλ 

ζηελ εξεκία. 

Πίνακας 2: Σαμηλφκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ζηεζάγρεο ζχκθσλα κε ηελ Καλαδηθή 

Καξδηαγγεηαθή Δηαηξία. Πεγή: Campeau L. Letter: Grading of angina pectoris. Circulation 

1976 

 

5. Νεπξνθπζηνινγία ηνπ ζηεζαγρηθνύ πόλνπ 

α. Νεπξνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ηνπ ζηεζαγρηθνύ πόλνπ 

H ζηεζάγρε είλαη απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ, 

δειαδή κηαο δηαηαξαρήο ζηελ πξνζθoξά θαη δήηεζε νμπγφλνπ απφ ηα κπνθαξδηαθά 

θχηηαξα. Σππηθά, ε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ είλαη ε αθφινπζε: Η αλεπαξθήο αηκάησζε 

ηνπ κπνθαξδίνπ νδεγεί ζε ηζηηθή ππνμία θαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πνπ νδεγνχλ ζε 

κεησκέλε παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πξνθαινχλ ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ 

κπνθαξδίνπ. Αθνινχζσο εκθαλίδνληαη νη ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο ηζραηκηθέο 
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αιινηψζεηο θαη ηέινο εθδειψλεηαη ν ζηεζαγρηθφο πφλνο. Η ζηεζάγρε ινηπφλ, είλαη ν 

θαξδηαθφο πφλνο πνπ ηππηθά εθδειψλεηαη σο «αλαθεξφκελνο/πξνβαιιφκελνο» πφλνο 

ζην ζηήζνο [93]. Ο φξνο κε ηππηθή ζηεζάγρε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

θπξίσο ηελ εληφπηζε ηνπ αλαθεξφκελνπ θαξδηαθνχ πφλνπ πνπ πξνβάιιεηαη ζηε 

πιάηε, ηνλ ηξάρειν ή/θαη ηελ γλάζν θ.α.  

Πνιινί λεπξνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ζπκκεηέρνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο ηππηθήο ζηεζάγρεο θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ηνπ κε 

ηππηθνχ ζηεζαγρηθνχ άιγνπο. ε γεληθέο γξακκέο 3 είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηππηθφ ζηεζαγρηθφ πφλν. Α) Αιγαηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαξδία βηψλνληαη θπξίσο σο πφλνο ζε ζσκαηηθέο δνκέο πνπ 

λεπξψλνπλ ην ίδην λεπξνηφκην πνπ επίζεο δέρεηαη πξνζαγσγέο ζπλεηζθνξέο απφ ηελ 

θαξδία. Β) Ο πφλνο αλαθέξεηαη ζε εγγχηεξεο θαη θεληξηθφηεξεο ζσκαηηθέο δνκέο θαη 

γεληθά φρη ζε απνκαθξπζκέλα κέιε ηνπ ζψκαηνο. Γ) Σέινο, ν πφλνο πεξηγξάθεηαη σο 

βχζηνο θαη νδπλεξφο θαη φρη σο επηθαλεηαθφο επηδεξκηθφο πφλνο [94,95,96]. Νσηηαίεο 

θαξδηαθέο πξνζαγσγέο ίλεο εκπιέθνληαη ζηνλ ηππηθφ ζηεζαγρηθφ πφλν κέζσ  

κνλνπαηηψλ απφ ηνλ λσηηαίν κπειφ ζην ζάιακν θαη ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ [97]. Η 

λεπξνκεηαβίβαζε ζην επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ πεξηιακβάλεη ηελ νπζία P, ηε 

γινπηακίλε θαη ηνπο πξνζσξηλνχο δπλακηθνχο ππνδνρείο ηεο βαιίλεο. Η 

απειεπζέξσζε δηαθφξσλ λεπξνθηληλψλ ζηνλ λσηηαίν κπειφ δηαθνξνπνηεί ηελ 

λεπξνκεηαβίβαζε [98,99,100,101]. Οη παξαζπκπαζεηηθέο θαξδηαθέο πξνζαγσγέο ίλεο 

θπξίσο εκπιέθνληαη ζηνλ κε ηππηθφ ζηεζαγρηθφ πφλν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζησπειή 

ηζραηκία κέζσ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ ππξήλα ηεο κνλήξνπο δεζκίδαο θαη ησλ Α1-Α2 

λσηηαίσλ λεχξσλ [102,103,104]. Η ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεί ηελ θαξδηαθή αιγαηζζεζία κέζσ κνλνπαηηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ακπγδαιή. Φπγφθεληξεο νδνί απφ ηνλ ππξήλα ηεο ξαθήο ηνπ Magnous θαη ηε γέθπξα 

θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αιγαηζζεζίαο ηνπ θαξδηαθνχ πφλνπ 

[105,106].  

β. Αλαθεξόκελνο – πξνβαιιόκελνο  πόλνο  

πρλά έλα άηνκν αηζζάλεηαη πφλν ζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο πνπ απέρεη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο ηζηνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαη πξνθαινχλ ηνλ πφλν. Απηφ 

ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη αλαθεξφκελνο ή πξνβαιιφκελνο πφλνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ην αίηην ηνπ πφλνπ εληνπίδεηαη ζε θάπνην εζσηεξηθφ φξγαλν 
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θαη αλαθέξεηαη ζε πεξηνρή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο 

ζχγθιηζεο ησλ πξνβνιψλ πνπ πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ruth, θιάδνη απφ 

ζπιαρληθέο ίλεο πφλνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλάςεηο ζηνλ λσηηαίν κπειφ ζηνπο ίδηνπο 

δεχηεξνπο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο πνπ δέρνληαη ζπλάςεηο θαη απφ λεπξηθέο ίλεο πφλνπ 

απφ ην δέξκα [107]. ηαλ δηεγείξνληαη νη λεπξηθέο ίλεο πφλνπ απφ ηα ζπιάρλα 

άγνληαη ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνπο ίδηνπο λεπξψλεο πνπ άγνπλ ζήκαηα πφλνπ 

απφ ην δέξκα, νπφηε ην άηνκν έρεη ηελ αίζζεζε φηη ν πφλνο πξνέξρεηαη πξάγκαηη απφ 

ην ίδην ην δέξκα. Οη αηζζήζεηο ζηελ θνηιηά θαη ην ζψξαθα κεηαδίδνληαη πξνο ην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα κε δπν δηαθνξεηηθέο νδνχο. Σε γλήζηα ζπιαρληθή νδφ θαη 

ηελ ηνηρσκαηηθή νδφ. Σν γλήζην ζπιαρληθφ άιγνο κεηαδίδεηαη κε αηζζεηηθέο λεπξηθέο 

ίλεο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθνχ) 

θαη νη αηζζήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο νη 

νπνίεο ζπρλά κπνξεί λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ην πάζρνλ φξγαλν. Οη αηζζήζεηο απφ 

ηα ηνηρσκαηηθά ζηνηρεία κεηαδίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ηνπηθά λσηηαία λεχξα απφ ην 

πεξίηνλν πέηαιν ηνπ πεξηηνλαίνπ, ηνπ ππεδσθφηα ή ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη νη αηζζήζεηο 

απηέο εληνπίδνληαη αθξηβψο πάλσ απφ ηελ ππεχζπλε πεξηνρή. Η εληφπηζε ηνπ 

αλαθεξφκελνπ πφλνπ φηαλ κεηαθέξεηαη κε ηελ ζπιαρληθή νδφ θαηά θαλφλα ην άηνκα 

πνπ πνλά ηνλ εληνπίδεη ζην δεξκνηφκην απφ ην νπνίν ην ζπιάρλν πξνέξρεηαη θαηά 

ηελ εκβξπνγέλεζε θαη φρη ππνρξεσηηθά ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ζπιάρλν ζηελ 

ελήιηθε δσή. Η θαξδηά εκβξπνινγηθά αλαπηχζζεηαη απφ ην άλσ κέξνο ηνπ ζψξαθα 

θαη ηνλ ηξάρειν, γη’ απηφ ν ζπιαρληθφο πφλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαξδία 

κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ λσηηαίν κπειφ ζηα λεπξνηφκηα απφ Α-3 έσο Θ-5. Έηζη, ν πφλνο 

απφ ηελ θαξδία αλαθέξεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ ζψξαθα πίζσ απφ ην ζηέξλν, ζηνλ ψκν, 

ην πιάγην ηνπ ηξαρήινπ, πάλσ απφ ηνπο ζσξαθηθνχο κχεο θαη ηα άλσ άθξα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνξά ηελ αξηζηεξή πιεπξά δηφηη ε αξηζηεξή πιεπξά ηεο 

θαξδηάο είλαη πνπ ζπρλφηεξα εκθαλίδεη ζηεθαληαία λφζν παξά ε δεμηά [108]. 
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γ. Σν αλαηνκηθό ππόζηξσκα ηεο ζηεζάγρεο από ην κπνθάξδην ζηνλ εγθεθαιηθό 

θινηό 

i. . Δπηδξάζεηο ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε ηζηηθό επίπεδν 

ε ηζηηθφ επίπεδν ε ηζραηκία θαη ηδηαίηεξα ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ξήμε ή δηάβξσζε επάισηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο νδεγνχλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ρεκηθψλ κεζνιαβεηψλ, ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη 

ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ πνπ πξνθαιεί πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ ή ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Σα γεγνλφηα απηά κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ απειεπζέξσζε 

πιεηάδαο ρεκηθψλ κεζνιαβεηψλ φπσο ε ζεξνηνλίλε, ε ηζηακίλε, ε ζξνκβνμάλε Α2, ε 

βξαδπθηλίλε, νη ελεξγέο ξίδεο νμπγφλνπ, ην γαιαθηηθφ νμχ, ηα ηφληα πδξνγφλνπ, ε 

αδελνζίλε θαη πξνζηαγιαλδίλεο. Απηνί νη κεζνιαβεηέο δηεγείξνπλ εηδηθνχο 

ρεκεηνυπνδνρείο ησλ αηζζεηηθψλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ θαη νδεγνχλ ζηελ εθπφισζε 

ησλ θαξδηαθψλ ζπιαρληθψλ θεληξνκφισλ λεπξηθψλ ηλψλ δεκηνπξγψληαο ην αξρηθφ 

εξέζηζκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε ηεο ζηεζάγρεο 

[109,110,111,112,113,114,115,116]. Η αδελνζίλε έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο γέλεζεο ηνπ θαξδηαθνχ πφλνπ. Οη δξάζεηο ηεο άγνληαη κέζσ ηεο 

δηέγεξζεο ησλ Α1 θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ησλ Α2 ππνδνρέσλ θαη εθηφο απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηα κνλνπάηηα ηεο αιγαηζζεζίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

θπζηνινγία ηεο ξχζκηζεο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο [117]. Πξφζθαηα έρεη 

κειεηεζεί θαη ε δξάζε ηεο θαςατθίλεο κέζσ ηεο δηέγεξζεο ησλ βαιηληθψλ 

ππνδνρέσλ. Απηνί νη ππνδνρείο απαληνχλ ζην εξέζηζκα ηεο θαςατθίλεο, ηεο 

ζεξκφηεηαο θαη ησλ ηφλησλ πδξνγφλνπ ζε κπνθαξδηαθφ επίπεδν θαη ζηνλ λσηηαίν 

κπειφ. Η ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ ππνδνρέσλ νδεγεί ζηελ εηζξνή θαηηφλησλ θαη 

ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ γνληδηαθνχ πεπηηδίνπ ηεο θαιζηηνλίλεο θαη ηεο νπζίαο P. 

Φαίλεηαη πσο απηνί νη ππνδνρείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ αιγνγέλεζε αιιά θαη 

ηε κπνθαξδηαθή πξνζηαζία θαηά ην θαηλφκελν ηεο «πξνπφλεζεο ηνπ κπνθαξδίνπ» 

(preconditioning) [118]. 

 

ii. . Αηζζεηηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο ζην κπνθάξδην 

Πξφθεηηαη γηα λεπξηθέο αηζζεηηθέο απνιήμεηο κεηθηψλ εκκχεισλ Αδ θαη 

ακχεισλ C ηλψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ δεκάηηα ηα νπνία πνξεχνληαη ζην κεζνθνηιηαθφ 
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δηάθξαγκα κεηαμχ ησλ κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ. ηαδηαθά απηά ηα δεκάηηα 

ζρεκαηίδνπλ λεπξηθνχο θιάδνπο πνπ ζπγρσλεχνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα  

ζπκπαζεηηθά θαη παξαζπκπαζεηηθά θαξδηαθά ζηνηρεία. Θεσξείηαη φηη νη 

ζπκπαζεηηθέο θεληξνκφιεο ίλεο θαηαλέκνληαη ζην πξφζζην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο πην θνληά ζηελ επηθαξδηαθή επηθάλεηα ελψ νη παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο 

βξίζθνληαη πην θνληά ζην ελδνθάξδην θαη θαηαλέκνληαη θπξίσο ζην θαηψηεξν θαη 

νπίζζην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο [119]. Οη εληνπίζεηο απηέο θαίλεηαη λα 

εμεγνχλ θαη ηηο βαζηθέο θιηληθέο εθδειψζεηο ησλ πξφζζησλ θαη θαηψηεξσλ 

εκθξαγκάησλ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο.  

iii. . ην επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ 

Σα ζψκαηα ησλ λεπξψλσλ ησλ ζπκπαζεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ βξίζθνληαη ζηα 

λσηηαία γάγγιηα κεηαμχ ησλ Α8 θαη Θ9 ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ 

ησλ Θ2 θαη Θ6. Οη λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ησλ λσηηαίσλ γαγγιίσλ 

αξρηθά αλέξρνληαη κέζσ ηνπ δεκαηίνπ ηνπ Lissauer θαη πξννδεπηηθά ζπλερίδνπλ 

θπξίσο κέζσ ηνπ λσηηνζαιακηθνχ δεκαηίνπ θαη ηνπ δηάκεζνπ κνλνπαηηνχ ηνπ πφλνπ 

πξνο ηνλ νπίζζην ζάιακν. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη πνιιέο πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθέο 

απφ φηη ζπιαρληθέο ίλεο εηζέξρνληαη ζε απηέο ηηο λεπξηθέο νδνχο. Δπηπιένλ έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαζπκπαζεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ππξήλα ηεο κνλαρηθήο νδνχ (nucleus of tractus solitarius) θαη έπεηηα κε ηνλ νπίζζην 

ζάιακν, ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγσγή ησλ αιγεηλψλ εξεζηζκάησλ [119]. Η ζχγθιηζε ησλ 

ζσκαηηθψλ ζπλεηζθνξψλ ηνπ πφλνπ απφ ην ζηήζνο θαη ην άλσ άθξν θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζπκπαζεηηθέο νδνχο ζε αληίζεζε κε απηέο ηνπ ηξαρήινπ θαη ηεο 

γλάζνπ πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο παξαζπκπαζεηηθέο νδνχο. Οη πξνζαγσγέο ίλεο 

ζπλερίδνπλ θπξίσο κε ηα λσηηνζαιακηθά δεκάηηα αθνχ πξψηα ρηαζηνχλ ζηελ 

αληίζεηε πιεπξά ζην πξνζζηνπιάγην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ ελφο ή δχν ζπνλδπιηθψλ 

ζσκάησλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ λσηηαίν κπειφ. Μηα κεηνςεθία ησλ πξνζαγσγψλ 

ηλψλ ζπλερίδνπλ λα πνξεχνληαη νκφπιεπξα θαη κεξηθέο κέζσ ηνπ πιαγηνξαρηαίνπ 

ηεηαξηεκνξίνπ [93,94,119]. Πέξαλ ησλ αλαηνκηθψλ ζπζρεηίζεσλ, ην πιήζνο ησλ 

ζσκαηηθψλ λεπξηθψλ πξνζαγσγψλ ηλψλ μεπεξλά απηή ησλ ζπιαρληθψλ θαη απηφ 

εμεγεί ηελ πησρή εληφπηζε ηνπ ζπιαρληθνχ πφλνπ (ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζσκαηηθφ/επηθαλεηαθφ) θαη ηε ζρεηηθά δηάρπηε αληίιεςε πνπ δεκηνπξγεί. 
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iv. . Οη πξνβνιέο ησλ θαξδηαθώλ ζπιαρληθώλ αηζζεηηθώλ νδώλ ζην 

θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα 

Οη ζπκπαζεηηθέο πξνζαγσγέο ίλεο πνξεχνληαη θπξίσο δηακέζνπ ησλ λσηηαίσλ 

νδψλ, ζηνλ θνηιηαθφ νπηζζηνπιάγην ζάιακν (θνηιηαθφ ηκήκα ηνπ έμσ ηκήκαηνο ηνπ 

ζαιάκνπ). Οη θνηιηαθνί νπηζζνπιάγηνη λεπξψλεο επίζεο δέρνληαη ζπιαρληθέο 

πξνζαγσγέο ζπλεηζθνξέο δηακέζνπ ησλ λσηηαηνζαιακηθψλ δεκαηίσλ. Οη ίλεο ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ θπξίσο ζπλδένληαη κε ηνλ ππξήλα ηεο κνλήξνπο δεζκίδαο θαη 

απφ εθεί κε ηνλ παξαβξαρηφλην ππξήλα ζηε γέθπξα θαη κε ηελ κηθξνθπηηαξηθή 

(παξαθπηηαξηθή) πεξηνρή θνηιηαθά ηνπ νπίζζηνπ θνηιηαθνχ ζαιάκνπ. Οη 

θαξδηνπλεπκνληθέο  ζπλεηζθνξέο  έρεη θαλεί λα ελεξγνπνηνχλ  λεπξψλεο ζηελ 

θνηιηαθή θαη νπξαία δψλε ηεο λήζνπ ηνπ Reil (λεζηψηηθνο θινηφο) ζην ζάιακν. Οη 

πεξηνρέο απηέο ζπλδένληαη κε ηηο  κέζεο πξνκεησπηαίεο θινητθέο πεξηνρέο  θαη κε ηνλ 

εηεξφπιεπξν νπξαίν λεζηψηηθν θινηφ. Oη παξαβξαρηφληνη ππξήλεο επίζεο έρνπλ 

απαγσγέο ζπλδέζεηο κε ηνλ ππνζάιακν θαη ηελ ακπγδαιή [93,120.121]. ε ζχγθξηζε 

κε ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο, ε εκθάληζε επεηζνδίσλ ζηεζάγρεο ζπλνδεχεηαη απφ 

αχμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζε ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (positron emission 

tomography – PET)ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ν ππνζάιακνο, νη ζάιακνη, ν 

πιάγηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν αξηζηεξφο νπίζζηνο νπξαίνο θινηφο ηεο έιηθαο ηνπ 

πξνζαγσγίνπ θαη ε θαηά νπζία γχξν απφ ηνλ πδξαγσγφ ηνπ silvius. εκαληηθή 

παξαηήξεζε ζε πνιιέο αληίζηνηρεο κειέηεο ήηαλ ε παξακνλή ηεο δηέγεξζεο ηνπ 

ζαιάκνπ αξθεηά ιεπηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο 

κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο [122,123,124]. 

 

δ. ησπειή κπνθαξδηαθή ηζραηκία 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη κπνθαξδηαθή ηζραηκία ή αθφκε θαη έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απνπζία ζηεζαγρηθνχ άιγνπο. Σέηνηα επεηζφδηα 

ζπλήζσο απνθαιχπηνληαη ηπραία ζε ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα άιιν ιφγν είηε ιφγσ εθδήισζεο θάπνηαο επηπινθήο ηνπο (π.ρ. 

λενδηαγλσζζείζα θαξδηαθή αλεπάξθεηα). Γεδνκέλα κειεηψλ απνθαιχπηνπλ φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε γλσζηή ζηεθαληαία λφζν 

κπνξεί λα δηαιάζνπλ αζπκπησκαηηθά, ελψ ην 30% πεξίπνπ ησλ νμέσλ κπνθαξδηαθψλ 
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εκθξαγκάησλ εθδειψλνληαη απνπζία ζηεζαγρηθνχ άιγνπο. Η ζησπειή ηζραηκία 

θαίλεηαη λα απνηειεί θαθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ζε πεξίπησζε εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ [125,126,127,128]. Πνιιέο είλαη νη ππνζέζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εμεγήζνπλ απηφ ην θαηλφκελν. Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ήπην ραξαθηήξα 

ηνπ ηζραηκηθνχ επεηζνδίνπ, ηελ δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ 

ηνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη άιινπο θεληξηθνχο παξάγνληεο [129]. Χζηφζν, ην γεγνλφο 

φηη ζησπειά ηζραηκηθά επεηζφδηα κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε επεηζφδηα ζηεζάγρεο 

ζηνλ ίδην αζζελή απνθιείεη θάζε απιή εξκελεία. Απφ κειέηεο πξνθχπηεη φηη 

ακθφηεξα ζησπειά θαη αιγεηλά ηζραηκηθά επεηζφδηα πξνθαινχλ ελεξγνπνίεζε ζην 

επίπεδν ησλ ζαιάκσλ. Έηζη ε πεξηθεξηθή λεπξηθή δπζιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ [130,131]. Δπίζεο ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αίζζεζε ησλ 

αιγεηλψλ εξεζηζκάησλ. Έηζη ε ζησπειή ηζραηκία θαίλεηαη λα βξίζθεη ηελ εξκελεία 

ηεο ζηελ αλψκαιε θεληξηθή επεμεξγαζία ησλ πξνζαγσγψλ αιγεηλψλ κελπκάησλ 

[131]. 

6. Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζσξαθηθνύ άιγνπο θαη ιήςε θιηληθώλ απνθάζεσλ  

Πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία απνηειεί ε θιηληθή εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

παξνπζίαο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζην ππφ εμέηαζε άηνκν, δειαδή ν ππνινγηζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο πξηλ ηε δηελέξγεηα θάπνηαο εμέηαζεο λα έρεη Ν (PreTestProbability-

PTP) [72,91]. Ο ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο παξνπζίαο Ν (PTP) βαζίδεηαη ζε έλα 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο πηζαλφηεηαο παξνπζίαο Ν ζε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία πνπ εγείξνπλ ηελ ππνςία Ν. Δπεξεάδεηαη απφ ηνλ 

επηπνιαζκφ ηεο λφζνπ ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηάηαη, θαζψο θαη απφ ηα θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ θηλδχλνπ KAN) 

ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. Οη θχξηνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο PTP ζε απηφ ην 

κνληέιν είλαη ε ειηθία, ην θχιν θαη ε θχζε ησλ ζπκπησκάησλ. Σν παξφλ κνληέιν 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο είλαη κηα αλαζεσξεκέλε 

θαη αλαβαζκηζκέλε εθδνρή ηνπ κνληέινπ ησλ Diamond θαη Forrester ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 πνπ έρεη επεθηαζεί θαη ζε ειηθίεο άλσ ησλ 70 εηψλ (Πίνακας 3) [91,132]. 
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 Σππηθή ζηεζάγρε  Με ηππηθή ζηεζάγρε  Με ζηεζαγρηθφο 

πφλνο  

Ηιηθία  Άλδξεο  Γπλαίθεο  Άλδξεο  Γπλαίθεο  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

30-39 59 28 29 10 18 5 

40-49 69 37 38 14 25 8 

50-59 77 47 49 20 34 12 

60-69 84 58 59 28 44 17 

70-79 89 68 69 37 54 24 

≥80 93 76 78 47 65 32 

Πίνακας 3. Κιηληθή πξν δνθηκαζηψλ πηζαλφηεηα Ν αηφκσλ κε ζηαζεξά ζπκπηψκαηα 

ζσξαθηθνχ άιγνπο. Πεγή: Montalescot, Gilles, et al. "2013 ESC guidelines on the 

management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable 

coronary artery disease of the European Society of Cardiology." European heart journal 34.38 

(2013): 2949-3003. 

Οη πηζαλφηεηεο γηα απνθξαθηηθή ζηεθαληαία λφζν πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θειία 

δείρλνπλ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνπο αζζελείο ειηθίαο 35 , 45 , 55 , 65 , 75 θαη > 80 εηψλ. Οη 

νκάδεο ζηα ιεπθά θειία έρνπλ PTP < 15% θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ ρσξίο 

πεξαηηέξσ δνθηκαζίεο. Οη νκάδεο ζηα κπιέ θειία έρνπλ PTP κεηαμχ 15% θαη 65%. Απηέο νη 

νκάδεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνβιεζνχλ ζε κηα δνθηκαζία θφπσζεο ζε θπιηφκελν ηάπεηα σο 

αξρηθή εμέηαζε εάλ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ. Χζηφζν, εάλ ε εθάζηνηε εκπεηξία θαη  

δηαζεζηκφηεηα επηηξέπνπλ κηα κε επεκβαηηθή απεηθνληζηηθή δνθηκαζία ηζραηκίαο ιφγσ ηεο 

δηαγλσζηηθήο ηεο αλσηεξφηεηαο. Οη νκάδεο ζηα αλνηρηά θφθθηλα θειία έρνπλ PTP κεηαμχ 

66% θαη 85% θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε κηα κε επεκβαηηθή ιεηηνπξγηθή απεηθνληζηηθή 

δνθηκαζία ηζραηκίαο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο Ν. Σέινο, νη νκάδεο ζε ζθνχξα θφθθηλα θειία 

έρνπλ PTP κεγαιχηεξν ηνπ > 85% θαη ζπλεπψο ε δηάγλσζε  ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ έρεη ηεζεί 

νπφηε ε πξνζέγγηζή ηνπο ζπλερίδεηαη απεπζείαο κε ηελ δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ γηα 

κεηαγελέζηεξα ζπκβάκαηα. 

 

Αζζελείο κε ρακειή πηζαλφηεηα γηα Ν PTP <15% δελ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Αζζελείο κε ελδηάκεζε πηζαλφηεηα χπαξμεο Ν PTP 15-85% ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνβιεζνχλ ζε κηα δνθηκαζία ειέγρνπ ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ γηα 

ηελ δηάγλσζε ηεο Ν. Σέινο, αζζελείο κε πςειή πηζαλφηεηα χπαξμεο Ν PTP> 85% 
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ζεσξείηαη φηη έρνπλ επηβεβαησκέλε Ν θαη πξέπεη λα απνθαζηζηεί ε πεξαηηέξσ 

δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δηαρείξηζή ηνπο. 

Δλ ζπλερεία ζην δεχηεξν βήκα, ιακβάλνληαο ππ’ νςηλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξψηνπ βήκαηνο, άηνκα ελδηάκεζεο πηζαλφηεηαο ππνβάιινληαη ζε κηα κε επεκβαηηθή 

δνθηκαζία (Πίνακας 4), ε νπνία ζα επαλαζηαδηνπνηήζεη ηνλ αζζελή, ζα ζέζεη ή ζα 

απνθιείζεη ηε δηάγλσζε ηεο Ν θαη ζα νδεγήζεη ζηελ δηελέξγεηα ζηεθαληνγξαθίαο 

[72].  

 Γηάγλσζε ζηεθαληαίαο λφζνπ 

Δπαηζζεζία (%) Δηδηθφηεηα (%) 

Γνθηκαζία θφπσζεο ζε 

θπιηφκελν ηάπεηα 

45-50 85-90 

Τπεξερνγαθηθή 

δνθηκαζία θφξηηζεο κε 

άζθεζε 

80-85 80-88 

Τπεξερνγξαθηθή 

δνθηκαζία θφξηηζεο κε 

δνβνπηακίλε 

73-92 63-87 

πηλζεξνγξαθηθή 

δνθηκαζία θφξηηζεο κε 

άζθεζε 

73-92 63-87 

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία 

κε θφξηηζε κε 

δνβνπηακίλε 

79-88 81-91 

Τπεξερνγξαθηθή 

δνθηκαζία θφξηηζεο κε 

αγγεηνδηαηαιηηθά 

72-79 92-95 

πηλζεξνγξαθηθή 

δνθηκαζία θφξηηζεο κε 

αγγεηνδηαζηαιηηθά 

90-91 75-84 

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία 

κε θφξηηζε κε 

αγγεηνδηαζηαιηηθά 

67-94 64-83 

Αμνληθή ηνκνγξαθία 

ζηεθαληαίσλ αγγείσλ 

95-99 64-83 

Σνκνγξαθία εθπνκπήο 

πνδηηξνλίσλ κε θφξηηζε 

κε αγγεηνδηαζηαιηηθά 

81-97 74-91 

Πίνακας 4. ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηάγλσζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. Πεγή : Montalescot, Gilles, et al. "2013 ESC guidelines on 
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the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of 

stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology." European heart journal 

34.38 (2013): 2949-3003. 

Σν ηξίην βήκα απνηειεί ηελ έλαξμε ηεο βέιηηζηεο ζεξαπείαο θαη ηελ 

δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ γηα κειινληηθά θιηληθά ζπκβάκαηα. Η δηαζηξσκάησζε 

ηνπ θηλδχλνπ ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κε επεκβαηηθψλ δνθηκαζηψλ κε 

ζθνπφ λα επηιεγνχλ εθείλνη νη αζζελείο πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ κηα επεκβαηηθή 

δηεξεχλεζε (ζηεθαληνθξαθία) θαη πηζαλή πεξαηηέξσ επαλαηκάησζε (Στεδιάγραμμα 

1) [72]. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Στεδιάγραμμα 1. Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζσξαθηθνχ άιγνπο βάζε ηνπ PTP 

Δθηίκεζε ηνπ (Pre Test probability) PTP 

γηα ηελ παξνπζία Ν 

Υακειφ 

PTP <15% 
Δλδηάκεζν PTP 15% - 

85% 

Τςειφ PTP >85% 

Αλαδήηεζε άιισλ 

αηηηψλ - ιεηηνπξγηθή 

Ν 

Δπηινγή κε επεκβαηηθήο 

δνθηκαζίαο γηα 

δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο  

Δπηβεβαησκέλε Ν 

Γηαζηξσκάησζε 

θηλδχλνπ -  έλαξμε 

ζεξαπείαο ± 

ζηεθαληνγξαθία 
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ΙΙ. θνπόο ηεο κειέηεο 

Η εκθάληζε ζηεζαγρηθνχ πφλνπ αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο παξαγφλησλ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζηνπο αζζελείο, ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο δηαγλσζηηθήο 

δηεξεχλεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ή λα επηβεβαησζεί ε παξνπζία ζεκαληηθήο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Η ζεκαζία ηεο 

παξνπζίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηεζάγρεο (ηππηθφηεηα ζπκπησκάησλ) είλαη 

εμέρνπζα θαζψο ν πφλνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηαδηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

γηα παξνπζία Ν ζπκβάιινληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο γηα Ν πξηλ ηε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δνθηκαζίαο ηζραηκίαο. Οη Diamond θαη Forrester ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εηζήγαγαλ έλα κνληέιν εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο  γηα 

παξνπζία Ν ζε άηνκα ειηθίαο 30-70 εηψλ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην θχιν , ηελ 

ειηθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ [91].Σν κνληέιν απηφ κε κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (π.ρ. επέθηαζε ζε αζζελείο >70 εηψλ) φπσο θαίλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηείηαη 

αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε [72].  Χζηφζν, ζε πξφζθαηε 

κειέηε φπνπ δηεξεπλήζεθε ε εγθπξφηεηα ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην παιαηφ 

κνληέιν ζηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο Ν ζηηο δηάθνξεο ππν-νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ 

[132,133].Οη δηαθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη πηζαλφλ κε αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

βάζνο δεθαεηηψλ σο πξνο ηελ επίπησζε θαη ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζηελ εκθάληζε Ν αιιά θαη ζηελ αικαηψδε 

πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ησλ ΚΑΝ (π.ρ. 

κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ζηαηίλεο ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε). Ο 

απμαλφκελνο επηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή κπνξεί λα είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

απνδνζεί ε αλεπαξθήο εθαξκνγή ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ησλ Diamond-Forrester 

ζηελ ζχγρξνλε θιηληθή πξαθηηθή. Ο δηαβήηεο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν 

εκθάληζεο Ν αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο αιιά επηπιένλ αιιάδεη θαη ηε 

ζπζρέηηζε ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ κε ηελ παξνπζία Ν θαζψο πνιχ ζπρλά νη 

δηαβεηηθνί αζζελείο κε Ν εκθαλίδνπλ άηππα ή θαη θαζφινπ ζπκπηψκαηα (ζησπειή 

ηζραηκία – απηφλνκε λεπξνπάζεηα) [134,135].  
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ηφρνο, ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο επίπησζεο, έθηαζεο θαη 

βαξχηεηαο ηεο αγγεηνγξαθηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηελ 

ηππηθφηεηα ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ ζε κηα ζχγρξνλε θνφξηε αηφκσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ζηεθαληαία αξηεξηνγξαθία ιφγσ ππνςίαο ζηαζεξήο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ. Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ κε ηελ παξνπζία 

θιαζηθψλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ν πξνγλσζηηθφο ξφινο ηεο 

ζηεζάγρεο γηα ηελ παξνπζία Ν ζε δηάθνξεο ππν-νκάδεο αζζελψλ (π.ρ. δηαβεηηθνί 

θαη κε δηαβεηηθνί, άληξεο θαη γπλαίθεο, ειηθησκέλνη θαη λεφηεξνη θ.α.). 
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ΙΙΙ. Μεζνδνινγία 

1. Πιεζπζκόο  

Αζζελείο νη νπνίνη παξαπέκθζεθαλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθήο 

ζηεθαληνγξαθίαο ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο Ν ζε έλα αθαδεκατθφ λνζνθνκεηαθφ 

θέληξν (ΠΓΝ Ισαλλίλσλ) θαη ζηνπο νπνίνπο δηελεξγήζεθε ζηεθαληνγξαθία απφ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2010 – Ιαλνπάξηνο 

2013 ήηαλ επηιέμηκνη γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Απφ ηνπο 1107 δηαδνρηθνχο αζζελείο 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επείγνπζα ή εθιεθηηθή δηαγλσζηηθή ζηεθαληνγξαθία ιφγσ Ο 

ή ππνςίαο ζηαζεξήο Ν ζηε κειέηε ζπκκεηείραλ ηειηθά 690 αζζελείο.  

Η ππνςία Ν βαζίδνληαλ είηε ζηελ παξνπζία ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ 

ή/θαη ζηε δηελέξγεηα κε επεκβαηηθψλ δνθηκαζηψλ ηζραηκίαο (απιή δνθηκαζία 

θφπσζεο ζε θπιηφκελν ηάπεηα, θαξκαθεπηηθή ππεξερνθαξδηνγξαθηθή δνθηκαζία 

θφπσζεο, ζπηλζεξνγξάθεκα αηκαηψζεσο κπνθαξδίνπ) νη νπνίεο είραλ ζεηηθά 

επξήκαηα γηα Ν. Αζζελείο νη νπνίνη είραλ ηππηθή ζηεζάγρε νδεγνχληαλ ζπρλά ζε 

ζηεθαληνγξαθία ρσξίο απαξαίηεηα λα πξνυπήξρε δνθηκαζία ηζραηκίαο ελψ 

αζπκπησκαηηθνί αζζελείο νδεγνχληαλ ζε ζηεθαληνγξαθία κεηά απφ ηε δηελέξγεηα 

ζεηηθψλ δνθηκαζηψλ ηζραηκίαο (π.ρ. αζζελείο δηαβεηηθνί ή άιιεο νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ). Αζζελείο νη νπνίνη είραλ γλσζηφ ηζηνξηθφ ζηεθαληαίαο λφζνπ ή/θαη είραλ 

ππνβιεζεί ζε επέκβαζε επαλαγγείσζεο εμαηξέζεθαλ απφ ηε κειέηε. Απφ ηελ κειέηε 

απνθιείζηεθαλ επίζεο αζζελείο κε ζνβαξή βαιβηδνπάζεηα, ζπγγελή θαξδηνπάζεηα 

θαη άιινπ είδνπο κπνθαξδηνπάζεηα. Αζζελείο κε ηζηνξηθφ ζνβαξψλ ρξφλησλ 

λνζεκάησλ ή λενπιαζηψλ, αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθήο αλεπάξθεηαο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε θαη αζζελείο κε ελεξγφ θιεγκνλψδε λφζν 

εμαηξέζεθαλ απφ ηε κειέηε. 

ε φινπο ηνπο αζζελείο έγηλε πιήξε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη θπζηθή 

εμέηαζε πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο ζηεθαληνγξαθίαο. Γείγκαηα αίκαηνο γηα ηε δηελέξγεηα 

ελφο ηππηθνχ θαξδηνινγηθνχ κεηαβνιηθνχ ειέγρνπ (ζάθραξν, ιηπίδηα, λεθξηθή 

ιεηηνπξγία) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ πςειήο επαηζζεζίαο C-αληηδξψζαο πξσηεΐλεο 

ειήθζεζαλ ην πξσί πξηλ ηε ζηεθαληνγξαθία ζε θαηάζηαζε λεζηείαο (γηα ηνπιάρηζηνλ 

8 ψξεο). Η κειέηε εγθξίζεθε απφ ηελ ηνπηθή επηηξνπή δενληνινγίαο θαη ήηαλ 



46 

 

ζχκθσλε κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη. ινη νη ζπκκεηέρνληεο παξείραλ γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε. 

2. Αμηνιόγεζε παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

ε φινπο ηνπο αζζελείο κεηξήζεθαλ ην χςνο θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη έγηλε 

ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ) (= ν ιφγνο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο). Η ΑΤ νξίζηεθε σο ε ΑΠ > 140 mmHg  ή/θαη ε 

ΓΑΠ > 90 mmHg ή ε ιήςε αληηυπεξηαζηθήο αγσγήο. Η ππεξρνιεζηεξνιαηκία 

νξίζηεθε σο LDL > 115 mg/dl ή εάλ ν αζζελήο βξηζθφηαλ ζε ππνιηπηδαηκηθή αγσγή 

κε ζηαηίλε ή θηκπξάηε. Ο Γ νξίζηεθε σο γιπθφδε λεζηείαο ≥126 mg/dl ή ε ιήςε 

αληηδηαβεηηθήο αγσγήο. Η ππνινγηζκφο ηεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο έγηλε κε ηελ εμίζσζε  MDRD (Modification of Diet in 

Renal Disease). Χο θαπληζηέο νξίζηεθαλ  απηνί πνπ ήηαλ ελεξγείο θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηεο κειέηεο θαζψο θη εθείλνη πνπ είραλ δηαθφςεη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν 

ηνπ ελφο έηνπο. Σν ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Ν νξίζηεθε απφ ηελ παξνπζία ελφο 

ηνπιάρηζηνλ πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελή κε γλσζηφ ηζηνξηθφ/επεηζφδην Ν ειηθίαο <55 

εηψλ εάλ πξφθεηηαη γηα άλδξα θαη <65 εηψλ γηα γπλαίθα. Οη κεηξήζεηο ησλ 

κεηαβνιηθψλ παξακέηξσλ ζην αίκα έγηλαλ κε ηελ ελδεδεηγκέλε ηππνπνηεκέλε 

κεζνδνινγία. 

 

3. Heart Score & Framingham Scoring Systems   

ε φινπο ηνπο αζζελείο ηεο θνφξηεο ππνινγίζηεθε ν θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο 

κε ηε ρξήζε ηνπ Heart Score θαη ηνπ Framingham Score. 

Σν Heart Score είλαη έλα κνληέιν πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αηνκηθνχ 

θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθνχ επεηζνδίνπ ζε πιεζπζκνχο ηεο Δπξψπεο. ηνρεχεη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο κείσζεο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε αηνκηθή βάζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή θαη 

δηαδξαζηηθή κνξθή ησλ πηλάθσλ θηλδχλνπ SCORE (Systemic Coronary Risk 

Estimation) ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ Καξδηαγγεηαθήο Πξφιεςεο πνπ ζπληάρζεθαλ 

απφ ηελ 4
ε
 θνηλή νκάδα εξγαζίαο ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζηελ θιηληθή πξάμε. Σν SCORE ππνινγίδεη ηνλ δεθαεηή 

θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθφ ζάλαην. Οη πίλαθεο SCORE ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
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θαηλνκεληθά πγηή άηνκα θαη φρη ζε άηνκα κε εγθαηεζηεκέλε θαξδηαγγεηαθή λφζν ή 

κε πςειφ ή πνιχ πςειφ θίλδπλν ή άιιε αηηία πνπ ρξήδεη νχησο ή άιισο εληαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Τπάξρεη πίλαθαο SCORE γηα ηηο ρακεινχ 

θηλδχλνπ επξσπατθέο ρψξεο θαη δηαθνξεηηθφο πίλαθαο γηα ηηο πςεινχ θηλδχλνπ ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη πίλαθαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ SCORE ζε άηνκα ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 40 εηψλ κε παξάγνληεο θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ (Πίνακας 5 

και 6). Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δεθαεηή θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζαλάηνπ βξίζθνπκε 

ηνλ πίλαθα πνπ αληηζηνηρεί ζην θχιν, ηελ θαηάζηαζε θαπλίζκαηνο θαη ηελ 

πιεζηέζηεξε ειηθία ηνπ αηφκνπ πνπ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε. Μέζα ζηνλ πίλαθα 

βξίζθνπκε ην θειί πιεζηέζηεξα ζηελ ζπζηνιηθή πίεζε θαη νιηθή ρνιεζηεξφιε ηνπ 

αηφκνπ πνπ πεξηθιείεη ην πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 

47%. Η εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη πξνο ηα πάλσ θαζψο ην 

άηνκν πιεζηάδεη ηελ επφκελε ειηθηαθή θαηεγνξία. Έλαο ππνινγηζκέλνο θίλδπλνο 

<1% , ≥1% θαη <5%, ≥5% θαη <10% θαη ≥10% εξκελεχεηαη ζε ρακειφ, κέηξην, 

πςειφ θαη πνιχ πςειφ θίλδπλν δεθαεηνχο θαξδηαγγεηαθνχ ζαλάηνπ αληίζηνηρα [5].  

 

Πίνακας 5. Τπνινγηζκφο ηνπ δεθαεηή θηλδχλνπ ζαλαηεθφξνπ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

ζην γεληθφ  πιεζπζκφ επξσπαηθψλ ρσξψλ πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. Πεγή: Binno, 

Simone. "2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice." (2016). 
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Πίνακας 6. Τπνινγηζκφο ηνπ δεθαεηή θηλδχλνπ ζαλαηεθφξνπ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

ζην γεληθφ  πιεζπζκφ επξσπαηθψλ ρσξψλ ρακεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. Πεγή : Binno, 

Simone. "2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice." (2016).   

 

Σν Framingham risk Score είλαη θαη απηφ έλα ζχζηεκα εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα αλαπηχμεη ηελ επφκελε δεθαεηία θάπνηα θαξδηαγγεηαθή 

λφζν. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη παξέρεη κηα έλδεημε θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ πξνηείλεη 

επίζεο πνηφο αλακέλεηαη λα επσθειεζεί κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξφιεςεο. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα δηαδξαζηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ δεθαεηή θηλδχλνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπκβάκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε 

θαπλίζκαηνο, ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε θαη ηελ πςειήο 

ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλε θαζψο θαη ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε. Έλαο ππνινγηζκέλνο 

θίλδπλνο <10% , ≥10% θαη ≤20% θαη >20%  εξκελεχεηαη έσο ρακεινχ, κεηξίνπ θαη 

πςεινχ θηλδχλνπ θαξδηαγεηαθνχ ζπκβάκαηνο ηελ επφκελε δεθαεηία αληίζηνηρα.  
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4.Αμηνιόγεζε θαη ηαμηλόκεζε  ζσξαθηθνύ  άιγνπο 

α.  Αμηνιόγεζε  

Η αμηνιφγεζε ηεο ζηεζαγρηθήο ζπκπησκαηνινγίαο έγηλε κε ηε βνήζεηα απιψλ 

εξσηήζεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην «Rose Angina 

Questionnaire» (RAQ) (Εικόνα 6) [137] ζχκθσλα κε ην νπνίν νη αζζελείο θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ ζε 7 εξσηήζεηο  

1.Δίραηε πνηέ θάπνην πφλν ή αίζζεκα δπζθνξίαο ζην ζηήζνο ;  α.Ναί    β. ρη  

2.
 .

Αλαπαξάγεηαη ν πφλνο ή ε δπζθνξία νηαλ πεξπαηάηε ζε θιίζε ή κε έληνλν 

ξπζκφ ζηελ επζεία;  α.Ναί      β.ρη  

3. Αλαπαξάγεηαη ν πφλνο ή ε δπζθνξία φηαλ πεξπαηάηε κε θπζηνινγηθφ ξπζκφ 

ζηελ επζεία;  α.Ναί     β.ρη  

4. ηαλ αηζζάλεζζε πφλν ή δπζθνξία νπνπδήπνηε ζην ζηήζνο θαηά ηε βάδηζε ηί 

θάλεηε;   α. ηακαηάηε      β.Δπηβξαδχλεηε ην ξπζκφ ζαο     γ.πλερίδεηε κε ηνλ 

ίδην ξπζκφ  

5. Τπνρσξεί ν πφλνο ή ε δπζθνξία ζην ζηήζνο φηαλ κέλεηε αθίλεηνο; α.Ναί      

β.ρη  

6.ε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρσξεί;   α. ε 10 ιεπηά ή θαη ιηγφηεξν      β. ε 

πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά  

7. Πνπ αθξηβψο εληνπίδεηε ηνλ πφλν ή ηε δπζθνξία κπνξείηε λα κνπ δείμεηε ;  

Γηα ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ληηξψδε εξσηήζεθαλ επηπιένλ θαηά πφζν ν 

πφλνο ή ε δπζθνξία ππνρψξεζαλ ή φρη θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήςε 

ησλ ληηξσδψλ. 
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Εικόνα 6. Ερωτθματολόγιο «Rose Angina Questionnaire» (RAQ). Πεγή: Rose, 

Geoffrey, P. McCartney, and D. D. Reid. "Self-administration of a questionnaire on chest 

pain and intermittent claudication." Journal of Epidemiology & Community Health 31.1 

(1977) 

 

β. Σαμηλόκεζε ζσξαθηθνύ πόλνπ 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ αζζελψλ ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο o πφλνο 

ηαμηλνκήζεθε σο «ηππηθή», «κε ηππηθή» ζηεζάγρε ή κε ζηεζαγρηθφο ζσξαθηθφο 

πφλνο. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πην ζχληνκε 
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πξνηεηλφκελε απφ ηηο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθή ηαμηλφκεζε ηνπ 

ζσξαθηθνχ πφλνπ [89] (Πίνακας 7). 

Σππηθή  ζηεζάγρε  Παξνπζηάδεη θαη ηα ηξία απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

Οπηζζνζηεξληθφο πφλνο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηφηεηαο θαη δηάξθεηαο 

Ππξνδνηείηαη απφ ηελ άζθεζε ή ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε 

Αλαθνπθίδεηαη κε ηελ μεθνχξαζε ή/θαη 

ηελ ιήςε ληηξσδψλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά 

Με ηππηθή ζηεζάγρε Παξνπζηάδεη δχν απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

Με ζηεζαγρηθφο ζσξαθηθφο 

πφλνο 

ηεξείηαη ή παξνπζηάδεη κφλν έλα ή θαλέλα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά 

Πίνακας 7.  Παξαδνζηαθή  θιηληθή ηαμηλφκεζε ζσξαθηθνχ άιγνπο/δπζθνξίαο. Πεγή: 

Montalescot, Gilles, et al. "2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery 

disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European 

Society of Cardiology." European heart journal 34.38 (2013): 2949-3003. 

5. Τπνινγηζκόο πηζαλόηεηαο ζηεθαληαίαο λόζνπ  

Γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε ππνινγίζηεθε ε πηζαλφηεηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα παξνπζία Ν φπσο πξνηείλεηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο. Σν βαζηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ηηο 3 

θιαζηθέο κεηαβιεηέο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην ραξαθηήξα ησλ ζπκπησκάησλ. Σν 

θιηληθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη επηπιένλ ην δηαβήηε, ηελ ππέξηαζε, ηελ δπζιηπηδηακία 

θαη ην θάπληζκα. Σέινο ην νινθιεξσκέλν κνληέιν ζπλππνινγίδεη επηπιένλ ηελ 

χπαξμε αζβεζηίνπ ζηα ζηεθαληαία αγγεία ζχκθσλα κε ην "coronary calcium score" 

[91,132,133,138]. ηφρνο ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ θιηληθφ ηαηξφ 

ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο γηα ηνλ αζζελή θαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπ βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο PTP. Γηα 

παξάδεηγκα, νη αζζελείο κε πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα Ν κπνξεί λα μεθηλήζνπλ άκεζα 

ηαηξηθή ζεξαπεία, ελψ ζε αζζελείο κε ελδηάκεζε πηζαλφηεηα ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξφζζεηε δηαγλσζηηθή δνθηκαζία. ε αζζελείο κε (πνιχ) ρακειή 

πηζαλφηεηα Ν, κπνξεί θαλείο λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα κελ πξνρσξήζεη ζε 

πξφζζεηεο εμεηάζεηο. Βάζεη ινηπφλ ηνπ απνηειέζκαηνο νη αζζελείο καο ρσξίζηεθαλ 
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ζε ρακειήο πηζαλφηεηαο παξνπζίαο ζεκαληηθήο Ν κε PTP <15% , ελδηάκεζεο 

πηζαλφηεηαο  PTP 15% - 85% θαη πςειήο PTP > 85%. 

 

6. Δθηίκεζε αγγεηνγξαθηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηεθαληνγξαθίαο  

ινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ θαη 

ζηεθαληνγξαθία ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε ηερληθή θαηά Judkins [139]. 

Διήθζεζαλ πνιιαπιέο αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηεθαληαίσλ 

αγγείσλ θαη ηα απνηειέζκαηα εθηηκήζεθαλ απφ δχν αλεμάξηεηνπο έκπεηξνπο 

επεκβαηηθνχο θαξδηνιφγνπο θαη επεηεχρζε ζπκθσλία σο πξνο ην ηειηθφ πφξηζκα. 

Καλείο απφ ηνπο δχν θαζεηεξηαζηέο δελ γλψξηδε ην θιηληθφ ζχλδξνκν ή θάπνηα άιιε 

θιηληθή πιεξνθνξία απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή. Η χπαξμε ζεκαληηθήο Ν νξίζηεθε 

σο ε παξνπζία ζηέλσζεο ≥ 50% ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηνπιάρηζηνλ 

κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο ή ≥ 30% εάλ επξφθεηην γηα ην ζηέιερνο. Η έθηαζε ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ κειεηήζεθε πεξαηηέξσ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 2 γεληθψο απνδεθηψλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηελ θιηληθή πξάμε θαη έξεπλα "scores": ην Gensini Score 

θαη ην Syntax Score. 

6
 
α. Gensini Scoring System 

Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο θαηά Gensini ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο έθηαζεο θαη βαξχηεηαο ηεο Ν [140]. Απηή ε κέζνδνο βαζκνινγεί ηελ 

έθηαζε θαη ην βαζκφ ζηέλσζεο ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο θαη ηαμηλνκεί ηε Ν 

αλάινγα κε ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ κνληέινπ (π.ρ. εληφπηζε, 

έθηαζε, βαζκφο ζηέλσζεο) (Στεδιάγραμμα 2) . χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα βιάβε 

πνπ πξνθαιεί ζηέλσζε ζε θχξηα αξηεξία  ≥25% παίξλεη 1 βαζκφ, 26% - 50% 2 

βαζκνχο, 51% - 75% 4 βαζκνχο, 76% - 99% 16 βαζκνχο θαη ηέινο κηα πιήξεο 

απφθξαμε ηνπ απινχ παίξλεη 32 βαζκνχο. ηε ζπλέρεηα, απηή ε βαζκνινγία 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο  εληφπηζεο ηεο 

βιάβεο ζην ζηεθαληαίν αξηεξηαθφ δίθηπν θαη επνκέλσο ηεο έθηαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ 

πνπ θηλδπλεχεη. Αλαιφγσο ηεο εληφπηζεο ν ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηελ ηηκή 5 φηαλ ε 

βιάβε εληνπίδεηαη ζην ζηέιερνο (LM –Left Main), 2.5 γηα ηνλ εγγχο πξφζζην 

θαηηφληα θιάδν (LAD – Left Anterior Descending ) θαη ηελ εγγχο πεξηζπσκέλε 

αξηεξία (LCX –Left Circumflex), 1.5 γηα ηα κέζα ηκήκαηα LAD θαη LCX, 1 γηα ηα 
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άπσ ηκήκαηα ηνπ LAD θαη LCX, ηνπ πξψηνπ δηαγσλίνπ θιάδνπ, ηνπ πξψηνπ 

επηρείιηνπ θιάδνπ, ηεο δεμηάο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο (RCA – Rigth Coronary Artery), 

ηνπ νπηζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θιάδνπο θαη ηέινο 0.5 γηα ηνλ 

δεχηεξν δηαγψλην θαη δεχηεξν επηρείιην θιάδν. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο 

ηηκέο (cut-off values) ζηε βαζκνλφκεζε απηή γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ήπηαο 

αζεξσκάησζεο ή πην εθηεηακέλεο Ν. 

 

Στεδιάγραμμα 2. Gensini Scoring System. Πεγή: Gensini, Goffredo G. "A more 

meaningful scoring system for determining the severity of coronary heart disease." The 

American journal of cardiology 51.3 (1983): 606 

Δπεμήγεζε:  α. ην αξηζηεξφ κέξνο παξνπζηάδεη ζρεκαηηθά ζπγθεληξηθέο θαη 

έθθεληξεο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά απφθξαμεο ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ 

απφ 25% έσο πιήξε απφθξαμε 100%. Γεμηά θάζε βιάβεο ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο 

ζνβαξφηεηαο ηεο βιάβεο  ν νπνίνο είλαη 1 γηα βιάβε πνπ πξνθαιεί ζηέλσζε 25% θαη 

δηπιαζηάδεηαη θαζψο απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο απφθξαμεο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  β. Σν 

δεμηφ κέξνο παξνπζηάδεη ηα ηκήκαηα ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ θαη ηνλ ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ηκήκα ( π.ρ. 5 γηα ην ζηέιερνο ) ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ιεηηνπξγηθή ζεκαζία θαη έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ ηξνθνδνηεί θάζε ηκήκα. 

 

6 β. Syntax Score (Synergy between Percutaneous Coronary Intervention 

with TAXUS and Cardiac Surgery )  

Σν Syntax Score αλαπηχρζεθε γηα λα βαζκνινγήζεη ηελ αλαηνκηθή 

πνιππινθφηεηα ησλ ζηεθαληαίσλ βιαβψλ ζε αζζελείο κε λφζν ζηειέρνπο ή 

πνιπαγγεηαθή λφζν θαη βξέζεθε φηη είλαη έλαο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο εκθάληζεο θιηληθψλ ζπκβακάησλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Γηεπθνιχλεη 
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ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο επαλαγγείσζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο 

αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

κεηά απφ PCI ή ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε. Σν Syntax Score πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ  πφλησλ πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε αγγεηνγξαθηθή βιάβε μερσξηζηά πνπ 

πξνθαιεί ζηέλσζε >50% ηνπ απινχ αξηεξηψλ >1.5mm δηακέηξνπ (Πίνακας 8). Με 

βάζε ην ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο ην ζηεθαληαίν αξηεξηαθφ δίθηπν δηαηξείηαη ζε 16 

ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε θαηά ηνλ Ακεξηθάληθν Οξγαληζκφ γηα ηελ 

Καξδηά (American Heart Association - AHA) (Στεδιάγραμμα 3). Κάζε ηκήκα 

βαζκνινγείηαη κε 1 ή 2 βάζεη ηεο παξνπζίαο ή φρη βιάβεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

βαζκνινγία απηή ζηαζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ελφο γξαθήκαηνο  κε ηηκέο  

πνπ θπκαίλνληαη απφ 3.5 γηα ηνλ εγγχο πξφζζην θαηηφληα θιάδν έσο 0.5 γηα ηνπο 

κηθξφηεξνπο αξηεξηαθνχο θιάδνπο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο κπνθαξδηαθήο 

πεξηνρήο ζε θίλδπλν απφ ηελ ελ ιφγσ ζηέλσζε. Πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφο ησλ 

βιαβψλ πξνζζέηεη πφληνπο: ε κνξθνινγία κηαο νιηθήο απφθξαμεο, ε παξνπζία 

παξάπιεπξσλ αγγείσλ, ε κνξθνινγία βιαβψλ ζε δηραζκνχο ή ηξηραζκνχο 

(bifurcation – trifurcation lesions), ε χπαξμε ζηνκηαθψλ βιαβψλ, ζνβαξή ειίθσζε 

ησλ αγγείσλ, ζνβαξή αζβέζησζε ησλ αγγείσλ θ.α. Σειηθά, ν αιγφξηζκνο ηνπ Syntax 

Score ζπλππνινγίδεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απ’ φπνπ πξνθχπηεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ην νπνίν δίλεη πξνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ελδείμεηο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδν αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ. Πην πξφζθαηα ν 

ζπλππνινγηζκφο θιηληθψλ παξακέηξσλ κε ην αγγεηνγξαθηθφ score απνηειεί ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (SYNTAX 2) θαη δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θιηληθή πξφγλσζε ησλ αζζελψλ [141,142,143]. 

 

 

Βήκαηα 

 

Μεηαβιεηή 

αμηνιφγεζε 

 

Πεξηγξαθή 

 

1
ν
  χζηεκα ζηεθαληαίαο 

θπξηαξρίαο ( αξηζηεξφ 

–δεμηφ) 

Ο ζπληειεζηήο  ησλ επηκέξνπο ζηεθαληαίσλ ηκεκάησλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηεθαληαίνπ 

ζπζηήκαηνο  (δεμί ή αξηζηεξφ). H  ζπγθπξηαξρία  δελ 

ππάξρεη σο επηινγή ζηε βαζκνινγία SYNTAX SCORE. 

2
ν
  Σν ζηεθαληαίν ηκήκα  Σν ζηεθαληαίν ηκήκα πνπ θέξεη βιάβε επεξεάδεη άκεζα 

ηε βαζκνινγία θαζψο ζε θάζε ζηεθαληαίν ηκήκα 



55 

 

απνδίδεηαη έλαο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο , αλάινγα κε ηε 

ζέζε ηνπ, πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,5 (π.ρ. θαησηεξνπιάγην 

θιάδν ) έσο 6 (π.ρ. ζηέιερνο ζε πεξίπησζε αξηζηεξάο 

θπξηαξρίαο). 

 

3
ν
  Γηάκεηξνο ηεο 

ζηέλσζεο  

Η βαζκνινγία θάζε βιάβεο  ζηεθαληαίνπ ηκήκαηνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2 ζε πεξίπησζε ζηέλσζεο 50-99% 

θαη επί 5 ζε πεξίπησζε νιηθήο απφθξαμεο. 

ε πεξίπησζε νιηθήο απφθξαμεο, πξνζηίζεληαη επηπιένλ 

πφληνη  σο εμήο: 

Ηιηθία ηεο ζηέλσζεο > 3 κήλεο ή άγλσζηε + 1 

Παξνπζία γέθπξαο (παξάπιεπξε θπθινθνξία) +1 

Σν πξψην ηκήκα πεξηθεξηθά ηεο βιάβεο δελ είλαη νξαηφ 

+1 

Παξνπζία Πιεπξηθνχ θιάδνπ ζην ζεκείν ηεο απφθξαμεο  

+1 εάλ ε δηάκεηξφο ηνπ είλαη < 1,5mm 

+1 εάλ ε δηάκεηξνο θαη ησλ δχν αγγείσλ < 1,5 mm ή ≥ 

1,5 mm ( δηάκεηξνο αγγείνπ εγγχηεξα ηεο  απφθξαμεο  

θαη ηνπ θιάδνπ ζην ζεκείν ηεο απφθξαμεο)  

+0 εάλ δηάκεηξφο ηνπ είλαη ≥1.5mm  (βιάβε ζε δηραζκφ) 

4
ν
  Βιάβε ζε ζεκείν 

δηαθιάδσζεο ηξηψλ  

αγγείσλ ( trifurcation) 

Η παξνπζία κίαο βιάβεο ζε ζεκείν δηαθιάδσζεο 3 

αγγείσλ πξνζζέηεη επηπιένλ πφληνπο  βάζεη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηκεκάησλ πνπ θέξνπλ βιάβε 

1 ηκήκα + 3  

2 ηκήκαηα +4 

3 ηκήκαηα +5 

4 ηκήκαηα +6  

 

5
ν
  Βιάβε ζε ζεκείν 

δηαθιάδσζεο  δχν 

αγγείσλ  

Η παξνπζία βιάβεο ζε ζεκείν δηαθιάδσζεο 2 αγγείσλ 

πξνζζέηεη επηπξφζζεηνπο πφληνπο βάζεη ηνπ ηχπνπ 

δηαθιάδσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Medina: 

Medina 1,0,0 ή 0,1,0 ή 1,1,0   + 1 πφλην 

Medina 1,1,1 ή 0,0,1 ή 1,0,1 ή 0,1,1  + 2 πφληνη 

Η παξνπζία κηαο γσλίαο δηαθιάδσζεο <70 ° 

πξνζζέηεη έλα επηπιένλ πφλην + 1  

6
ν
  Ανξην-ηνκηαθή 

βιάβε  

Κάζε  ανξην - ζηνκηαθή βιάβε πξνζζέηεη έλα επηπιένλ 

πφλην   
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7
ν
  νβαξή ειίθσζε  Η παξνπζία ζνβαξήο ειίθσζεο εγγχηεξα ηεο βιάβεο 

πξνζζέηεη δχν επηπιένλ πφληνπο  

8
ν
  Μήθνο ηεο βιάβεο  Βιάβε κήθνπο > 20mm πξνζζέηεη έλαλ επηπιένλ πφλην 

9
ν
  Αζβέζησζε  Παξνπζία ζνβαξήο αζβέζησζεο πξνζζέηεη δχν επηπιένλ 

πφληνπο  

10
ν
  Θξφκβνο  Η παξνπζία ζξφκβνπ ζπλεηζθέξεη κε έλαλ επηπιένλ 

πφλην 

11
ν
  Γηάρπηε βιάβε/κηθξά 

αγγεία  

Η παξνπζία δηάρπησλ βιαβψλ θαη ζηελψζεσλ 

πεξηθεξηθά ηεο θχξηαο βιάβεο  (  ηαλ ηνπιάρηζηνλ ην 

75% ηνπ κήθνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγγείνπ  πνπ απέρεη 

απφ ηε βιάβε έρεη δηάκεηξν <2 mm) πξνζζέηεη έλα 

επηπιένλ πφλην αλά ηκήκα.    

Πίνακας 8.  Οδεγφο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο SYNTAX ( SYNTAX SCORE ). 

Πεγή: Windecker, Stephan, et al. "2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial 

revascularization." Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 72.12 (2014): 1253-1379. 

  

 

Στεδιάγραμμα 3. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θάζε ζηεθαληαίνπ ηκήκαηνο πνηθίιεη 

ζχκθσλα κε ην επηθξαηνχλ ζχζηεκα ( δεμηφ ή αξηζηεξφ ). Η παξνζνπζία λφζνπ ζε θάζε 

ηκήκα θέξεη  έλαλ επηπιένλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαη 

θπκαίλεηαη απφ 0.5 (π.ρ. ζε βιάβε ζηνλ νπηζζνπιάγην θιάδν) έσο 6 ( π.ρ. ζε βιαβε 

ζηειάρνπο κε επηθξαηνχλ αξηζηεξφ ζχζηεκα) θαη επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ score. Πεγή : 
Windecker, Stephan, et al. "2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization." 

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 72.12 (2014): 1253-1379. 
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7.ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Kolmogorov-Smirnov Z-test. Σα ζπλερή δεδνκέλα 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ηεο  δηακέζνπ ηηκήο (εχξνο) γηα ηηο κε θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλεο κεηαβιεηέο θαη σο ν κέζνο φξνο (± ζηαζεξέο απνθιίζεηο) γηα ηηο 

θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο κεηαβιεηέο. Οη δνθηκέο ANOVA One way, Kruskal-Wallis 

θαη ε ρ2  ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνπζία/ ηππηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. 

Γηα αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο, φιεο νη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο κεηαβιεηέο 

ππέζηεζαλ ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Μνλνκεηαβιεηή θαη πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ ηεο  παξνπζίαο θαη ηππηθφηεηαο  ησλ ζηεζαγρηθψλ 

ζπκπησκάησλ  κε ηελ παξνπζία Ν ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ θαη ζε δηάθνξεο 

ππννκάδεο. Παξφκνηα αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο παξνπζίαο θαη ηππηθφηεηαο ησλ ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ κε ηελ 

έθηαζε θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο Ν (Gensini 1-20 έλαηη Gensini> 20). Η αλάιπζε 

ROC ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνγλσζηηθήο αθξίβεηαο ησλ 

ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ, άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο hs-CRP, θαζψο θαη 

ελφο πνιππαξαγνληηθνχ κνληέινπ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο Ν. Τπνινγίζηεθε ε 

πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε (AUC) ησλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο θαη ε 

πξνβιεπηηθή ηνπο αθξίβεηα/αμία ζπγθξίζεθε κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνπο Hannley θαη McNeil (c- ζηαηηζηηθή) [173]. Οη ηηκέο P ήηαλ πάληνηε δχν 

φςεσλ θαη ε ηηκή ξ <0,05 ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή. Σέινο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ SPSS (IBM SPSS Statistics, 

Έθδνζε 23). 
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IV. Απνηειέζκαηα  

1.Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνόξηεο  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 9. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

ηα 65 έηε, 69% ήηαλ άλδξεο, 37% ήηαλ ελεξγνί θαπληζηέο, 81% είραλ δπζιηπηδηακία, 

77% αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη 45% ηνπ ζπλφινπ είραλ ζαθραξψδε δηαβήηε. ζνλ 

αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ην 26% ειάκβαλε αληηαηκνπεηαιηαθά, 27% 

δηνπξεηηθά, 24% β-αλαζηνιείο, 29% αλαζηνιείο δηαχισλ αζβεζηίνπ, 42% 

απνθιεηζηέο ηνπ άμνλα – ΡΑΑ (Ρελίλε- Αγγεηνηελζίλε- Αιδνζηεξφλε), 43% 

ζηαηίλεο, 19% κεηθνξκίλε, ελψ ην 5% ησλ ζπκκεηερφλησλ έθαλαλ ππνδνξίσο 

ηλζνπιίλε. Ο κέζνο δεθαεηήο θίλδπλνο θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβακάησλ ζηνλ ππφ 

κειέηε πιεζπζκφ ραξαθηεξίζηεθε ελδηάκεζνο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Framingham θαη Heart Scores κε ηηκέο 16% θαη 3% αληίζηνηρα.  

Χαρακτθριςτικά πλθκυςμοφ μελζτθσ  (Ν=690) 

Ηλικία ( ζτθ ) 65±11 

Άρρεν φφλο 479 (69) 

Κάπνιςμα 256 (37) 

Δυςλιπιδαιμία 565 (81) 

Αρτθριακά υπζρταςθ 531 (77) 

ακχαρώδθσ διαβιτθσ 313 (45) 

Φάρμακα 

Αντιαιμοπεταλιακά 

Διουρθτικά 

Β- αναςτολείσ 

Αποκλειςτζσ διαφλων αςβεςτίου 

Αποκλειςτζσ του άξονα ΡΑΑ 

τατίνεσ 

Μετφορμίνθ 

Ινςουλίνθ 

 

176 (26) 

185 (27) 

164 (24) 

203 (29) 

292 (42) 

294 (43) 

133 (19) 

37 (5) 

υςτολικι αρτθριακι πίεςθ 134±22 
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Διαςτολικι αρτθριακι πίεςθ 79±13 

Δείκτθσ μάηασ ςώματοσ 28.6±4.1 

Γλυκόηθ νθςτείασ 109 (96, 141) 

Γλυκοηυλιωμζνθ αιμοςφαιρίνθ 6.0±1.3 

Κάκαρςθ κρεατινίνθσ ( MDRD ) 72.6±17.9 

Ολικι χολθςτερόλθ 190±44 

HDL 45±12 

TRG 118 (95, 170) 

LDL 118±40 

Hs-CRP 4.01 (.05, 8.65) 

Framingham Score 16 (10, 27) 

Heart Score 3 (2, 5) 

           Πίνακας 9. Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνχ κειέηεο 

 

2. πκπηώκαηα θαη έθηαζε Ν ζηελ θνόξηε 

Σα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ κε βάζε ηα νπνία νδεγήζεθαλ ζε 

ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν ήηαλ ελδεηθηηθά ηππηθήο ζηεζάγρεο ζην 48% ησλ αζζελψλ, 

άηππεο ζπκπησκαηνινγίαο (άηππεο ζηεζάγρεο ή κε ζηεζαγρηθνχ ζσξαθηθνχ άιγνπο) 

ζην 31% ελψ ην ππφινηπν 21% ησλ αζζελψλ ήηαλ αζπκπησκαηηθνί (Στεδιάγραμα 4).  

Στεδιάγραμμα 4                                                   Στεδιάγραμμα 5 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηεθαληνγξαθηάο ην 54% ησλ αζζελψλ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθέο ζηελψζεηο ζηα ζηεθαληαία αγγεία, 30% δηαγλψζζεθε κε Ν 

ελφο αγγείνπ, 15% κε Ν 2 αγγείσλ θαη 1% κε Ν 3 αγγείσλ (Στεδιάγραμμα 5).                                              

Αληίζηνηρα, ην 49% ησλ αζζελψλ παξνπζίαδε Gensini Score 0 , ην 27% 1-20 θαη ην 

24% >20 (Στεδιάγραμμα 6). Δπίζεο ην 52% ηεο θνφξηεο είρε  Syntax Score 0 , ην 

41% 1-22 θαη ην 7% >22 (Στεδιάγραμμα 7). 

     Στεδίαγραμμα 6                                              Στεδιάγραμμα 7 

 

 

 

3. Σππηθόηεηα ζπκπησκάησλ θαη θιαζηθνί παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ηππηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κε θιαζηθνχο  

παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ φπσο ε ειηθία,  ε ΑΤ, ε δπζιηπηδαηκία, ν Γ  

θαη ην θάπληζκα δελ θάλεθε λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Η κφλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζην θχιν ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία πην εχθνια παξαπέκπνληαη γηα ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν αζπκπησκαηηθνί 

άλδξεο 24% έλαληη κφιηο ηνπ 12% ησλ (αληίζηνηρσλ) γπλαηθψλ (p<0.001) (Πίνακας 

10).  
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 Αςυμπτωματικοί 

Ν=142 

Άτυπθ 

ςυμπτωματολογία  

Ν=211 

Συπικι 

ςτθκάγχθ 

Ν=337 

Σιμι p 

Φφλο 

Άνδρεσ  

Γυναίκεσ  

 

117 (24) 

25 (12) 

 

130 (27) 

81 (38) 

 

232 (49) 

105 (50) 

<0.001 

Αρτθριακι 

υπζρταςθ 

Ναι 

Όχι  

 

 

107 (20) 

35 (22) 

 

 

154 (29) 

57 (36) 

 

 

270 (51) 

67 (42) 

0.137 

Δυςλιπιδαιμία  

Ναι  

Όχι  

 

113 (20) 

27 (22) 

 

164 (29) 

46 (37) 

 

285 (51) 

51 (41) 

0.127 

ακχαρώδθσ 

διαβιτθσ  

Ναι  

Όχι  

 

 

61 (20) 

81 (22) 

 

 

87 (28) 

122 (32) 

 

 

164 (53) 

173 (46) 

0.224 

Κάπνιςμα 

Ναι  

Όχι  

 

52 (20) 

90 (21) 

 

82 (32) 

129 (30) 

 

122 (48) 

215 (49) 

0.814 

Ηλικία  

<65 

≥65 

 

78 (20) 

64 (21) 

 

111 (29) 

100 (32) 

 

193 (51) 

144 (47) 

0.561 

     

Πίνακας 10. πζρέηηζε ηεο ηππηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κε θιαζηθνχο  παξάγνληεο 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ 
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4. πκπηώκαηα θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνόξηεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ζπκπησκάησλ κε 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ (Πίνακας 11) δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ειηθία κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ 

(αζπκπησκαηηθνί, άηππε ζπκπησκαηνινγία, ηππηθή ζηεζάγρε) κε βάζε ηα 

ζπκπηψκαηα (p=0.002). Οη αζζελείο κε ηππηθά ζπκπηψκαηα (ηππηθή ζηεζάγρε) 

παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο (p<0.05 θαη γηα 

ηηο δχν ζπγθξίζεηο). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππήξμε ζηνλ ΓΜ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα  (p=0.029). ε post hoc αλάιπζε 

κφλν νη αζπκπησκαηηθνί αζζελείο  παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά  πςειφηεξν δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε άηππε ζπκπησκαηνινγία (p=0.028). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηηο ηηκέο ηεο γιπθνδπιησκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο (HbA1c) κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα 

(p=0.019). ε post hoc αλάιπζε κφλν νη αζζελείο κε ηππηθά ζπκπηψκαηα 

παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή HbA1c ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε 

άηππε ζπκπησκαηνινγία (p=0.037). Οη ηηκέο ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο ήηαλ έλα 

αθφκε απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε θνφξηε πνπ παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα (p=0.030). ε 

post hoc αλάιπζε κφλν νη αζζελείο κε ηππηθή ζηεζάγρε  παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά  

πςειφηεξεο ηηκέο ρνιεζηεξφιεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε άηππε 

ζπκπησκαηνινγία (p=0.024). ζν αλαθνξά ηα ηξηγιπθεξίδηα νη αζζελείο κε ηππηθή 

ζηεζάγρε είραλ πςειφηεξεο ηηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ ζε ζχγθξηζε ηηο άιιεο νκάδεο 

αζζελψλ (p=0.003). Σα επίπεδα ηεο hs-CRP παξνπζίαδαλ ζηαδηαθά αχμεζε θαζψο 

εμειίζζεηαη ε ηππηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηνπο αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο ζε 

απηνχο κε άηππα θαη ηππηθά ζπκπηψκαηα (p<0.001) 
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 υμπτώματα  

Αςυμπτωματικοί 

Ν=142  

Άτυπθ τθκάγχθ 

Ν=211 

Συπικι ςτθκάγχθ 

Ν=337 

 p value 

Ηλικία  64±9 63±12 66±10 0.002 

ΔΜ 29.4±4.3 28.2±4.2 28.5±3.9 0.029 

ΑΠ 134±23 133±22 134±21 0.770 

ΔΑΠ 79±15 79±13 80±12 0.490 

GFR 73±16 74±21 71±17 0.114 

Γλυκόηθ 109(96,127) 107(95,129) 111(97,146) 0.078 

Γλυκοηυλιωμζνθ  5.9±1.2 5.8±1.3 6.2±1.4 0.019 

Ολικι 

χολθςτερόλθ  

188±43 185±38 195±47 0.030 

HDL 45±12 45±12 45±12 0.904 

TRG 115(84,162) 114(94,152) 127(97,177) 0.003 

LDL  116±38 115±36 122±43 0.113 

Hs-CRP 1.69(0.89,5.21) 2.60(0.89,6.63) 5.57(1.46,11.22) <0.001 

Framingham 

score 

18(13,31) 16(10,27) 18(11,31) 0.037 

Heart score 4(264) 3(1,4) 3(2,5) 0.001 

Πίνακας 11. πζρέηηζε ζπκπησκάησλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνφξηεο  

 

 

 

5. πζρέηηζε ζπκπησκάησλ κε ηελ παξνπζία Ν 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ κε ηελ παξνπζία Ν δηαπηζηψζεθε φηη νη αζζελείο κε ηππηθά 

ζπκπηψκαηα (ηππηθή ζηεζάγρε) είραλ OR (odds ratio) 3.4 (95% CI 2.3, 5.1) p<0.001 

γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο ελψ νη αζζελείο κε άηππα 

ζπκπηψκαηα (άηππε ζηεζάγρε θαη κε ζηεζαγρηθφο ζσξαθηθφο πφλνο) είραλ OR 0.5 

(95% CI 0.3, 0.8) p=0.003 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο. 
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(Στεδιάγραμμα 8) ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζε 

δηάθνξεο ππννκάδεο αζζελψλ κε βάζε ην θχιν, ην Γ θαη ηελ ειηθία. ηελ 

ππννκάδα κε βάζε ην θχιν νη γπλαίθεο κε ηππηθή ζηεζάγρε είραλ OR 5.1 (95% CI 

1.8, 14.7) p=0.002 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηηο αζπκπησκαηηθέο, ελψ νη 

γπλαίθεο κε άηππα ζπκπηψκαηα είραλ OR 0.7 (95% CI 0.2, 2.2) p=0.538 γηα 

παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηηο  αζπκπησκαηηθέο. ζν αλαθνξά ην άξξελ θχιν, νη 

άλδξεο κε ηππηθή ζηεζάγρε είραλ OR 3.6 (95% CI 2.2, 5.7) p<0.001 γηα παξνπζία Ν 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο, ελψ εθείλνη κε άηππα ζπκπηψκαηα είραλ OR 

0.5 (95% CI 0.3, 0.9) p=0.020 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο  

αζπκπησκαηηθνχο. (Στεδιάγραμμα 8) ηελ ππννκάδα αζζελψλ κε Γ, αζζελείο κε 

ηππηθή ζηεζάγρε είραλ OR 4.5 (95% CI 2.4, 8.4) p<0.001 γηα παξνπζία Ν ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο, ελψ δηαβεηηθνί αζζελείο κε άηππα ζπκπηψκαηα 

είραλ OR 0.5 (95% CI 0.2, 0.9) p=0.025 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αζπκπησκαηηθνχο. Οη κε δηαβεηηθνί αζζελείο κε ηππηθή ζηεζάγρε είραλ OR 2.8 (95% 

CI 1.6, 4.8) p<0.001 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο, ελψ 

κε δηαβεηηθνί κε άηππα ζπκπηψκαηα είραλ OR 0.5 (95% CI 0.3, 0.9) p=0.039 γηα 

παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο. (Στεδιάγραμμα 8) ηηο 

ππννκάδεο ησλ αζζελψλ κε βάζε ηελ ειηθία αζζελείο ειηθίαο ≤65 έηε κε ηππηθή 

ζηεζάγρε είραλ  OR 3.0 (95% CI 1.7, 5.3) p<0.001 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο αζπκπησκαηηθνχο ελψ εθείλνη ειηθίαο ≤65 έηε κε άηππα ζπκπηψκαηα είραλ OR 

0.4 (95% CI 0.2, 0.7) p=0.003 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αζπκπησκαηηθνχο. ζν αλαθνξά ηελ ειηθηαθή ππννκάδα ≥65 εηψλ, αζζελείο  κε 

ηππηθή ζηεζάγρε είραλ  OR 3.8 (95% CI 2.1, 6.9) p<0.001 γηα παξνπζία Ν ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο ελψ εθείλνη κε άηππα ζπκπηψκαηα είραλ OR 0.6 

(95% CI 0.3, 1.2) p=0.183 γηα παξνπζία Ν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο. 

(Στεδιάγραμμα 8) 
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Στεδιάγραμμα 8. πζρέηηζε ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ κε παξνπζία αγγεηνγξαθηθήο Ν 

ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη ζε ππν-νκάδεο αζζελψλ κε βάζε ην θχιν, ηελ παξνπζία Γ θαη 

ηελ ειηθία 

 

 

 

6. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε πξόγλσζεο Ν 

ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηελ πξφβιεςε ζεκαληηθήο Ν θαη κεηά απφ 

ζηάζκηζε γηα ηελ παξνπζία δηαθφξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηα ηππηθά ζπκπηψκαηα 

(ηππηθή ζηεζάγρε) ήηαλ αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο αγγεηνγξαθηθά 

ζεκαληηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ OR 2.54 (95% CI 1.58, 4.08) p<0.001. Άιινη 

αλεμάξηεηνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο Ν ζηελ ίδηα αλάιπζε ήηαλ: ην άξξελ θχιν 

OR 1.9 (95% CI 1.20, 3.01) p=0.006, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε OR 166 (95% CI 1.03, 

2.66) p=0.036, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο OR 2.17 (95% CI 1.46, 3.22) p<0.001, ν 

δεθαδηθφο ινγάξηζκνο ηεο hs-CRP OR 2.91 (95% CI 2.09, 4.03) p<0.001 θαη ν ΓΜ 

OR 0.93 (95% CI 0.88, 0.98) p=0.004. (Στεδιάγραμμα 9) 
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Στεδιάγραμμα 9. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε ζπζρέηηζεο ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ κε ηελ παξνπζία αγγεηνγξαθηθά ζεκαληηθήο 

Ν. 

 

 

 

7. Πξνγλσζηηθή ηθαλόηεηα ζηεζαγρηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη θιαζηθώλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ σο πξνο ηελ παξνπζία Ν  

ηε παξνχζα θνφξηε, ν ραξαθηήξαο ησλ ζπκπησκάησλ ήηαλ ν παξάγνληαο 

πνπ κπνξνχζε κε ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα (ζε ζρέζε κε άιινπο θιαζηθνχο θιηληθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ) λα πξνβιέςεη ηελ παξνπζία ζεκαληηθήο Ν (AUC 0.71 

p<0.001). H ρξήζε άιισλ θιηληθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο hs-CRP 

(θιεγκνλή) επηπιένλ ησλ ζπκπησκάησλ βειηηψλεη ηελ πξνγλσζηηθή αθξίβεηα ηνπ 

κνληέινπ (AUC 0.81 p<0.001) (Πίνακας 12 & Στεδιάγραμμα 10) 
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AUC  

(area under the curve) 

Standard error  P value  

τθκαγχικά 

ςυμπτώματα  

0.71 0.02 <0.001 

Δ 0.60 0.02 <0.001 

Ηλικία  0.59 0.02 <0.001 

Άρρεν φφλο  0.56 0.02 0.006 

ΑΤ 0.56 0.02 0.010 

Δυςλιπιδαιμία 0.53 0.02 0.150 

Κάπνιςμα  0.52  0.02 0.383 

Πολυπαραγοντικό 

μοντζλο  

0.81 0.02 <0.001 

Πίνακας 12. Πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζηεζαγρηθήο ζπκπησκαηνινγία θαη θιαζηθψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ σο πξνο ηελ παξνπζία Ν  

 

 

 

 

Στεδιάγραμμα 10. Μειέηε ROC γηα ηνλ θαζνξηζκφ αθξίβεηαο πξφγλσζεο Ν κε θάζε 

παξάγνληα μερσξηζηά (αξηζηεξά) θαη ζε πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν (δεμηά). 
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8. Έθηαζε ζηεθαληαίαο αζεξσκάησζεο (ππννκάδα αζζελώλ κε ηεθκεξησκέλε 

Ν- GENSINI>0) 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ππννκάδα ησλ αζζελψλ κε 

ηεθκεξησκέλε Ν (Gensini >0) αλέδεημε φηη ε παξνπζία ηππηθήο ζηεζάγρεο  

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε έθηαζε Ν (Gensini>20) OR 1.98 (95%CI 1.08, 3.63) 

p=0.027 ελψ ε παξνπζία άηππεο ζηεζάγρεο παξνπζηάδεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ έθηαζε ζηεθαληαίαο λφζνπ OR 1.79 (95% CI 0.84,3.85) 

p=0.134. ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε κεηά απφ ζηάζκηζε γηα ηελ παξνπζία άιισλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ (θχιν, θάπληζκα, ειηθία, δηαβήηεο, ιηπίδηα, ππέξηαζε) θαη 

ππνθιηληθήο θιεγκνλήο (hs-CRP) ε ζρέζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ έθηαζε ηεο  Ν 

δελ ήηαλ πιένλ ζεκαληηθή (p=0.657). Δπηπιένλ, ηo άξξελ θχιν (OR 2.97 p=0.001), ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο (OR 1.70 p=0.03), ηα επίπεδα ηεο hs-CRP (ινγαξηζκηθή ηηκή 

OR 2.37 p<0.001) θαη ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο (OR 0.76 γηα θάζε 10ml/min αχμεζε 

p=0.001) απνηέιεζαλ αλεμάξηεηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηεο έθηαζεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ φπσο εθηηκήζεθε κε ην Gensini score. Σέινο, φηαλ ε έθηαζε ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ εθηηκάηαη κε ην Syntax score δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ραξαθηήξα ησλ ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο 

έθηαζεο ηεο Ν (p=0.180). 
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V. πδήηεζε 

Η παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο 

παξνπζίαο θαη ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ (ζηεζάγρεο) θπξίσο σο πξνο 

ηε ζπζρέηηζε κε ηελ εκθάληζε Ν ζε κηα νκάδα αζζελψλ κε ππνςία ζηαζεξήο 

ζηεζάγρεο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαγλσζηηθή ζηεθαληνγξαθία. Οη αζζελείο ηεο 

κειέηεο καο ήηαλ θαζ’ ππεξνρή (70%) άξξελεο κε ζεκαληηθά πςειφ επηπνιαζκφ 

θιαζηθψλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (45% δηαβεηηθνί, >70% 

δπζιηπηδαηκηθνί θαη ππεξηαζηθνί, 40% θαπληζηέο) θαη απνηππψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε ζχγρξνλε πξαθηηθή ζηε ζεξαπεπηηθή (πξσηνγελή πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ) κε ζεκαληηθά κεγάιν πνζνζηφ απηψλ λα ιακβάλνπλ ζηαηίλεο >40% 

αιιά θαη άιιεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ έρνπλ απνδεηρηεί φηη απμάλνπλ ηελ 

επηβίσζε (αληη-αηκνπεηαιηαθά, β απνθιεηζηέο, αληαγσληζηέο ηνπ άμνλα). Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε θνφξηεο πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζε 

αληίζηνηρνπο πιεζπζκνχο θαη ζα κπνξνχζε λα αιινηψζνπλ ηε ζρέζε ησλ 

ζπκπησκάησλ κε ηελ παξνπζία Ν. Γηα παξάδεηγκα, ε απμεκέλε ρξήζε ησλ 

δηαθφξσλ θαξκάθσλ κπνξεί λα αιινηψλεη ηε ζπζρέηηζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηε Ν 

φπσο ε απμεκέλε ρξήζε β- απνθιεηζηψλ ή αθφκε θαη ζηαηηλψλ.  

Παξά ηελ πςειή ππνςία γηα παξνπζία Ν απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

θαίλεηαη φηη κφλν νη κηζνί αζζελείο είραλ ηειηθά ζεκαληηθή αγγεηνγξαθηθά Ν θάηη 

πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο κεγάιεο ζχγρξνλεο θαηαγξαθέο αληίζηνηρσλ 

πιεζπζκψλ [144]. Απφ ηελ άιιε πεξίπνπ νη κηζνί αζζελείο εκθαλίζηεθαλ κε ηππηθή 

αλαθεξφκελε ζηεζαγρηθή ζπκπησκαηνινγία γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη 

απφιπηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο παξνπζίαο Ν. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηνλ αζζελή αιιά θαη ε αληίιεςε 

ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ππφθεηληαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη 

απνηππψλνπλ ζαθψο θαη ηε ζεκαζία απηψλ ζηε δηαινγή (screening) θαη ηε ζχζηαζε 

ησλ ζεξαπφλησλ (referral bias) γηα ηε δηελέξγεηα ζηεθαληνγξαθίαο. 

Ιδηαηηέξσο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζεο κειέηεο ήηαλ θαη ε απνπζία 

ζπζρέηηζεο ηεο ηππηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ. Αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαπλίζκαηνο, αξηεξηαθήο ππέξηαζεο ή 

δπζιηπηδαηκίαο ε επίπησζε ηεο ηππηθήο ζηεζάγρεο ήηαλ ε ίδηα ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε δηαγλσζηηθή ζηεθαληνγξαθία. ζν αλαθνξά ηελ ζπζρέηηζε  ηεο 
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ηππηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κε θιαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ Ν ε κφλε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζην θχιν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

αζπκπησκαηηθνί άλδξεο (24%) παξαπέκπνληαη πην εχθνια γηα ζηεθαληνγξαθηθφ 

έιεγρν ζε ζρέζε  κε ηηο αληίζηνηρεο γπλαίθεο (12%). Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί 

απφ ην γεγνλφο φηη ην άξξελ θχιν απνηειεί θιαζηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα Ν 

[145] θαη απφ ηελ άιιε επηθξαηεί αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο φηη νη γπλαίθεο ζπάληα 

εκθαλίδνπλ Ν θαζψο ζεσξείηαη φηη πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δξάζε ησλ ελδνγελψλ 

νξκνλψλ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ [146]. Ο δεθαεηήο θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο ζηηο 

γπλαίθεο θαίλεηαη λα θαζπζηεξεί πεξίπνπ θαηά κία δεθαεηία ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ 

αλδξψλ φπσο εχθνια κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηνπο πίλαθεο ππνινγηζκνχ ηνπ 

Heart Score. O θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο γηα κηα γπλαίθα 60 εηψλ είλαη ίδηνο κε απηφλ 

ελφο άλδξα 50 εηψλ. Δπνκέλσο, νη θιηληθνί γηαηξνί αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε εγξήγνξζε φζν αλαθνξά ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ 

παξαπέκπνληαο πην ζπρλά θαη κε κεγαιχηεξε επθνιία αζπκπησκαηηθνχο άλδξεο κε 

παξάγνληεο θηλδχλνπ Ν λα ππνβιεζνχλ ζε κε επεκβαηηθέο δνθηκαζίεο ηζραηκίαο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζε ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο γπλαίθεο 

(ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ θαη ζηηο γπλαίθεο, ελψ πνιχ 

ζπρλά γπλαίθεο κε ζεκαληηθή Ν εκθαλίδνληαη κε άηππε ζπκπησκαηνινγία ή θαη 

πξαθηηθά αζπκπησκαηηθέο. Απηφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ νδεγεί ζε 

θαζπζηεξεκέλε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ αιιά 

θαη θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία απφ ηελ πιεπξά ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ. 

πλεπψο θνηλή ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζέγγηζε αζζελψλ κε παξάγνληεο ΚΑΝ 

αλεμαξηήησο θχινπ [5]. 

Δπηπιένλ έθπιεμε παξνπζηάδνπλ ζηελ παξνχζα κειέηε ηα παξφκνηα πνζνζηά 

παξαπνκπήο αζζελψλ γηα ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν κε βάζε ηνλ 

ραξαθηήξα/ηππηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ  πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ησλ 

ππννκάδσλ ησλ δηαβεηηθψλ θαη κε δηαβεηηθψλ αζζελψλ. Δίλαη γλσζηφ απφ 

παιαηφηεξεο θαηαγξαθέο αζζελψλ φηη αζζελείο κε Γ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

παξνπζηάδνπλ ζησπειή ηζραηκία (αζπκπησκαηηθνί) θαη λα εθδειψλνπλ ζησπειά 

εκθξάγκαηα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο 

[127,147,148.149.150,151,152,153,154,155]. ηε κειέηε Framingham παξαηεξήζεθε 

φηη ην 25% ησλ αζζελψλ κε Γ είραλ ειεθηνθαξδηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλν παιαηφ 
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αδηάγλσζην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη κηζνί εμ απηψλ δελ είραλ θαζφινπ 

ζπκπηψκαηα ελψ νη ππφινηπνη κηζνί παξνπζίαζαλ άηππε ζπκπησκαηνινγία [127]. ε 

άιιε θαηαγξαθή αζζελψλ κε νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν (NRDI-2 , national registry 

of myocardial infarction -2), ε παξνπζία Γ απνηέιεζε αλεμάξηεην παξάγνληα 

άηππεο εθδήισζεο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ [149]. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

αζζελείο κε Γ αξγνχλ λα δηαγλσζζνχλ ιφγσ ηεο άηππεο ζπκπησκαηνινγίαο θαη 

ιακβάλνπλ ιηγφηεξν ζπρλά εγθαίξσο ηελ ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία [156,157]. 

Γηαβεηηθνί αζζελείο κε ηζραηκία  ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα βηψλνπλ 

ηππηθφ  ζηεζαγρηθφ  άιγνο ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη άηππα ζπκπηψκαηα 

φπσο δχζπλνηα ζηε πξνζπάζεηα κπνξεί λα απνηεινχλ  ηε κνλαδηθή θιηληθή 

εθδήισζε  (ηζνδχλακν ζηεζάγρεο) [158,159,160]. Πηζαλέο εμεγήζεηο ησλ άηππσλ 

θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηεο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο 

πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηνλ νπδφ ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ θαη ησλ επηπέδσλ ησλ 

ελδνξθηλψλ θαζψο θαη ηελ πξνζβνιή ηνπ ΑΝ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ απφ δηαβεηηθή 

λεπξνπάζεηα [147,154]. Η απηφλνκε λεπξνπάζεηα είλαη έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε 

αζζελείο κε Γ θαη αλσκαιίεο απηφλνκσλ λεπξηθψλ ηλψλ έρνπλ ηεθκεξησζεί 

ηζηνινγηθά ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο πνπ πέζαλαλ κεηά απφ ζησπειφ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ[161]. Οη δηαβεηηθνί αζζελείο κε ζησπειή ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο δηάρπησλ αλσκαιηψλ ζηελ απεηθφληζε ηεο κ-

ησδνβελδπιγνπαληδίλεο (MIBG), ππνδεηθλχνληαο φηη νη αλσκαιίεο ηεο αληίιεςεο ηνπ 

πφλνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ ζπκπαζεηηθή απνλεχξσζε [162]. Απφ ηελ άιιε 

ζε αξθεηέο κειέηεο δηαβεηηθνί αζζελείο κε πξνζβνιή ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ΑΝ απφ 

δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξε ζησπειή ηζραηκία 

εθηηκψκελε κε ηελ δηελέξγεηα θάπνηαο δνθηκαζίαο θφπσζεο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο 

ρσξίο δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα [134,147,163,164]. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζεο κειέηεο πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αζζελείο 

ζην ζχλνιφ ηνπο ιάκβαλαλ ζεξαπείεο πνπ κπνξεί λα αιινίσλαλ απηή ηε ζπζρέηηζε 

ζπκπησκάησλ θαη Γ αιιά θαη πνιινί αζζελείο θπξίσο αζπκπησκαηηθνί θαη κε 

άηππε ζπκπησκαηνινγία είραλ ήδε ππνβιεζεί ζε δνθηκαζίεο ηζραηκίαο. Ο Γ 

ζεκαηνδνηεί εμαξρήο κηα πην επηζεηηθή δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

(π.ρ. νδεγνχληαη πην γξήγνξα θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε παξνπζία ζπκπησκάησλ ζηε 

δηελέξγεηα δνθηκαζηψλ ηζραηκίαο) ζηνπο αζζελείο απηνχο κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαίλνληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ζπζρεηίζεηο πνπ θαίλνληαλ ζε παιαηφηεξεο κειέηεο. 
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Η ζπζρέηηζε ηεο ηππηθφηεηαο ησλ ζηεζαγρηθψλ ζπκπησκάησλ κε ηελ hsCRP 

έλαλ θαζηεξσκέλν δείθηε αγγεηαθήο θιεγκνλήο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Γελ 

είλαη γλσζηφο ν πηζαλφο αηηηνπαζνγελεηηθφο ξφινο ηεο θιεγκνλήο ζηελ εκθάληζε ηεο 

ζηεζάγρεο. Μηα ηέηνηα ζπζρέηηζε ζα είρε κεγάιε ζεκαζία ηφζν γηα ιφγνπο 

ζεξαπεπηηθνχο – αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπησκάησλ κε εηδηθή αληηθιεγκνλψδε 

ζεξαπεία – φζν θαη δηαγλσζηηθνχο θαζψο ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί 

θαιχηεξα ν ραξαθηήξαο ηνπ ζηεζαγρηθνχ πφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε απμεκέλα επίπεδα 

θιεγκνλήο. Σα επξήκαηα απηά ζίγνπξα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο ζε κειινληηθέο 

εξγαζίεο. 

ηε παξνχζα κειέηε, ε ηππηθή ζηεζάγρε θάλεθε λα παξνπζηάδεη ηελ πην 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ παξνπζία ζηεθαληαίαο λφζνπ – πεξίπνπ 3πιαζηάδεη ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο ζεκαληηθήο Ν ζε ζρέζε κε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο. 

Μάιηζηα θαίλεηαη φηη ε παξνπζία ηππηθήο ζηεζαγρηθήο ζπκπησκαηνινγίαο είλαη πην 

ζεκαληηθή θαη επηθέξεη κεγαιχηεξν «θίλδπλν» ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ 

(5πιαζηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ) θαη ησλ δηαβεηηθψλ (>4πιαζηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ) 

αζζελψλ. Δπηπιένλ, απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα 

πξφγλσζεο Ν ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θιαζηθνχο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ 

θηλδχλνπ κε ηνλ ακέζσο επφκελν λα είλαη ν Γ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηψλνπλ αληίζηνηρα επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ  

[91,132,133,138,165,166]. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ φηη ε ηππηθφηεηα ηνπ ζσξαθηθνχ 

άιγνπο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηα δηάθνξα κνληέια 

ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο ζηεθαληαίαο λφζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη 

ζήκεξα θαη πξνηείλνληαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή 

[91,132,166]. εκαληηθφ εχξεκα επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη θάπνηνη ιίγνη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

(άξξελ θχιν, Γ, αξηεξηαθή ππέξηαζε, Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη hs-CRP) 

κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα πξνβιέςνπλ (αθξίβεηα πεξίπνπ 80%) ηελ παξνπζία 

ζεκαληηθήο Ν ζηε ζηεθαληνγξαθία.  

Παξαδφμσο, νη αζπκπησκαηηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ζρεηηθφ 

επηπνιαζκφ Ν ζε ζρέζε κε απηνχο κε άηππε ζπκπησκαηνινγία (κε ηππηθή 

ζηεζάγρε θαη κε ζηεζαγρηθφ ζσξαθηθφ άιγνο). Μηα εμήγεζε ζε απηφ ζα κπνξνχζε 

ίζσο λα είλαη ν πςειφηεξνο θαξδηαγγεηαθφο θίλδπλνο ζηελ νκάδα ησλ 
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αζπκπησκαηηθψλ αζζελψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν φπσο 

απηφ πξνέθπςε απφ ηα πςειφηεξα Framingham θαη Heart scores πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζε απηή ηελ ππννκάδα αζζελψλ ηεο θνφξηεο καο. Άιιε κηα πηζαλή εμήγεζε είλαη ε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε παξνπζίαο ζεηηθήο δνθηκαζίαο ηζραηκίαο γηα φινπο ηνπο 

αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα ζηεθαληνγξαθία ζε ζχγθξηζε  κε 

ηνπο αζζελείο κε άηππε ζπκπησκαηνινγία (πνπ ελδερνκέλσο λα κελ/δελ 

ππνβιήζεθαλ απαξαίηεηα ζε θάπνηα δνθηκαζία ηζραηκίαο πξν ηνπ ζηεθαληνγξαθηθνχ 

ειέγρνπ). Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο άηππεο ζηεζαγρηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ δηαγλψζεσλ ζσξαθηθνχ πφλνπ πνπ 

κπνξεί λα κελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηε Ν. Σν εχξεκα απηφ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη 

ζε πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ή φρη πιένλ ηνπ φξνπ ηεο άηππεο 

ζπκπησκαηνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα έρεη θάπνηνο αζζελήο Ν 

γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Ίζσο 

ηειηθά ην πην ζεκαληηθφ ή θαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ λα καο ελδηαθέξεη λα είλαη κφλν 

ε παξνπζία ηππηθνχ ζηεζαργηθνχ πφλνπ.    

  ζν αλαθνξά ηελ έθηαζε ηεο ζηεθαληαίαο αζεξσκάησζεο κφλνλ ε 

παξνπζία ηππηθνχ ζηεζαγρηθνχ άιγνπο ζρεηίδεηαη κε ζρεδφλ δηπιάζην ζρεηηθφ 

θίλδπλν απμεκέλεο έθηαζεο Ν (OR 1.98 , p=0.027) ζηελ κνλνπαξαγνληηθή 

αλάιπζε, παξαηήξεζε πνπ ζπλάδεη κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία[138,167]. 

Χζηφζν, ζε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε κεηά ζηάζκηζε γηα ηελ παξνπζία άιισλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ππνθιηληθήο θιεγκνλήο ε ζρέζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ 

έθηαζε ηεο Ν δελ ήηαλ πιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Δπίζεο ε παξνχζα κειέηε έδεημε επηπιένλ πσο ην άξξελ θχιν, ε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε θιεγκνλή θαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο 

απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. Σα 

δεδνκέλα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν άξξελ θχιν 

απνηειεί θιαζηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ Ν φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην δηπιάζην 

θίλδπλν Ν πνπ δηαηξέρνπλ νη άλδξεο έλαληη ησλ γπλαηθψλ [145]. Η πςειήο 

επαηζζεζίαο C-αληηδξψζα πξσηεΐλε (hs-CRP) έρεη απνηειέζεη θαη ζην παξειζφλ  

αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ δείθηε κειινληηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ [168,169]. Ο ξφινο 

ηεο θεληξηθήο παρπζαξθίαο ζηελ ζπκβνιή ηεο ζην ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν 

παξακέλεη ακθηιεγφκελνο [170]. Αθφκε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο 
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κειέηεο ην άξξελ θχιν, ν Γ, ηα επίπεδα ηεο hs-CRP θαη ε θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο 

απνηέιεζαλ αλεμάξηεηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηεο έθηαζεο ηεο Ν φπσο 

απηφ εθηηκήζεθε κε ην Gensini Score. Η πξνγλσζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζε φηη αθνξά ηελ έθηαζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ έρεη κειεηεζεί θαη ζην 

παξειζφλ. ε κειέηε ηνπ Pryor D. θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ν Γ απνηέιεζε  ζεκαληηθφ 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ [138]. ε 

πξφζθαηε κειέηε ε θιεγκνλή θαη άιινη παξαδνζηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε 

πξνρσξεκέλε ειηθία, ε ππεξγιπθαηκία θαη ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία απνηέιεζαλ 

κείδνλεο αλεμάξηεηνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο έθηαζεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ 

[171]. ηε πξννπηηθή κειέηε PREVEND αζζελψλ ρσξίο πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ 

ηεθκεξησκέλεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ηα επίπεδα ηεο hs-CRP θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

κειέηεο ζπζρεηίζηεθαλ κε αγγεηνγξαθηθά ρξαθηεξηζηηθά θαη θιηληθέο ζπλέπεηεο ηεο 

αζηαζνχο αζεξσκαηηθήο  πιάθαο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε [172]. 

Σα δεδνκέλα ησλ πεξηζζνηέξσλ κειεηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ηα 

ππνινγηζηηθά κνληέια πξφβιεςεο παξνπζίαο ζηεθαληαίαο λφζνπ πξνέξρνληαη απφ 

θνφξηεο αζζελψλ πνπ επηιέρζεθαλ κε πνηθίια θξηηήξηα λα ππνβιεζνχλ ζε 

ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν πνπ ελδερνκέλσο λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ. ην παξαπάλσ ζθάικα αλαθνξάο εκπίπηεη θαη ε παξνχζα κειέηε θαη 

επηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο πξνέξρνληαη απφ έλα κφλν θέληξν αλαθνξάο. Πξννπηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ πιεζπζκνχο κε κεγαιχηεξε εηεξνγέλεηα πξέπεη λα 

ζπιιερζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν έγθπξσλ κνληέισλ πνπ ζα ηπγράλνπλ 

θαιχηεξεο εθαξκνγήο ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Γηα παξάδεηγκα κειέηεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ πιεζπζκνχο κε κηθξφηεξε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα απνθξαθηηθήο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ ελδερνκέλσο λα βειηηψζνπλ ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε βάζνο δεθαεηηψλ σο πξνο ηελ επίπησζε θαη ηε 

ζρεηηθή ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (απμαλφκελνο 

επηπνιαζκφο ηνπ Γ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο) ζηελ εκθάληζε Ν αιιά θαη ε 

αικαηψδε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ησλ 

ΚΑΝ (π.ρ. ρξήζε πεξηζζνηέξσλ θαη πην εμειηγκέλσλ θαξκάθσλ -  κεγάιν πνζνζηφ 

αζζελψλ ιακβάλνπλ ζηαηίλεο ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε) απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ησλ ζχγρξνλσλ θννξηψλ κε ηηο παιαηφηεξεο πνπ ελδερνκέλσο λα εμεγνχλ 

αδπλακίεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ πξφβιεςεο παξνπζίαο Ν. Σν ελδηαθέξνλ 

ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 
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ζχγρξνλσλ κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο πηζαλφηεηαο ζηεθαληαίαο λφζνπ πνπ ζα 

πξνέξρνληαη απφ ζχγρξνλεο θνφξηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θιηληθνχο αιιά θαη 

εηδηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ΚΑΝ θαη  ζα ζπλνδεχνληαη απφ εχθνιεο θαη πξαθηηθέο 

ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα έγηλε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θιηληθνχ PTP θαζψο θαη ηνπ εθηεηακέλνπ κνληέινπ πνπ ζπλππνινγίδεη ηελ χπαξμε 

αζβεζηίνπ ζηα ζηεθαληαία αγγεία θαη πξνηείλεηαη ζήκεξα απφ ηηο επξσπατθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Αθφκε θη απηά ηα ηειεπηαία κνληέια βαζίζηεθαλ ζε 

δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ [133,138]. 

 

VI. πκπεξάζκαηα  

ε κηα ζχγρξνλε θνφξηε αζζελψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα ζηεθαληνγξαθία 

ιφγσ ππνςίαο ζηαζεξήο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ε παξνπζία ηππηθψλ ζπκπησκάησλ 

ζηεζάγρεο (ηππηθήο ζηεζάγρεο) ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ χπαξμε  ζεκαληηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ, αλ θαη δελ θάλεθε λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζή ηεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν δηαβήηεο δελ 

ζπζρεηίζηεθε κε κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ  άηππεο ζπκπησκαηνινγίαο  ή απνπζίαο 

ζπκπησκάησλ. Η ζπζρέηηζε ησλ άηππσλ ζπκπησκάησλ κε ρακειφηεξε επηθξάηεζε 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ αζπκπησκαηηθή θαηάζηαζε πηζαλψο αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη παξαπνκπήο ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ.  
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VIII.  Πεξίιεςε 

Διιεληθή  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζλεηφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ε ζηεθαληαία λφζνο. Η ζηεζάγρε απνηειεί ην θπξίαξρν 

θιηληθφ ζχκπησκα ελδεηθηηθφ ππνθείκελεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ε ηππηθφηεηά ηεο 

έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ παξνπζία ζεκαληηθήο λφζνπ. Παξ’ φια απηά, νη ζπζρεηίζεηο 

απηέο πξνέθπςαλ απφ πιεζπζκνχο παιαηφηεξσλ κειεηψλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη παξαπνκπήο. ηε παξνχζα κειέηε 

επηδηψμακε λα κειεηήζνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζσξαθηθνχ άιγνπο κε 

θιαζηθνχο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηελ παξνπζία 

αγγεηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε κηα ζχγρξνλε θνφξηε αζζελψλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν ιφγσ ππνςίαο ζηαζεξήο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ. ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζπκπεξηιήθζεζαλ 690 δηαδνρηθνί 

αζζελείο νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν ιφγσ ππνςίαο ζηαζεξήο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε έλα κφλν θέληξν αλαθνξάο (Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ). Γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

παξαδνζηαθή θιηληθή ηαμηλφκεζε πνπ ηνλ δηαρσξίδεη ζε ηππηθή ζηεζάγρε , άηππε 

ζηεζάγρε θαη κε ζηεζαγρηθφ ζσξαθηθφ πφλν. Η παξνπζία ζεκαληηθήο αγγεηνγξαθηθά 

ζηεθαληαίαο λφζνπ εθηηκήζεθε κε ηελ  ζηεθαληνγξαθία (εμέηαζε εθινγήο γηα ηελ 

δηάγλσζε ζηεθαληαίαο λφζνπ) ελψ ππνινγίζηεθαλ θαη ηα Gensini θαη Syntax scores 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο λφζνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζηα 

νπνία θαηέιεμε ε κειέηε καο νη αζπκπησκαηηθνί άλδξεο παξαπέκπνληαη πην ζπρλά 

γηα ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν ζε ζρέζε ηηο αζπκπησκαηηθέο γπλαίθεο. Δπηπιένλ, ν 

επηπνιαζκφο ησλ αζπκπησκαηηθψλ αζζελψλ θαη ηεο παξνπζίαο ηππηθήο ζηεζάγρεο δε 

δηέθεξε ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ή φρη ζαθραξψδε δηαβήηε. Η ηππηθή ζηεζάγρε 

ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξν επηπνιαζκφ ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

απνπζία ζπκπησκάησλ ελψ ε παξνπζία άηππσλ ζπκπησκάησλ ζπλδέζεθε κε 

ρακειφηεξν επηπνιαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο. Οη 

ζπζρεηίζεηο απηέο δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ  δηαβεηηθψλ θαη κε 

δηαβεηηθψλ αζζελψλ. ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε, ε ηππηθή ζηεζάγρε απνηέιεζε 

ηνλ κνλαδηθφ αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ζηεθαληαίαο λφζνπ. Δπίζεο ε 

ηππηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα πξνβιέςεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ 
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παξνπζία ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε ζρέζε κε άιινπο θιαζηθνχο θαξδηαγγεηαθνχο 

παξάγνληεο ή δείθηεο θιεγκνλήο (hs-CRP). ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε ν 

ζπλππνινγηζκφο θη άιισλ παξαγφλησλ επηπξφζζεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαίλεηαη λα 

βειηηψλεη ηελ πξνγλσζηηθή αμία ηνπ κνληέινπ καο. Σέινο, ζε αζζελείο κε 

ηεθκεξησκέλε ζηεθαληαία λφζν (Gensini>0) ν ραξαθηήξαο ησλ ζηεζαγρηθψλ 

ζπκπησκάησλ δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ έθηαζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε παξνπζία ηππηθήο ζηεζάγρεο ζηε θνφξηε καο ήηαλ ν 

ζεκαληηθφηεξνο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ζεκαληηθήο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ παξ’ φιν πνπ δελ  ζπζρεηίζηεθε  κε ηελ έθηαζή ηεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε 

απνηπρία ζπζρέηηζεο ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ κε ηελ παξνπζία πεξηζζνηέξσλ κε 

ηππηθψλ ζπκπησκάησλ ή/θαη ηελ απνπζία ηνπο. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο θάλεθε λα 

κελ επεξεάδεη ηελ ζπζρέηηζε ηεο ηππηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ παξνπζία 

ζηεθαληαίαο λφζνπ. Η ζπζρέηηζε ησλ άηππσλ ζπκπησκάησλ κε ρακειφηεξν 

επηπνιαζκφ ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε ζρέζε κε ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ πηζαλψο 

αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη παξαπνκπήο ζε απηή ηελ 

νκάδα αζζελψλ. ην κέιινλ, πξννπηηθά δεδνκέλα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

πιεζπζκνχο κε κεγαιχηεξε εηεξνγέλεηα θαη απφ πεξηζζφηεξα θέληξα αλαθνξάο 

πξέπεη λα ζπιιερζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν έγθπξσλ κνληέισλ πνπ ζα 

ηπγράλνπλ θαιχηεξεο εθαξκνγήο ζην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

Αγγιηθή  

Coronary artery disease (CAD) is among the leading causes of morbidity and 

mortality in developed countries. Angina is an important clinical symptom for 

underlying CAD and its characteristics (i.e. typicality) are currently important in 

identifying patients with significant CAD. However, these associations were shown in 

populations from older studies that do not match modern treatment and referral 

strategies. In the present study we aimed to investigate the association of chest pain 

characteristics with classical cardiovascular risk factors as well as the presence of 

angiographic CAD in a cohort of patients undergoing coronary angiography for 

suspected stable CAD in the current era.Consecutive patients undergoing coronary 

angiography for suspected stable CAD in a single University hospital clinical center 

were enrolled in our study. Traditional clinical classification of chest pain as typical 
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anginal, atypical anginal and no chest pain was used. The presence of significant 

angiographic CAD was assessed using standard coronary angiography and the 

GENSINI score and the SYNTAX score were also calculated to assess the extent of 

CAD. According to the results of our study, male asymptomatic subjects were 

referred more often for angiography compared to women. Moreover, the prevalence 

of asymptomatic patients or typical symptoms did not differ according to the presence 

of diabetes. Typical symptoms were associated with a higher prevalence of CAD 

compared to the absence of chest pain. Atypical symptoms were associated with a 

lower prevalence of CAD compared to the absence of symptoms. Similar associations 

were observed in diabetic and non diabetic populations. In multivariate analysis, 

typical angina symptoms remained an independent predictor of CAD. The typicality 

of symptoms alone could predict the presence of CAD with greater accuracy 

compared to other classical risk factors or hs-CRP. In multivariate analysis, the 

addition of these factors to symptoms further improved the predictive accuracy of our 

model. Finally, in patients with established coronary atherosclerosis (i.e. GENSINI 

>0) the characteristics of anginal symptoms were not associated with the extent of 

CAD after adjustment for other risk factors. In conclusion, in a modern cohort of 

patients referred for coronary angiography for stable CAD, the presence of typical 

angina symptoms was the most important independent predictor of significant CAD 

although it was not related to the extent of CAD. Interestingly, diabetes was not 

associated with greater prevalence of atypical or absence of symptoms and did not 

influence much the association of symptoms typicality with CAD presence. The 

relation of atypical symptoms with lower CAD prevalence compared to asymptomatic 

status probably reflects different management and referral strategies in this group of 

patients. In the future, prospective data should be collected including more 

heterogeneous populations and deriving from several reference centres, so as more 

valid models to be developed, being thus better applied to the general population.  

 

 

 

 


