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ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΜΕΙΩΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΙΣΧΑΙΜΙΑ

2015 ESC Guidelines for the management of NSTE-ACS

ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΣΣ
Ενεργοποίηση και
συσσώρευση
αιμοπεταλίων

Απελευθέρωση φλεγμονωδών και
πολλαπλασιαστικών ουσιών και
τροποποίηση χημειοτακτικών,
προσκολητικών και πρωτεολυτικών
ιδιοτήτων του τοπικού ενδοθηλίου

NSTE-ACS
+
NSTEMI

ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ
2015 ESC Guidelines for the management of NSTE-ACS

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

McManus DD, et al. Recent trends in the incidence, treatment, and outcomes of patients with STEMI and NSTEMI. Am J Med 2011;124:40–47.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ –ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Χρονισμό και αναμενόμενο
όφελος/κίνδυνο από τις διαθέσιμες
θεραπείες (φαρμακευτικές, επεμβατικές)

Ευρήματα από την αρχική
εργαστηριακή εκτίμηση

Κλινικές εκδηλώσεις
Ατομικό ιστορικό

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ
ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΘΑΓΧΗ

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ

ΜΕΤΕΜΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΗΘΑΓΧΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΟΣΣ
Υψηλής πιθανότητας

Χαμηλής πιθανότητας

1. Κλινικές εκδηλώσεις

2. ΗΚΓ

3. Τροπονίνες

Διάγνωση

Μη καρδιακά

+
Άλλα
καρδιακά

Ασταθής
στηθάγχη

++
NSTEMI

STEMI

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Συγκριτικά με τις κλασικές τροπονίνες, οι υψηλής ευαισθησίας:
•

Έχουν υψηλότερη αρνητική προγνωστική αξία για ΟΕΜ.

•

Μειώνουν το ‘τυφλό’ χρονικό διάστημα της τροπονίνης, οδηγώντας σε πρωιμότερη ανίχνευση του ΟΕΜ.

•

Οδηγούν σε περίπου 4% απόλυτη και 20% σχετική αύξηση στην διάγνωση του ΟΕΜ τύπου 1 και αντίστοιχη μείωση στην
διάγνωση της ασταθούς στηθάγχης.

•

Συνοδεύονται με διπλάσια αύξηση στην ανίχνευση του ΟΕΜ τύπου 2.

Τα επίπεδα των καρδιακών τροπονινών υψηλής ευαισθησίας θα πρέπει να αξιολογούνται ως ποσοτικοί δείκτες μυοκαρδιακής
βλάβης, δηλαδή υψηλότερα επίπεδα, μεγαλύτερη πιθανότητα για ΟΕΜ.
•

Αυξήσεις πάνω από το πενταπλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου έχουν υψηλή (>90%) θετική προγνωστική αξία για οξύ
τύπου 1 ΕΜ.

•

Αυξήσεις μέχρι το τριπλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου έχουν περιορισμένη (50-60%) θετική προγνωστική αξία για
οξύ ΕΜ και μπορεί να εμφανιστούν σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων.

•

Είναι σύνηθες εύρημα η ανίχνευση κυκλοφορούντων επιπέδων καρδιακών τροπονινών στα υγιή άτομα.

Η αύξηση και/ή πτώση των επιπέδων των καρδιακών τροπονινών διαφοροποιεί την οξεία από την χρόνια μυοκαρδιακή βλάβη
(όσο μεγαλύτερη η μεταβολή, τόσο υψηλότερη η πιθανότητα για οξύ ΕΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΕΜ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Ταχυαρρυθμίες
Καρδιακή ανεπάρκεια
Υπερτασικές κρίσεις
Σοβαρά νοσήματα (καταπληξία, σήψη, εγκαύματα)
Μυοκαρδίτιδα
Tako-Tsubo μυοκαρδιοπάθεια
Δομικά καρδιακά νοσήματα (π.χ. στένωση αορτής)
Διαχωρισμός αορτής
Πνευμονική εμβολή, πνευμονική υπέρταση
Νεφρική δυσλειτουργία και συνοδά καρδιακά νοσήματα
Στεφανιαίος σπασμός
Οξέα νευρολογικά συμβάματα (π.χ. ΑΕΕ ή υπαραχνοειδής αιμορραγία)
Καρδιακή θλάση ή καρδιακές επεμβάσεις (CABG, PCI, καυτηριασμός, βηματοδότηση, καρδιομετατροπή ή μυοκαρδιακή βιοψία)
Υπο- και υπερθυρεοειδισμός
Διηθητικά νοσήματα (π.χ. αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση, σαρκοείδωση, σκληρόδερμα)
Τοξικότητα φαρμάκων ή δηλητηρίαση (π.χ. Doxorubicin, 5-fluorouracil, Herceptin, δηλητήριο φιδιού)
Υπερβολική σωματική άσκηση (πρωταθλητισμός)
Ραβδομυόλυση

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 0/3 ΩΡΩΝ
Οξύ προκάρδιο άλγος
hs-cTn < ULN
Άλγος > 6 ώρες

hs-cTn > ULN

Άλγος < 6 ώρες

Απουσία άλγους, GRACE<140, αποκλεισμός
διαφορικών διαγνώσεων

Εξιτήριο/Δοκιμασία φόρτισης

Δ (μεταβολή)
(1 μονάδα > ULN)

Επεμβατική αντιμετώπιση

+ κατάλληλη κλινική εικόνα

hs-cTn χωρίς μεταβολή

Πολύ αυξημένη hs-cTn (>5 ULN)

Επανάληψη hs-cTn : 3 ώρες
hs-cTn χωρίς μεταβολή

Διερεύνηση διαφορικών
διαγνώσεων

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 0/1 ΩΡΑΣ
Υποψία NSTEMI

0h < A ng/L

ή

0h < Β ng/L
και
Δ0-1h <C ng/L

Αποκλεισμός

Άλλο

0h ≥ D ng/L
ή
Δ0-1h ≥ E ng/L

Παρακολούθηση

Επιβεβαίωση

A

B

C

D

E

hs-cTnT (Elecsys)

5

12

3

52

5

hs-cTnI (Architect)

2

5

2

52

6

0,5

5

2

107

19

hs-cTnI (Dimension Vista)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 0/3 ΚΑΙ 0/1
0/3 ΩΡΕΣ

0/1 ΩΡΑ

98-100%

98-100%

Θετική προγνωστική αξία για ΟΕΜ

Άγνωστη, εξαρτάται από την
μεταβολή και την μέθοδο

75-80%

Αποτελεσματικότητα (% με σωστή
κατηγοριοποίηση)

++ (≈60%)

+++ (≈75%)

++ απαιτείται GRACE score

+++

Σε πολλούς ασθενείς η έναρξη
του άλγους δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια

Τα ανώτερα όρια εξαρτώνται από
την τεχνική και είναι διαφορετικά
από το 99ο εκατοστημόριο

+

+++

Χρησιμοποιείται ήδη

Βραχύτερος χρόνος για λήψη
αποφάσεων

Αρνητική προγνωστική αξία για ΟΕΜ

Ευκολία
Δυσκολίες
Επιβεβαίωση σε μεγάλες
πολυκεντρικές μελέτες
Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα

ΑΛΛΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ
• Η CK-MB παρουσιάζει ταχύτερη μείωση μετά το ΕΜ συγκριτικά με τις
καρδιακές τροπονίνες και μπορεί έτσι να προσφέρει επιπρόσθετη
πληροφορία όσον αφορά τον χρονισμό της μυοκαρδιακής βλάβης και την
ανίχνευση τυχόν πρώιμου επανεμφράγματος.
• Προτείνεται η μέτρηση ρουτίνας της κοπεπτίνης ως επιπρόσθετου
βιοδείκτη για τον πρώιμο αποκλεισμό του ΕΜ σε όλες τις περιπτώσεις που
δεν είναι διαθέσιμη η μέτρηση των ευαίσθητων και των πολύ ευαίσθητων
τροπονινών.
• Η κοπεπτίνη ενδέχεται να έχει επιπρόσθετη αξία στον πρώιμο αποκλεισμό
του ΕΜ ακόμα και όταν μετράται η τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
STEMI
5%

NSTEMI
20%

Μη
καρδιακά
νοσήματα
50%

Ασταθής
στηθάγχη
10%
Άλλα
καρδιακά
νοσήματα
15%

Καρδιακά

Πνευμονικά

Αγγειακά

Γαστρεντερικά

Ορθοπεδικά

Άλλα

Μυο-περικαρδίτιδα,
μυοκαρδιοπάθειες

Πνευμονική
εμβολή

Διαχωρισμός
αορτής

Οισοφαγίτιδα,
παλινδρόμηση ή
σπασμός

Μυοσκελετικά
νοσήματα

Αγχώδεις
διαταραχές

Ταχυαρρυθμίες

Πνευμοθώρακας

Συμπτωματικό
αορτικό
ανεύρυσμα

Πεπτικό έλκος

Τραύμα
θώρακα

Έρπης
ζωστήρας

Οξεία καρδιακή
ανεπάρκεια

Βρογχίτιδα

ΑΕΕ

Παγκρεατίτιδα

Μυϊκή βλάβη /
φλεγμονή

Αναιμία

Υπερτασικές κρίσεις

Πνευμονία

Χολοκυστίτιδα

Κοστοχονδρίτι
δα

Αορτική στένωση

Πλευρίτιδα

Μυοκαρδιοπάθεια
Tako-Tsubo
Στεφανιαίος σπασμός
Καρδιακός
τραυματισμός

Νοσήματα
ΑΜΣΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

http://www.gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΤΙΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την υποχώρηση της στηθάγχης προτείνονται τα νιτρώδη υπογλωσσίως
ή i.v. Η ενδοφλέβια αγωγή προτείνεται στους ασθενείς με υποτροπή της
στηθάγχης, μη ελεγχόμενη υπέρταση ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας.

Ι

Στους ασθενείς με συμπτώματα συνεχιζόμενης ισχαιμίας και χωρίς
αντενδείξεις προτείνεται η πρώιμη έναρξη β αναστολέων.

Ι

Β

Προτείνεται η συνέχιση των ήδη χρονίως λαμβανόμενων β αναστολέων,
εκτός και εάν ο ασθενής εμφανίζει Killip class III ή IV.

Ι

Β

ΙΙa

Β

Στους ασθενείς με υποψία αγγειοσυσπαστικής στηθάγχης, θα πρέπει να
προτιμώνται οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου και τα νιτρώδη, ενώ οι
β αναστολείς θα πρέπει να αποφεύγονται

C

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Stub D, et al. AVOID Investigators. Air Versus Oxygen in STEMI. Circulation. 2015 Jun 16;131(24):2143-50.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΚΓ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ NSTE-ACS
Κλινική εκδήλωση

Μονάδα

Παρακολούθηση ρυθμού

Ασταθής στηθάγχη

Κανονικό θάλαμο ή εξιτήριο

ΌΧΙ

NSTEMI με χαμηλό κίνδυνο για
αρρυθμίες

Μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας ή στεφανιαία
μονάδα

≤ 24 ώρες

NSTEMI με ενδιάμεσο και
υψηλό κίνδυνο για αρρυθμίες

Μονάδα αυξημένης στεφανιαίας φροντίδας ή
μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας

> 24 ώρες

•

Ασθενείς χαμηλού αρρυθμιολογικού κινδύνου είναι οι ασθενείς με κανένα από τα παρακάτω:
1. Αιμοδυναμική αστάθεια
2. Μείζονες αρρυθμίες
3. Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <40%
4. Αποτυχημένη επαναιμάτωση
5. Επιπρόσθετες σημαντικές στενώσεις σε μεγάλες στεφανιαίες αρτηρίες
6. Επιπλοκές κατά την PCI

•

Ασθενείς ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ
Στόχοι αντιθρομβωτικών φαρμάκων
Αντιαιμοπεταλιακά

Αντιπηκτικά
Ιστικός παράγων
Rivaroxaban

Aspirin

Καταρράκτης πήξης

Fondaparinux

ADP
Θρομβοξάνη Α2

Antithrombin

LMWH
UFH

Προθρομβίνη
Παράγοντας
Xa

Bivalirudin
Υποδοχέας PARI (Vorapaxar)
Διαλυτοί μεσολαβητές (ADP, TxA2,
Ca++, σεροτονίνη)
Υποδοχέας GPIIb/IIIa

Στερεοχημική ενεργοποίηση
της GPIIb/IIIa
Θρομβίνη

Cangrelor
Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

Αναστολείς GPIIb/IIIa

Vorapaxar
Ινωδογόνο

Κολλαγόνο
Θρομβίνη συνδεδεμένη με τον θρόμβο/παράγοντα Xa

Ινική
Θρομβίνη

FXa

ΑΣΠΙΡΙΝΗ

Ασπιρίνη σε όλους τους ασθενείς χωρίς
αντένδειξη σε αρχική δόση 150-300 mg (στους
ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ) και σε δόση
συντήρησης 75-100 mg/ημέρα εφ όρου ζωής
ανεξάρτητα από την θεραπευτική στρατηγική

ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ι

Α

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Ρ2Υ12
Clopidogrel

Prasugrel (Effient)

Ticagrelor (Brilique)

Cangrelor

Θειενοπυριδίνη

Θειενοπυριδίνη

Cyclopentyl-trizolopyrimidine

Σταθεροποιημένο ανάλογο του ΑΤΡ

Από του στόματος

Από του στόματος

Από του στόματος

Ενδοφλεβίως

300-600 mg φόρτιση και στην συνέχεια
75 mg ημερησίως

60 mg φόρτιση και στην συνέχεια 10
mg ημερησίως

180 mg φόρτιση και στην συνέχεια 90
mg δις ημερησίως

30 μg/kg φόρτιση και 4 μg/kg/min
στάγδην έγχυση

Σταδίου 3

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Σταδίου 4

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Σταδίου 5

Μόνο για επιλεγμένες ενδείξεις (π.χ.
πρόληψη ενδοπροθετικής θρόμβωσης)

Δεν προτείνεται

Δεν προτείνεται

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης

Μη αναστρέψιμη

Μη αναστρέψιμη

Αναστρέψιμη

Αναστρέψιμη

Προφάρμακο, με μεταβλητό ηπατικό
μεταβολισμό

Προφάρμακο, με προβλέψιμο ηπατικό
μεταβολισμό

Ενεργό φάρμακο, με επιπλέον ενεργό
μεταβολίτη

Ενεργό φάρμακο

2-6 ώρες

30 λεπτά

30 λεπτά

2 λεπτά

3-10 ημέρες

7-10 ημέρες

3-5 ημέρες

1-2 ώρες

5 ημέρες

7 ημέρες

5 ημέρες

1 ώρα

30-60 λεπτά

30-60 λεπτά

6-12 ώρες

5-10 λεπτά

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι (μόνο ο ανενεργός μεταβολίτης)

Χημική ομάδα
Χορήγηση
Δόση
Δοσολογία σε ΧΝΑ

Αναστρεψιμότητα σύνδεσης
Ενεργοποίηση
Έναρξη δράσης δόσης φόρτισης
Διάρκεια δράσης
Διακοπή πριν από χειρουργείο
Χρόνος ημίσειας ζωής του ενεργού
αναστολέα Ρ2Υ12
Αναστολή της επαναπρόσληψης
αδενοσίνης

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Ρ2Υ12
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναστολέας P2Y12 επιπρόσθετα της ασπιρίνης, για 12 μήνες εκτός και εάν υπάρχει
κάποια αντένδειξη, όπως υπερβολικός κίνδυνος αιμορραγίας.

Ι

Α

• Σε όλους τους ασθενείς μετρίου και υψηλού ισχαιμικού κινδύνου (αυξημένη
τροπονίνη) προτείνεται το Ticagrelor (180 mg δόση εφόδου, 90 mg δύο φορές
την ημέρα), ανεξάρτητα από την αρχική θεραπευτική στρατηγική
συμπεριλαμβανομένου τους ασθενείς που λάμβαναν κλοπιδογρέλη (η οποία θα
πρέπει να διακοπεί πριν την έναρξη του Ticagrelor).

Ι

Β

• Στους ασθενείς που προχωρούν σε PCI και στους οποίους δεν υπάρχουν
αντενδείξεις προτείνεται η έναρξη Prasugrel (60 mg δόση εφόδου, 10 mg
ημερήσια δόση). Δεν προτείνεται η χορήγηση Prasugrel στους ασθενείς στους
οποίους δεν είναι γνωστή η ανατομία των στεφανιαίων.

Ι

• Στους ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν Ticagrelor ή Prasugrel ή που
χρήζουν από του στόματος αντιπηκτικά προτείνεται η έναρξη κλοπιδογρέλης
(300-600 mg δόση εφόδου, 75 mg ημερήσια δόση συντήρησης).

Ι

Β
Β

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Ρ2Υ12

ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μετά την τοποθέτηση DES σκεφτόμαστε την χορήγηση των
αναστολέων Ρ2Υ12 για βραχύτερο διάστημα 3-6 μηνών, στην
περίπτωση που οι ασθενείς είναι υψηλού αιμορραγικού
κινδυνου.

ΙIb

Α

Σκεφτόμαστε την συγχορήγηση των αναστολέων Ρ2Υ12 με
ασπιρίνη πέραν του έτους μετά από προσεκτική εκτίμηση του
ισχαιμικού και αιμορραγικού κινδύνου τους ασθενούς.

IIb

Α

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η χορήγηση των αναστολέων GPIIb/IIIa κατά την διάρκεια PCI
έχει θέση μόνο σε καταστάσεις αποτυχίας των άλλων μέτρων
ή στην περίπτωση θρομβωτικών επιπλοκών.

ΙIa

C

Σκεφτόμαστε την χορήγηση Cangrelor στους ασθενείς που δεν
λαμβάνουν αναστολείς Ρ2Υ12 και υποβάλλονται σε PCI.

IIb

Α

Δεν προτείνονται οι GPIIb/IIIa στους ασθενείς στους οποίους
δεν είναι γνωστή η ανατομία των στεφανιαίων.

III

A

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
• Τα αντιπηκτικά αναστέλλουν τη παραγωγή και/ή
δραστικότητα της θρομβίνης, μειώνοντας τα θρομβωτικά
συμβάματα.
• Υπάρχουν άφθονα ευρήματα ότι είναι αποτελεσματικά
στην μείωση των ισχαιμικών συμβαμάτων των NSTE-ACS
και ότι ο συνδυασμός τους με αντιαιμοπεταλιακά είναι
περισσότερο αποτελεσματικός συγκριτικά με την κάθε
θεραπεία ατομικά.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα συστηματικώς χορηγούμενα αντιπηκτικά προτείνονται από την στιγμή
της διάγνωσης, σύμφωνα με τον ισχαιμικό και αιμορραγικό κίνδυνο του
ασθενούς.

Ι

B

Το Fondaparinux (2,5 mg/ημέρα υποδορίως) προτείνεται λόγω του
ευνοϊκότερου προφίλ αποτελεσματικότητας-ασφάλειας, ανεξάρτητα από
την θεραπευτική στρατηγική.

I

B

Κατά την PCI προτείνεται η Bivalirudin (0,75 mg/kg i.v bolus,
ακολουθούμενη από 1,75 mg/kg/h για μέχρι 4 ώρες μετά την επέμβαση) ως
εναλλακτικό σχήμα του συνδυασμού UFH συν αναστολείς γλυκοπρωτείνης
IIb/IIIa.

I

A

Κατά την διάρκεια της PCI στους ασθενείς που δεν έχουν λάβει άλλο
αντιπηκτικό προτείνεται η χορήγηση της UFH 70-100 IU/kg i.v (50-70 IU/kg
σε περίπτωση συγχορήγησης αναστολέων γλυκοπρωτείνης IIb/IIIa).

I

B

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στους ασθενείς υπό fondaparinux (2,5 mg s.c ημερησίως) που υποβάλλονται σε
PCI, προτείνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης δόση UFH bolus i.v (70-85 IU/kg
ή 50-60 IU/kg σε περίπτωση συγχορήγησης αναστολέων γλυκοπρωτείνης IIb/IIIa).

Ι

B

Όταν το Fondaparinux δεν είναι διαθέσιμο προτείνεται η χορήγηση Enoxaparin (1
mg/kg s.c δις ημερησίως) ή UFH.

I

B

Στους ασθενείς που έχουν λάβει προθεραπεία με s.c Enoxaparin, αυτή θα πρέπει
να αποτελεί και το αντιπηκτικό επιλογής κατά την διάρκεια της PCI.

IIa

B

Μετά την αρχική δόση UFH μπορούμε να σκεφτούμε κατά την διάρκεια της PCI
την χορήγηση επιπλέον δόσεων i.v υπό ACT καθοδήγηση.

IIb

B

Τα αντιπηκτικά θα πρέπει να διακόπτονται μετά την PCI, εκτός και εάν υπάρχει
κάποια άλλη ένδειξη.

IIa

C

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Η επεμβατική στεφανιογραφία, ακολουθούμενη εάν ενδείκνυται από
επαναγγείωση, πραγματοποιείται στην πλειοψηφία των ασθενών που
νοσηλεύονται με NSTE-ACS και κατέχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση
τους
• Επιτρέπει στον ιατρό να
•
•
•
•
•
•

Επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την διάγνωση του ΟΣΣ
Καθοδηγήσει την αντιθρομβωτική θεραπεία
Αποκαλύψει την ένοχη βλάβη
Καθορίσει την ένδειξη για στεφανιαία επαναγγείωση
Εκτιμήσει την καταλληλότητα της στεφανιαίας ανατομίας για PCI και CABG
Διαστρωματώσει το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κίνδυνο

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
• Με βάση τα ευνοϊκά αποτελέσματα της κερκιδικής
προσπέλασης στις μελέτες RIVAL, SAFE-PCI και MATRIX,
θεωρείται πλέον η προτεινόμενη οδός αγγειακής
προσπέλασης.
• Ωστόσο, η γνώση της μηριαίας προσπέλασης θα πρέπει να
διατηρείται, καθώς αυτή η προσπέλαση είναι απαραίτητη σε
πληθώρα άλλων παρεμβάσεων.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στα πλαίσια των NSTE-ACS βοηθάει
στην μείωση της αιφνίδιας απόφραξης του αγγείου και της
επαναστένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρείται βασική
θεραπευτική προσέγγιση.
• Με βάση την συγκρίσιμη ασφάλεια και την ανώτερη
αποτελεσματικότητα (πρόληψη επαναστένωσης και ανάγκης για
επαναληπτική επαναγγείωση), τα νεότερης γενεάς DES προτείνονται
στα πλαίσια των NSTE-ACS συγκριτικά με τα BMS.

ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ
• Η ένδειξη για επεμβατική προσέγγιση, ο χρονισμός της μυοκαρδιακής
επαναγγείωσης και η επιλογή της μεθόδου επαναγγείωσης εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες
•
•
•
•
•
•
•
•

Κλινικές εκδηλώσεις
Συνοσηρότητες
Διαστρωμάτωση κινδύνου
Παρουσία χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου για κάποια από τις δύο επιλογές
επαναγγείωσης
Ασθενικότητα πάσχοντος
Διανοητική κατάσταση
Προσδόκιμο επιβίωσης
Ανατομική, λειτουργική και μορφολογική βαρύτητα στεφανιαίας νόσου

ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ
• Η απόφαση για επαναγγείωση λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο
όσον αφορά τη νοσηρότητα και την θνητότητα που
σχετίζεται με την προτεινόμενη στρατηγική (PCI ή CABG) και
τα οφέλη όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη πρόγνωση, την υποχώρηση των
συμπτωμάτων, τη ποιότητα της ζωής και τη διάρκεια της
παραμονής στο νοσοκομείο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ NSTEACS
•
•

•
•
•
•

Αιμοδυναμική αστάθεια
ή καρδιογενής
καταπληξία
Συνεχιζόμενη ή
υποτροπιάζουσα
ισχαιμία ανθεκτική στην
φαρμακευτική αγωγή
Επικίνδυνες αρρυθμίες ή
καρδιακή ανακοπή
Μηχανικές επιπλοκές
ΟΕΜ
Οξεία καρδιακή
ανεπάρκεια
Υποτροπή δυναμικών
μεταβολών ST,
ιδιαιτέρως με
διαλείπουσα ανάσπαση
ST
Κριτήρια πολύ υψηλού κινδύνου

•
•
•

Αύξηση ή πτώση των
τροπονινών συμβατή
με ΟΕΜ
Δυναμικές μεταβολές
ST ή T (συμπτωματικές
ή σιωπηλές)
GRACE Score >140

Κριτήρια υψηλού κινδύνου

•
•
•
•
•
•
•

Σακχαρώδης διαβήτης
Νεφρική ανεπάρκεια (eGFR<
60 ml/min/1,73 m2)
LVEF <40% ή συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια
Πρώιμη μετεμφραγματική
στηθάγχη
Πρόσφατη PCI
Προηγούμενη CABG
GRACE Score >109 και <140
Κριτήρια ενδιαμέσου κινδύνου

Τίποτα από το προηγούμενα
Κριτήρια χαμηλού κινδύνου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ NSTE-ACS ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Έναρξη συμπτωμάτων
Αρχική ιατρική επαφή  Διάγνωση NSTE-ACS
Κέντρο με δυνατότητα PCI
Άμεση μεταφορά σε κέντρο PCI

Πολύ υψηλού
Διαστρωμάτωση
κινδύνου

Κέντρο χωρίς δυνατότητα PCI

Μεταφορά την ίδια ημέρα

Υψηλού
Ενδιαμέσου

Μεταφορά

Θεραπευτική
στρατηγική

Χαμηλού

Άμεσα
επεμβατική
(<2 ώρες)

Πρώιμα
επεμβατική
(<24 ώρες)

Πολύ υψηλού

Επεμβατική
(<72 ώρες)

Μεταφορά
κατ' επιλογή

Μη επεμβατική
Δοκιμασία
φόρτισης

Υψηλού
Ενδιαμέσου
Χαμηλού

PCI vs. CABG
• Ενώ τα κύρια πλεονεκτήματα της PCI στα πλαίσια των
NSTE-ACS είναι η ταχύτερη επαναγγείωση της ένοχης
βλάβης, ο χαμηλότερος κίνδυνος ΑΕΕ και η απουσία των
επιβλαβών δράσεων της εξωσωματικής κυκλοφορίας στο
ισχαιμούν μυοκάρδιο, η CABG μπορεί συχνότερα να
προσφέρει πλήρη επαναγγείωση στην προχωρημένη
πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο.

NSTE-ACS ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Στους ασθενείς με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο
προτείνεται η στρατηγική επαναγγείωσης (ad hoc PCI
ένοχης βλάβης, πολυαγγειακή PCI, CABG) να βασίζεται στη
κλινική κατάσταση, τις συνοσηρότητες και τη βαρύτητα
της νόσου (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής, των
αγγειογραφικών χαρακτηριστικών των βλαβών και του
SYNTAX Score), σύμφωνα με το πρωτόκολλο της τοπικής
Καρδιακής Ομάδας.

ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ι

C

PCI: ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
• Καθώς η προσπάθεια για πλήρη επαναγγείωση, σε ασθενείς με σύμπλοκη ανατομία
των στεφανιαίων, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της PCI ή της CABG, είναι λογικό επί
απουσίας επαρκών κλινικών δεδομένων, η ανάγκη για πλήρη επαναγγείωση να
σταθμίζεται με βάση:
• την ηλικία
• την γενική κατάσταση της υγείας και
• τις συνοσηρότητες του ασθενούς

• Η απόφαση για την διάνοιξη όλων των σημαντικών βλαβών στην ίδια συνεδρία ή σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές θα πρέπει να βασίζεται:
•
•
•
•
•
•

στις κλινικές εκδηλώσεις
τις συνοσηρότητες
την πολυπλοκότητα της στεφανιαίας ανατομίας
την απόδοση της αριστερής κοιλίας
την τεχνική επαναγγείωσης
τις προτιμήσεις του ασθενούς

ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΣΤΑ NSTE-ACS
ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ CABG
ΚΛΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανεξάρτητα από την στρατηγική επαναγγείωσης, προτείνεται ενός αναστολέα Ρ2Υ12 επιπρόσθετα της
ασπιρίνης για 12 μήνες, εκτός και εάν υπάρχουν αντενδείξεις όπως είναι ο υπερβολικός κίνδυνος
αιμορραγικών συμβαμάτων.

Ι

A

Προτείνεται η Καρδιακή Ομάδα να προσδιορίζει τον ατομικό αιμορραγικό και ισχαιμικό κίνδυνο του ασθενούς
και να κατευθύνει τον χρονισμό της CABG, καθώς και την διαχείριση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.

I

C

Προτείνεται η διενέργεια CABG χωρίς καθυστέρηση στους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια, συνεχιζόμενη
μυοκαρδιακή ισχαιμία ή με πολύ υψηλού κινδύνου ανατομία στεφανιαίων, ανεξάρτητα από την
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

I

C

Η ασπιρίνη προτείνεται 6-24 ώρες μετά την CABG επί απουσίας συνεχιζόμενης αιμορραγίας.

I

A

Προτείνεται η συνέχιση χαμηλής δόσης ασπιρίνης μέχρι την διενέργεια της CABG.

I

B

Στους σταθεροποιημένους ασθενείς στους οποίους απαιτείται CABG και βρίσκονται υπό διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, προτείνεται η διακοπή του ticagrelor και της κλοπιδογρέλης 5 ημέρες και της
Prasugrel 7 ημέρες πριν το χειρουργείο.

IIa

B

Μετά την CABG η επανέναρξη του αναστολέα Ρ2Υ12 θα πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό εφόσον
κρίνεται ασφαλές.

IIa

C

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΕ NSTE-ACS ΚΑΙ
ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
NSTE-ACS και κολπική μαρμαρυγή
PCI

Στρατηγική αντιμετώπισης

Υψηλού
(HAS-BLED ≥3

Χαμηλού και μετρίου
(HAS-BLED 0-2)

Αιμορραγικός κίνδυνος
0
Χρόνος από PCI/ACS

Συντηρητική αντιμετώπιση / CABG

Τριπλή ή διπλή αγωγήa

Τριπλή αγωγή

4 εβδομάδες

O Α C

O Α C

6 μήνες

12 μήνες

Διπλή
αγωγήb

Διπλή
αγωγήb

O CήA

O CήA
O

Δια βίου

O

Από του στόματος
αντιπηκτικά (VKA ή NOAC)

Α

Διπλή
αγωγήb

O

CήA

Μονοθεραπείαc

Ασπιρίνη 75-100 mg/ημέρα

C

Κλοπιδογρέλη 75-100 mg/ημέρα

a Διπλή αγωγή με από του στόματος αντιπηκτικά και κλοπιδογρέλη σε επιλεγμένους ασθενείς (π.χ. χαμηλού ισχαιμικού κινδύνου).
b Ασπιρίνη ως εναλλακτική της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς υπό διπλή αγωγή (π.χ. από του στόματος αντιπηκτικά συν ένα αντιαιμοπεταλιακό). Τριπλή αγωγή πάνω από 12 μήνες σε ασθενείς πού υψηλού κινδύνου
για ισχαιμικά συμβάματα.
c Διπλή αγωγή με από του στόματος αντιπηκτικό και έναν αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα (ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη) πέραν του έτους σκεφτόμαστε στους ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου για στεφανιαία συμβάματα.
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε τοποθέτηση στεφανιαίας ενδοπρόθεσης, η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή αποτελεί μια εναλλακτική της τριπλής ή του συνδυασμού αντιπηκτικών και μονής αντιαιμοπεταλιακής
αγωγής εάν το CHA2DS2-VASc score είναι 1 (άνδρες) ή 2 (γυναίκες).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ PCI
• Ειδικά στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους προσαρμογή της δόσης των αντιπηκτικών με βάση το
σωματικό βάρος και την νεφρική λειτουργία.
• Προτίμηση κερκιδικής προσπέλασης.
• Στους ασθενείς υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με υψηλότερο από τον μέσο κίνδυνο
γαστρεντερικής αιμορραγίας συγχορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων.
• Στους ασθενείς που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά
• Διενέργεια της PCI χωρίς διακοπή των κουμαρινικών ή των νεότερων από του στόματος
αντιπηκτικών (NOACs).
• Στους ασθενείς υπό κουμαρινικό όχι χορήγηση UFH όταν το INR >2,5.
• Στους ασθενείς υπό NOAC ανεξάρτητα από τον χρονισμό της τελευταίας χορήγησης του,
προσθέστε επιπλέον χαμηλή δόση αντιπηκτικού συστηματικά (π.χ. Enoxaparin 0,5 mg/kg i.v ή
UFH 60 IU/kg).
• Η ασπιρίνη ενδείκνυται αλλά να αποφεύγεται η προθεραπεία με αναστολείς Ρ2Υ12.
• Οι αναστολείς GPIIb/IIIa μόνο επί αποτυχίας ή επί περιεπεμβατικών επιπλοκών.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
• Αν και στα NSTE-ACS τα περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάματα
εμφανίζονται στην πρώιμη φάση, ο κίνδυνος ΕΜ ή θανάτου
παραμένει αυξημένος για πολλούς μήνες.
• Η εντατικοποιημένη τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και οι
υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες σε όλους τους
ασθενείς μετά από ΟΣΣ και η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα
καρδιακής αποκατάστασης μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο
μπορεί να ενισχύσει την συμμόρφωση τους με την φαρμακευτική
αγωγή, την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και συνοδεύεται
με βελτιωμένη έκβαση.

NSTE-ACS
Χορηγήστε:
 Ασπιρίνη
 Ticagrelor/Prasugrel/Clopidogrel
 Fondaparinux/Bivalirudin/UFH/Enoxaparin
 Στατίνες
 β αναστολείς κατά την έξοδο σε συστολική δυσλειτουργία
αριστερής κοιλίας
 ΑΜΕΑ ή ΑΤ σε συστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας ή
καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση ή διαβήτη
 Επλερενόνη σε LVEF≤35% και με καρδιακή ανεπάρκεια ή ΣΔ
Πρώιμη επεμβατική στρατηγική σε ενδιαμέσου/υψηλού κινδύνου ασθενείς
Εντατικοποιημένο πρόγραμμα δευτερογενούς πρόληψης
 Διακοπή καπνίσματος
 Μεσογειακού τύπου διατροφή
 Καθημερινή αερόβια άσκηση τουλάχιστον μέτριας έντασης >45
λεπτά
 LDL<70 mg/dl με μέγιστη δόση στατίνης ± μη στατινικό παράγοντα
 ΣΑΠ<140 mmHg & ΔΑΠ<90 mmHg (<85 mmHg σε ΣΔ)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

