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Εἰσαγωγή
Ἡ ρήξη ἤ ἡ ἀπογύμνωση τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς
εὐάλωτης ἀθηρωματικῆς πλάκας καὶ ἡ ὀξεῖα θρόμβωση, ποὺ ἔχουν ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ὁλικὴ
ἀπόφραξη τοῦ στεφανιαίου ἀγγείου, ἀποτελοῦν
τὴν πιὸ συχνὴ αἰτία τοῦ ἐμφράγματος μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος (STEMI). Ἡ ''αστάθεια'' τῆς
ἀθηρωματικῆς πλάκας μπορεῖ νὰ προκληθεῖ ἀπὸ
πολλοὺς ἐνδογενεῖς καὶ ἐξωγενεῖς παράγοντες1. Ἀπὸ
τὴν ἄλλη, τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου χωρὶς
ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος (NSTEMI) προκαλεῖται
ἀπὸ μία παροδικὴ ἤ ὑφολικὴ ἀπόφραξη τοῦ στεφανιαίου ἀγγείου ἤ ἀπὸ κάποιον παράγοντα ποὺ στερεῖ
τὴν ἐπαρκῆ παροχὴ ὀξυγόνου στὸ μυοκάρδιο καὶ
μπορεῖ νὰ ὀφείλεται καὶ σὲ ἄλλους μηχανισμούς,
ὅπως δυναμικὴ ἀπόφραξη (ἀγγειόσπασμος, στηθάγχη Prinzmetal), προοδευτικὴ ἀθηροσκληρυντικὴ

στένωση τῶν στεφανιαίων, ἀρτηριακὴ φλεγμονή,
ἐπαναστένωση μετὰ ἀπὸ ἀγγειοπλαστική, χρήση
ὀπιοειδῶν ἤ ἄλλων διεγερτικῶν (π.χ. κοκαΐνης κτλ),
ἀλλὰ καὶ σὲ ἐξωγενεῖς παράγοντες, ποὺ ὁδηγοῦν
σὲ μείωση τῆς παροχῆς τῶν στεφανιαίων ἀγγείων
(ὑπόταση, ὑπογκαιμία, ὑποξαιμία)2. Στὶς περισσότερες
τῶν περιπτώσεων, μία ἔνοχη βλάβη ἀναγνωρίζεται ὡς τὸ αἴτιο, τὸ ὁποῖο καὶ ἀντιμετωπίζεται, ἐνῶ
ἡ παρουσία ταυτόχρονου ἤ σχεδὸν ταυτόχρονου
ὀξέος στεφανιαίου ἐπεισοδίου σὲ δύο διαφορετικὰ
ἀγγεῖα εἶναι σχετικὰ σπάνια3. Παρότι παλαιότερα
ἦταν ἀσαφὲς τὸ κατὰ πόσον ἡ ταυτόχρονη παρουσία ὀξέος στεφανιαίου ἐπεισοδίου, σὲ περισσότερα
τοῦ ἑνὸς ἀγγεῖα, εἶναι τυχαῖο ἤ μὴ εὕρημα4, τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται ὁλοένα καὶ περισσότερες
ἀναφορὲς στὴ θεωρία τῆς γενικευμένης στεφανιαίας ''εὐπάθειας'', σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ὑφίστανται
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Εἰκόνα 1. Ἀρχικὸ ΗΚΓ τοῦ ἀσθενοῦς. Σημειώνεται ἡ παρουσία διφασικῶν Τ στὶς ἀπαγωγὲς
V2-5 (σύνδρομο Wellen’s).

Εἰκόνα 2. ΗΚΓ τοῦ ἀσθενοῦς μία ὥρα πρὶν τὴν εἴσοδό του στὸ Αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο.

ἕνα ὀξὺ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο ἀπὸ ρήξη πλάκας
καὶ στὴ συνέχεια ἐμφανίζουν καὶ ὀξὺ στεφανιαῖο
ἐπεισόδιο ἀπὸ ἄλλο, μὴ ἔνοχο ἀγγεῖο5-8. Στὴ συνέχεια
παρουσιάζουμε ἕνα περιστατικὸ ἑνὸς ἄνδρα, 52

ἐτῶν, μὲ NSTEMI καὶ ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀλλαγὲς προσθίου τοιχώματος, ὁ ὁποῖος 16 ὧρες
ἀργότερα ἐμφάνισε STEMI κατωτέρου τοιχώματος
τῆς ἀριστερῆς (ΑΡ) κοιλίας.
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Εἰκόνα 3. Ὑφολικὴ ἀπόφραξη 99% στὴ μεσότητα τοῦ
προσθίου κατιόντα κλάδου (κόκκινος κύκλος).

Εἰκόνα 4. Ὀξεῖα ὁλικὴ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς δεξιᾶς
στεφανιαίας ἀρτηρίας (κόκκινο βέλος).

Περιστατικὸ
Ἄνδρας, 52 ἐτῶν, βαρὺς καπνιστής, μὲ ἀτομικὸ
ἀναμνηστικὸ μὴ ἰνσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδους διαβήτη, ὑπὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιδιαβητικὴ
ἀγωγή, προσῆλθε, λόγῳ ὑποτροπιάζοντος στηθαγχικοῦ ἐνοχλήματος ἀπὸ διημέρου, στὸ τμῆμα
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ἐπειγόντων (ΤΕΠ) τοῦ νοσοκομείου μας. Ὁ ἀσθενὴς
εἶχε ἐλεύθερο καρδιολογικὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καὶ ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε χρήση οὐσιῶν ἤ
κατάχρηση ἀλκοόλ.
Κατὰ τὴ φυσικὴ ἐξέταση ὁ ἀσθενὴς ἦταν ἤρεμος
καὶ πλήρως προσανατολισμένος, χωρὶς σημεῖα ἤ
συμπτώματα ὀξείας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἀναπνοῶν του ἦταν περὶ τὶς 16/λεπτό,
μὲ ἀρτηριακὴ πίεση τῆς τάξης τοῦ 125/80mmHg
καὶ 74 σφύξεις/λεπτό. Δὲν παρατηρήθηκε διάταση
σφαγίτιδων, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἀκρόαση καρδιᾶς καὶ
θώρακος δὲν διαπιστώθηκαν παθολογικὰ εὑρήματα. Ὁ κορεσμὸς τοῦ ὀξυγόνου ἦταν 98% στὸν
ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα (21% FiO2).
Ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ ΗΚΓ ἔλεγχο ἀνεδείχθη εἰκόνα
διφασικῶν Τ στὶς προκάρδιες ἀπαγωγὲς V2-5, εἰκόνα
εἰδικὴ γιὰ ὑφολικὴ ἀπόφραξη ἐγγὺς τοῦ προσθίου
κατιόντα κλάδου (σύνδρομο Wellen’s, Εικόνα 1)9. Ὁ
ἀσθενὴς εἰσήχθη στὴ μονάδα ἐμφραγμάτων τοῦ
νοσοκομείου μας, ἀφοῦ ἔλαβε φόρτιση στὸ ΤΕΠ
μὲ 180mgr τικαγκρελόρης καὶ 325mgr ἀσπιρίνης
καὶ 80mgr ἐνδοφλέβιας ἐνοξαπαρίνης. Στὴ μονάδα
ἔγινε ἔναρξη γαστροπροστασίας μὲ ἀναστολέα
ἀντλίας πρωτονίων per os, καθὼς καὶ ἔναρξη ἀναστολέα μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης
καὶ β-ἀναστολέα σὲ χαμηλὲς δόσεις. Οἱ τιμὲς τῆς
τροπονίνης ὑψηλῆς εὐαισθησίας στὸν ὀρὸ ἦσαν
ἐξαρχῆς αὐξημένες (3.490 pgr/ml στὴν εἰσαγωγή).
Ὁ ἀσθενὴς ὑπεβλήθη σὲ στεφανιογραφικὸ
ἔλεγχο διαμέσου τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας, 16 ὧρες
ἀργότερα (GRACE score=93 <1093% πιθανότητα
θανάτου στὸ 6μηνο μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ) στὰ πλαίσια
τῆς ἔγκαιρης ἐπεμβατικῆς ἀντιμετώπισης ἐντὸς 24
ὡρῶν10. Κατὰ τὴ διάρκεια μεταφορᾶς του ἀπὸ τὴ
Μονάδα ἐμφραγμάτων πρὸς τὸ Αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο καὶ πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς στεφανιογραφίας,
ὁ ἀσθενὴς παραπονέθηκε ἐκ νέου γιὰ ἐμφάνιση τοῦ
στηθαγχικοῦ ἄλγους, μὲ μεγαλύτερη ὅμως ἔνταση
ἀπὸ τὶς προηγούμενες φορές. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ
τονιστεῖ, πὼς τὸ ΗΚΓ ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς ἴδιας ἡμέρας
παρέμεινε ἴδιο μὲ αὐτὸ τῆς εἰσαγωγῆς (Εἰκόνα 2).
Λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ ἀσθενὴς ἐμφάνισε τὸ ἄλγος κατὰ
τὴ μεταφορά του καὶ καθὼς τὸ ἱστορικὸ ἦταν ἤδη
γνωστό, εἰσήχθη ἀμέσως στὸ ἐργαστήριο, χωρὶς τὴν
καταγραφὴ νέου ΗΚΓ 12 ἀπαγωγῶν. Ὡστόσο, ἀπὸ
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τὴ ζωντανὴ καταγραφὴ τοῦ ρυθμοῦ στὸ monitor τοῦ
αἱμοδυναμικοῦ ἐργαστηρίου, σημειώθηκε ἀνάσπαση
τοῦ ST διαστήματος στὶς ἀπαγωγὲς τῶν ἄκρων II
καὶ III. Ἡ σκιαγράφηση τοῦ δικτύου τῆς ἀριστερῆς
στεφανιαίας ἀρτηρίας ἀνέδειξε ὑφολικὴ ἀπόφραξη 99% στὴ μεσότητα τοῦ πρόσθιου κατιόντα, μὲ
ροὴ ΤΙΜΙ ΙΙΙ (Εἰκόνα 3). Κατὰ τὴ σκιαγράφηση τοῦ
δικτύου τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας, καὶ μὲ
τὸν ἀσθενῆ νὰ συνεχίζει νὰ παραπονεῖται γιὰ ἔντονο συσφιγκτικὸ ἄλγος στὸ προκάρδιο, ἀνεδείχθη
ὀξεῖα ὁλικὴ ἀπόφραξη στὴ μεσότητα τῆς δεξιᾶς
στεφανιαίας ἀρτηρίας (Εἰκόνα 4), ἡ ὁποία ἦταν καὶ
προφανῶς ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ὀξεῖα συμπτωματολογία τοῦ ἀσθενοῦς. Ἀποφασίστηκε ἡ διενέργεια
ἀγγειοπλαστικῆς πρῶτα στὴν ὀξεῖα βλάβη τῆς
δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας, διὰ τῆς μηριαίας
πλέον προσπέλασης, λόγῳ ἔντονου σπασμοῦ τῆς
κερκιδικῆς ἀρτηρίας τοῦ ἀσθενοῦς. Ἐτέθη μὲ ἐπιτυχία ἕνα φαρμακοεκλύον stent Promus Premier ©
2.5x20mm στὴ μεσότητα τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας
ἀρτηρίας (Εἰκόνα 5) καὶ στὴ συνέχεια ἕνα δεύτερο
φαρμακοεκλύον stent Promus Premier © 2.5x16mm
στὴ στένωση τῆς μεσότητας τοῦ προσθίου κατιόντα
κλάδου (τελικὸ ἀποτέλεσμα Εἰκόνα 6).
Νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ ἀσθενής, ἀμέσως μετὰ τὴ
διάνοιξη τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας καὶ τὴν
τοποθέτηση τοῦ stent, ἐμφάνισε πλήρη ὑποχώρηση
τοῦ ἄλγους. Μετὰ τὸ πέρας καὶ τῆς ἀγγειοπλαστικῆς,
στὸν πρόσθιο κατιόντα κλάδο, ἀκολούθησε σύγκλειση τῆς δεξιᾶς μηριαίας ἀρτηρίας μὲ Angioseal ©
καὶ ὁ ἀσθενὴς μεταφέρθηκε ἀσυμπτωματικὸς γιὰ
παρακολούθηση στὴ Μονάδα ἐμφραγμάτων. Στὴν
Εἰκόνα 7 ἀπεικονίζεται τὸ ΗΚΓ τοῦ ἀσθενοῦς ἀμέσως
μετὰ τὸ τέλος τῆς στεφανιογραφίας. Ὁ ἀσθενὴς
παρέμεινε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ 5 ἀκόμα ἡμέρες,
μέχρι ποὺ ἔλαβε ἐξιτήριο. Ἡ Εἰκόνα 8 ἀπεικονίζει τὸ
ΗΚΓ τοῦ ἀσθενοῦς τὴν ἡμέρα πρὶν τὸ ἐξιτήριό του.
Τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα τὴν ἴδια ἡμέρα ἀνέδειξε
κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας 55% μὲ
ἤπια μείωση τῆς συστολικῆς πάχυνσης στὴν κορυφὴ
καὶ φυσιολογικὴ λειτουργικότητα τῆς δεξιᾶς κοιλίας.

Συζήτηση
Ὁ ἀκριβὴς μηχανισμός, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ὀξὺ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο στὸν ἴδιο ἤ σχε-
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Εἰκόνα 5. Τελικὸ ἀποτέλεσμα στὴ δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία μετὰ τὴν τοποθέτηση DES Promus Premier© 2.5x20mm.

Εἰκόνα 6. Τελικὸ ἀποτέλεσμα μετὰ τὴν ἐμφύτευση ἑνὸς DES
Promus Premier© 2.5x16mm στὴ μεσότητα τοῦ πρόσθιου
κατιόντα κλάδου.

δὸν ἴδιο χρόνο, σὲ διαφορετικὰ ὅμως στεφανιαῖα
ἀγγεῖα, εἶναι ἀσαφής. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι πολλοί
τόσο οἱ ἐνδογενεῖς ὅσο καὶ οἱ ἐξωγενεῖς παράγοντες ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἀστάθεια τῆς
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Εἰκόνα 7. ΗΚΓ ἀμέσως μετὰ τὴ στεφανιογραφία.

Εἰκόνα 8. ΗΚΓ τοῦ ἀσθενοῦς μία ἡμέρα πρὶν τὸ ἐξιτήριο. Σημειώνεται ἡ ἐξαφάνιση
τῶν διφασικῶν Τ στὶς προκάρδιες ἀπαγωγὲς καὶ ἡ ἀρνητικοποίηση τῶν Τ στὶς ἀπαγωγὲς III, aVF.

ἀθηρωματικῆς πλάκας, ρήξη ἤ ἀπογύμνωση τοῦ
ἐνδοθηλίου, ὁδηγώντας σὲ ὀξεῖα θρόμβωση καὶ
ἀπόφραξη τοῦ στεφανιαίου. Παρότι ἀσύνηθες,
ὑπάρχουν ἀρκετὲς βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς περιστατικῶν μὲ ταυτόχρονα ὀξέα στεφανιαῖα ἐπει-

σόδια, προκαλούμενα συνήθως ἀπὸ ὀξεῖα ὁλικὴ
ἀπόφραξη σὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀγγεῖα (STEMI),
κυρίως μέσῳ τῶν προαναφερθέντων μηχανισμῶν11-20.
Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν ἐνδείξεις, πὼς αὐτὴ ἡ ''ἀστάθεια'' τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας εἶναι πιθανὸν νὰ
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μὴν ἀντικατοπτρίζει ἁπλὰ μία ἑστιακὴ νόσο σὲ ἕνα
σημεῖο τοῦ στεφανιαίου, ἀλλὰ τὴν ἔκφραση μίας
γενικευμένης παθοφυσιολογικῆς διεργασίας, ποὺ
μπορεῖ δυνητικὰ νὰ προκαλέσει τὴν ἀποσταθεροποίηση καὶ ἄλλων ἀθηρωματικῶν πλακῶν, σὲ ὅλη
τὴν ἔκταση τοῦ στεφανιαίου δικτύου21. Ἡ ἐν λόγῳ
θεωρία, τῆς πολυεστιακῆς ἀποσταθεροποίησης
τῶν ἀθηρωματικῶν πλακῶν στὰ στεφανιαία ἀγγεῖα,
ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ μελέτες παρακολούθησης
φυσικῆς ἱστορίας τῶν ἀγγειογραφιῶν σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ἱστορικὸ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, ὅπου
ἔχει καταγραφεῖ ταχεῖα ἐπιδείνωση τόσο στὶς ἔνοχες
ὅσο καὶ στὶς μὴ-ἔνοχες βλάβες, μέσα σὲ μία περίοδο μόλις ἑνὸς μηνὸς μετὰ ἀπὸ τὸ ὀξὺ στεφανιαῖο
ἐπεισόδιο22.
Σὲ μία σειρὰ συνολικὰ 711 ἀσθενῶν μὲ STEMI καὶ
πρωτογενῆ ἀγγειοπλαστική, βρέθηκε πὼς 18 ἐξ αὐτῶν
(2,5% τοῦ συνόλου) εἶχαν πολλαπλὲς ἔνοχες βλάβες
(σὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀγγεῖα), ἐνῶ περίπου τὸ
1/3 τῶν ἀσθενῶν ἐμφάνισε εἰκόνα καρδιογενοῦς
καταπληξίας καὶ σχεδὸν στὸ 25% παρουσιάστηκαν
ἀρρυθμίες ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ ἤ τοποθετήθηκε ἐνδοαορτικὴ ἀντλία4. Πρέπει νὰ τονιστεῖ, πὼς
στὴν ἴδια μελέτη, καὶ ἀφοῦ συμπεριελήφθησαν καὶ
στοιχεῖα ἀπὸ ἄλλες μελέτες, ὁ συνολικὸς ἀπόλυτος
ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν μὲ πολλαπλὲς ἔνοχες βλάβες ἀνῆλθε σὲ 47. Τὸ 40% ἐξ αὐτῶν (19 ἀσθενεῖς)
εἶχε συννοσηρότητες ὅπως ἱστορικὸ κακοήθειας,
νόσηση ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας, χρήση κοκαΐνης, ἀγγειόσπασμος στὰ
στεφανιαῖα, ἀνωμαλίες στὰ αἱμοπετάλια, κολπικὴ
μαρμαρυγὴ καὶ ὑπερομοκυστεϊναιμία, ποὺ μπορεῖ
νὰ ἦσαν καὶ αὐτοὶ ἐνισχυτικοὶ παράγοντες στὴν
ἐξέλιξη τῆς νόσου4.
Μελέτες στὶς ὁποῖες χρησιμοποιήθηκε ἐνδοστεφανιαῖο ὑπερηχογράφημα (IVUS) ἤ ὀπτικὴ συνεκτικὴ
τομογραφία (OCT), σὲ μία προσπάθεια νὰ ἐξεταστεῖ
καλύτερα ἡ παθοφυσιολογία τῆς ''στεφανιαίας εὐπάθειας'' (pancoronary vulnerability) σὲ ἀσθενεῖς
μετὰ ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, ἀναφέρουν
ποσοστὰ ἐπακόλουθης ρήξης τῆς μὴ-ἔνοχης ἀθηρωματικῆς πλάκας, ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ 14%7 ἕως
20%6 τοῦ συνόλου τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο
σύνδρομο. Ἡ ρήξη τῆς ἔνοχης ἀθηρωματικῆς πλάκας φαίνεται πὼς σχετίζεται μὲ αὐξημένα ποσοστὰ
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ἐμφάνισης γενικευμένης στεφανιαίας εὐπάθειας σὲ
μὴ-ἔνοχες βλάβες5. Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς φαίνεται, ἐπίσης, πὼς ὑπάρχει συσχέτιση στεφανιαίας
εὐπάθειας καὶ ὑψηλότερης συχνότητας ἐπαναγγείωσης στὸ πρῶτο ἔτος6. Ἐπιπρόσθετα, ἡ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ θεραπεία φαίνεται πὼς ἐξισορροπεῖ
τὸ ποσοστὸ ἀνεπιθύμητων συμβαμάτων σὲ αὐτὴ
τὴν ὁμάδα ἀσθενῶν5,7. Παράγοντες ποὺ ἀφοροῦν
στὶς μὴ-ἔνοχες βλάβες, ὅπως μεγάλη ἔκταση ἄρδευσης τοῦ ἀγγείου, τὸ φορτίο ἀθηρωματικῶν
πλακῶν, ἡ ἐντόπιση ἐγγὺς ἤ στὴ δεξιὰ στεφανιαία
ἀρτηρία καὶ ἡ ἀπουσία ἀσβεστίου, φαίνεται ὅτι
συσχετίζονται μὲ τὴν ἐπακόλουθη ρήξη αὐτῶν, μὲ
τὴ μεγάλη ἔκταση ἄρδευσης ἀπὸ τὸ στεφανιαῖο
νὰ ἀποτελεῖ τὸν ἰσχυρότερο προβλεπτικὸ δείκτη
ρήξης τῆς μὴ-ἔνοχης ἀθηρωματικῆς πλάκας, γιὰ
πλάκες ποὺ ἐντοπίζονται ἐκτὸς τοῦ στελέχους23. Τέλος, ἀπὸ μία πολὺ πρόσφατη μελέτη στὸ JAMA,
μὲ τὴ χρήση ὀπτικῆς συνεκτικῆς τομογραφίας στὰ
στεφανιαῖα ἀγγεῖα 82 ἀσθενῶν, φάνηκε πὼς οἱ
ἀσθενεῖς ποὺ ἐκδηλώνουν ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, στὰ πλαίσια ἀπογύμνωσης τοῦ ἐνδοθηλίου τῆς ἔνοχης πλάκας (erosion-συνήθως NSTEMI),
ἐμφανίζουν α) μικρότερο ἀριθμὸ ἀθηρωματικῶν
πλακῶν στὰ ὑπόλοιπα στεφανιαῖα ἀγγεῖα, καθὼς
καὶ β) τὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀγγειακῆς εὐπάθειας
(panvascular instability), σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς
ποὺ ἐμφανίζουν ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, λόγῳ
ρήξης τῆς ἔνοχης ἀθηρωματικῆς πλάκας (plaque
rupture-συνήθως STEMI). Τὸ ἐν λόγῳ στοιχεῖο ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερο τὴ θεωρία τῆς ὕπαρξης
δύο διαφορετικῶν παθοφυσιολογικῶν μηχανισμῶν
στὸ ὀξὺ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο στὰ πλαίσια τῆς ρήξης τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας, ἔναντι τοῦ ὀξέος
στεφανιαίου ἐπεισοδίου στὰ πλαίσια τῆς ἀπογύμνωσης τοῦ ἐνδοθηλίου 8.
Παρότι οἱ αἰτιολογικοὶ παράγοντες τῆς ταυτόχρονης, ὀξεῖας θρόμβωσης πολλαπλῶν στεφανιαίων
ἀγγείων δὲν εἶναι ξεκάθαροι, πιθανοὶ παράγοντες
ποὺ μπορεῖ νὰ συμβάλουν σὲ αὐτὴν εἶναι: α) ἡ
αὐξημένη φλεγμονώδης ἀντίδραση καὶ ἔκλυση
κατεχολαμινῶν, λόγῳ τῆς ὀξείας ἀπόφραξης τοῦ
ἑνὸς ἀγγείου, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀπόφραξη καὶ
ἄλλης στεφανιαίας ἀρτηρίας, β) ἡ αἱμοδυναμικὴ
ἀστάθεια καὶ ὑπόταση λόγῳ τῆς ἀπόφραξης τοῦ
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ἑνὸς στεφανιαίου, ὁδηγεῖ σὲ στάση αἵματος καὶ ὀξεῖα
ἀπόφραξη σὲ ἄλλο στεφανιαῖο μὲ προϋπάρχουσα
σημαντικὴ στένωση, γ) καταστάσεις ὑπερπηκτικότητας, λόγῳ κακοήθειας ἤ θρομβοκυττάρωσης, δ)
ἐμβολισμὸς στὰ στεφανιαῖα καὶ ε) παρατεταμένος
στεφανιαῖος ἀγγειόσπασμος (στηθάγχη Prinzmetal,
χρήση κοκαΐνης)4.
Στὸ περιστατικό μας ἀποκλείστηκε ὁποιαδήποτε
προθρομβωτικὴ κατάσταση, στὰ πλαίσια ἐκτενοῦς
κλινικοεργαστηριακοῦ ἐλέγχου προπηκτικῶν παραγόντων, ὁ ὁποῖος διενεργήθηκε πλέον τοῦ 1 μηνὸς ἀπὸ
τὴν ὀξεῖα φάση. Ἐπίσης, ἡ πιθανότητα ἐμβολισμοῦ
ἀποκλείστηκε βάσει τῆς ἀγγειογραφικῆς ἐμφάνισης
τῶν ἐνδοστεφανιαίων θρομβώσεων, ἐνῶ αὐτὴ τῆς
παράδοξης ἐμβολῆς ἀπὸ τὴν ἀπουσία μεσοκολπικῆς
ἐπικοινωνίας, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ ὑπερηχογραφικὸ
ἔλεγχο. Ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη, ὁ ἀσθενής μας δὲν
εἶχε ἱστορικὸ στηθάγχης Prinzmetal, οὔτε χρήσης
κοκαΐνης. Πιθανὰ τὸ NSTEMI, τὸ ὁποῖο προκλήθηκε
ἀπὸ τὴν ἔνοχη ἀθηρωματικὴ πλάκα τοῦ πρόσθιου κατιόντα κλάδου, ὑπῆρξε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν
πυροδότηση αὐξημένης φλεγμονώδους ἀντίδρα-

σης καὶ πρόκληση τοῦ ἐπακόλουθου STEMI ἀπὸ
τὴν μὴ-ἔνοχη πλάκα στὴ δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία,
στὰ πλαίσια τοῦ προαναφερθέντος φαινομένου
τῆς ''στεφανιαίας εὐπάθειας'', στὸν ἀσθενή μας. z

Συμπεράσματα
Ἡ ὀξεῖα καὶ ταυτόχρονη ἤ σχεδὸν ταυτόχρονη ὁλικὴ ἤ ὑφολικὴ ἀπόφραξη περισσότερων
τοῦ ἑνὸς στεφανιαίων ἀγγείων εἶναι σχετικὰ
ἀσυνήθης. Φαίνεται πὼς οἱ μηχανισμοὶ τῆς
ἐνεργοποίησης τῶν μὴ-ἔνοχων ἀθηρωματικῶν πλακῶν, στὰ πλαίσια τῆς στεφανιαίας
εὐπάθειας, εἶναι διαφορετικοί, ἀνάλογα μὲ τὸ
μηχανισμὸ ἐνεργοποίησης τῆς ἔνοχης ἀθηρωματικῆς πλάκας. Πέρα ἀπὸ τὴν ἄμεση ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση, ζωτικὸ ρόλο στὴ διαχείριση
αὐτῶν τῶν περιστατικῶν ἔχει ἡ ἐντατικὴ καὶ
βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἀπὸ τὶς πρῶτες
ὧρες τῆς νοσηλείας τοῦ ἀσθενοῦς.
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