Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Στεφανιαία Νόσος.
Δωροθέα Τσεκούρα, Καρδιολόγος, Εἰδικὸ Διδακτικὸ Προσωπικὸ ΕΚΠΑ, " Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο".
Τί εἶναι ἡ στεφανιαία
νόσος;
Εἶναι ἡ νόσος τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν ποὺ αἱματώνουν τὴν καρδιά, δηλαδὴ τὸν
καρδιακὸ μῦ (μυοκάρδιο).
Ὀφείλεται σὲ ἐμφάνιση ἀθηρωματικῆς πλάκας στὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες καὶ αὐτὴ ἡ
νόσος εἶναι γνωστὴ ὡς ἀθηροσκλήρωση, ποὺ ὁδηγεῖ
σὲ ἀπόφραξη τῶν ἀρτηριῶν.
Οἱ ἀρτηρίες, οἱ ὁποῖες κατὰ
τὴ γέννησή μας ἔχουν αὐλὸ
λεῖο καὶ ἐλαστικό, λόγῳ τῆς
ἀθηρωμάτωσης στενεύουν
καὶ γίνονται σκληρὲς καὶ
ἄκαμπτες, περιορίζοντας
τὴ ροὴ τοῦ αἵματος πρὸς τὸ
μυοκάρδιο, γιὰ νὰ τρέφεται
αὐτὸς ὄμως τῆς καρδιᾶς. Ἔτσι
τμῆμα ἢ τμήματα τοῦ μυοκαρδίου, λόγῳ τῆς μειωμένης
αἱμάτωσης, στεροῦνται ὀξυγόνου καὶ ζωτικῶν θρεπτικῶν
συστατικῶν, ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ συστέλλονται σωστὰ ὡς
ἀντλία τοῦ αἵματος.
Πῶς ἀναπτύσσεται ἡ στεφανιαία νόσος;
Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ ἀθηρωματικὴ
πλάκα στὸ τοίχωμα στεφανιαίας ἀρτηρίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ χοληστερόλη. Μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἡλικίας,
στὴν πλάκα συσσωρεύεται ἀκόμη μεγαλύτερη ποσότητα
χοληστερόλης, δημιουργώντας ἕνα εἶδος φλεγμονῆς στὰ
τοιχώματα τῶν στεφανιαίων ἀγγείων καὶ αὐξάνοντας τὸν
κίνδυνο θρόμβωσης, ὤστε νὰ προκληθεὶ μεγάλου βαθμοῦ
στένωση ἤ καὶ ἀπόφραξη τῆς ἀρτηρίας μὲ συνέπεια τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Οἱ ἀθηρωματικὲς πλάκες ἀπελευθερώνουν χημικὲς
οὐσίες, ποὺ εὐοδώνουν τὴ διαδικασία ἐπούλωσης, ἀλλὰ
κάνουν κολλῶδες τὸ ἐσωτερικό τοῦ τοιχώματος τῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας. Στὴ συνέχεια, ἄλλες οὐσίες, ὅπως φλεγμονώδη κύτταρα, λιποπρωτεΐνες καὶ ἀσβέστιο, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ αἷμα, ἀρχίζουν νὰ κολλᾶνε στὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ τοιχώματος τῶν ἀγγείων καὶ νὰ μεγενθύνεται ἡ πλάκα.
Τελικά, αὐτὴ ἡ στένωση στεφανιαίας ἀρτηρίας μπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐμφάνιση παράπλευρης κυκλοφορίας. Ἡ
κυκλοφορία αὐτὴ γίνεται ἀπὸ αἱμοφόρα ἀγγεῖα, τὰ ὁποῖα,
πρακτικά, ἐλάχιστα λειτουργοῦσαν στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-

που καὶ τώρα μεταφέρουν
αἷμα στὶς περιοχὲς τοῦ μυοκαρδίου, ποὺ πάσχουν ἀπὸ
πλημμελῆ αἱμάτωση, λόγῳ
στένωσης στεφανιαίας ἀρτηρίας. Ὡστόσο, σὲ περιόδους
αὐξημένης ἄσκησης ἢ ἄγχους
(δηλαδὴ σὲ συνθῆκες αὐξημένων ἀναγκῶν αἱμάτωσης τοὺ
μυοκαρδίου), ἡ παράπλευρη
αὐτὴ κυκλοφορία μπορεῖ νὰ
μὴν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν καλὴ
ὀξυγόνωση τοῦ καρδιακοῦ
μυός. Στὴν περίπτωση αὐτὴ
ἔχουμε ἐκδήλωση ἰσχαιμίας
τοῦ μυοκαρδίου.
Τί εἶναι ἡ ἰσχαιμία;
Εἶναι μειωμένη αἱμάτωση
τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ ἰσχαιμία
αὐτὴ ἐμφανίζεται ὅταν ἡ ἀθηρωματικὴ πλάκα μειώσει τὸν
αὐλὸ μιᾶς ἀρτηρίας σὲ τέτοιο
βαθμὸ ποὺ δὲν παρέχεται
ἀρκετό, πλούσιο σὲ ὀξυγόνο αἷμα γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ
μυοκαρδιακὲς ἀνάγκες σὲ ὀξυγόνο.
Σὲ σταθερὴ στηθάγχη, ἡ ἰσχαιμία συνήθως ἐκδηλώνεται ὅταν ἡ καρδιὰ ζητάει περισσότερο αἷμα καὶ αὐτὸ
συμβαίνει κατὰ τὴν σωματικὴ ἄσκηση, μετά ἀπὸ πλούσιο
γεῦμα, σὲ συναισθηματικὴ φόρτιση (λύπη ἀλλὰ καὶ χαρὰ
ἢ ἐνθουσιασμὸ), ἔκθεση στὸ κρύο κ.ἄ.
Σὲ σοβαρὴ στεφανιαία νόσο ἡ ἰσχαιμία προκαλεῖται
ἀκόμα καὶ σὲ κατάσταση ἠρεμίας (ἀσταθὴς στηθάγχη).
Ἡ πάθηση αὐτὴ εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀπαιτείται ἔκτακτη
νοσηλεία στὴν ἐντατική. Ἡ ἀσταθὴς στηθάγχη μπορεῖ νὰ
συμβεῖ χωρὶς προειδοποιητικὰ σημάδια σὲ ἀσθενῆ μὲ στεφανιαία νόσο.
Ποιὲς εἶναι οἱ κλινικὲς ἐκδηλώσεις τῆς στεφανιαίας νόσου;
- Στηθάγχη.
- Ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
Τὸ πιὸ κοινὸ σύμπτωμα τῆς στεφανιαίας νόσου εἶναι
ἡ σταθερὴ στηθάγχη, δηλαδὴ ὁ πόνος στὸ στῆθος, ποὺ
προκαλεῖται ὅταν αὐξάνονται οἱ μυοκαρδιακὲς ἀνάγκες
σὲ ὀξυγόνο, ὅπως εἴπαμε παραπάνω.
Στὴ στηθάγχη ὁ πάσχων παραπονεῖται δείχνοντας
συνήθως μὲ τὴ γροθιά του στὸ στῆθος, στὴν περιοχὴ τοῦ
στέρνου καὶ ψηλὰ πρὸς τὸν λαιμὸ γιά: αἴσθημα πίεσης,
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μουδιάσματος, πόνου, καψίματος, πληρότητας, συμπίεσης ἢ ὀδυνηρὸ συναίσθημα, τὸ ὁποῖο νὰ ἀντανακλᾶ πρὸς
τοὺς ὤμους, συνηθέστερα ἀριστερὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὴν πλάτη.
Γενικὰ τὸ ἐνόχλημα εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ στομάχι καὶ εὔκολα
διακρίνεται ἀπὸ πάθηση τοῦ στομάχου, δυσπεψία ἢ γαστρίτιδα, ὅπου ὁ πόνος προκαλεῖται πιέζοντας τὸ στομάχι κ.ἄ..
Τὸ σύμπτωμα τῆς στηθάγχης (πόνος ἢ σφίξιμο κ.ἄ.) μπορεῖ
νὰ ἐπεκτείνεται στὸ λαιμὸ καὶ μέχρι τὴν κάτω σιαγόνα.
Ἄλλα συμπτώματα, ποὺ μπορεῖ νὰ συνοδεύουν τὴ
στεφανιαία νόσο, κατὰ τὴν κρίση μπορεῖ νὰ εἶναι: δυσκολία στὴν ἀναπνοή, αἴσθημα παλμῶν – πετάρισμα στὸ
στῆθος, ταχυκαρδία, ἀδυναμία, ζάλη, ναυτία, ἱδρῶτας. Τὰ
τελευταῖα συμπτώματα (ζάλη, ναυτία, ἱδρῶτας) ἐμφανίζονται
σὲ σοβαρὴ κατάσταση σταθερῆς στηθάγχης.
Δυστυχῶς, μερικὲς φορὲς ἡ πρώτη ἐκδήλωση τῆς
στεφανιαίας νόσου εἶναι ὁ αἰφνίδιος θάνατος καὶ ἄλλες
τὸ Ὀξὺ Ἔμφραγμα τοῦ Μυοκαρδίου, ὅταν δηλαδὴ ἕνας
θρόμβος αἵματος ἀποφράξει πλήρως τὴν παροχὴ αἵματος
στὸ μυοκάρδιο.
Πέραν τῆς σταθερῆς στηθάγχης ὑπάρχει καὶ ἡ ἀσταθὴς
στηθάγχη.
Ἡ ἀσταθὴς στηθάγχη εἶναι σοβαρὴ κατάσταση, βαρύτερη τῆς σταθερῆς στηθάγχης καὶ μὲ τὴν ἐμφάνισή της ὁ
ἀσθενὴς πρέπει νὰ νοσηλευθεῖ ἀμέσως γιὰ καθετηριασμὸ
τῆς καρδιᾶς. Ὑπάρχει κίνδυνος αἰφνίδιου θανάτου. Ἡ
πάθηση ἐμφανίζεται συνηθέστερα ἐν ἠρεμίᾳ, ἀκόμη καὶ
κατὰ τὸν ὕπνο. Τὰ συμπτώματα εἶναι περίπου σὰν ἐκεῖνα
ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν σταθερὴ στηθάγχη, ἀλλὰ ἐμφανίζονται χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ κάποια κόπωση τῆς καρδιᾶς.
Ἡ κρίση διαρκεῖ περισσότερο, ἐνῶ δηλαδὴ στὴν σταθερὴ
στηθάγχη ἡ κρίση εἶναι μικρῆς διάρκειας καὶ ὑποχωρεῖ σὲ
2-3 λεπτά μὲ τὴν διακοπὴ τῆς σωματικῆς προσπάθειας, ἀντιθέτως στὴν ἀσταθῆ στηθάγχη ἡ κρίση διαρκεῖ 5-10 λεπτὰ
καὶ περισσότερο, μπορεῖ καὶ μισή ὥρα. Αὐτὴ ἡ κρίση τῆς
ἀσταθοῦς στηθάγχης συνήθως συνοδεύεται ἀπὸ κόπωση,
ἀτονία, ζάλη, ἐφίδρωση.
Πῶς γίνεται ἡ διάγνωση τῆς στεφανιαίας νόσου;
Ὁ γιατρός σας μπορεῖ νὰ σᾶς πεῖ ἂν ἔχετε στεφανιαία
νόσο ἀπό:
• Τὴν λήψη ἱστορικοῦ. Μιλώντας μαζί σας γιὰ τὰ συμπτώματά σας, τὸ κληρονομικό σας ἱστορικὸ καὶ τοὺς παράγοντες κινδύνου.
• Τὴν ἐκτέλεση κλινικῆς ἐξέτασης.
• Τὴν ἐκτέλεση διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς ἠλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ),
τῆς δοκιμασίας κόπωσης μὲ κυλιόμενο τάπητα. Ἐπίσης
μπορεῖ νὰ γίνει δοκιμασία κόπωσης α) μὲ σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μὲ TL, β) ὑπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης
(stress echo). Ἡ συνολικὴ ἐξέταση περιλαμβάνει ἀξονική τομογραφία καρδιᾶς καὶ βέβαια τὴ στεφανιογραφία
(καρδιακός καθετηριασμός). Αὐτὲς οἱ ἐξετάσεις ποὺ θὰ
προτείνει ὁ γιατρό σας, εἶναι οἱ κατάλληλες γιὰ νὰ ἀξιολογηθεῖ ἡ ἔκταση τῆς στεφανιαίας νόσου, ἡ ἐπίδρασή της στὴ
λειτουργία τῆς καρδιᾶς σας καὶ νὰ ἐπιλεχθεῖ ἡ καλύτερη
μορφὴ θεραπείας.
Πῶς θεραπεύεται ἡ στεφανιαία νόσος;
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Ἡ θεραπεία αὐτὴ περιλαμβάνει τὴν πραγματοποίηση
ἀλλαγῆς στὸν τρόπο ζωῆς, τὴ λήψη φαρμάκων καὶ, ἐνδεχομένως, ἐπεμβατικὲς μεθόδους.
Ἀκρογωνιαῖος λίθος στὴν ἀντιμετώπιση τῆς στεφανιαίας νόσου εἶναι ἡ πρόληψη.
Προσπαθῆστε νὰ μειώσετε τοὺς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου εἴτε εἶστε ὑγιεῖς εἴτε εἶστε στεφανιαῖοι
ἀσθενεῖς. Ἐὰν καπνίζετε, ἐγκαταλεῖψτε το. Ἀποφύγετε τὰ
ἐπεξεργασμένα τρόφιμα καὶ υἱοθετεῖστε ἕνα διαιτολόγιο
χαμηλῆς περιεκτικότητας σὲ ἁλάτι, χαμηλῆς περιεκτικότητας σὲ ζάχαρη καὶ πλούσιο σὲ ἀκόρεστα ω-3 λιπαρὰ
ὀξέα. Κρατῆστε τὸ σάκχαρο αἵματος σὲ ἔλεγχο, ἐὰν ἔχετε
διαβήτη. Νὰ ἀσκεῖστε τακτικὰ (ἀλλὰ ὁπωσδήποτε συζητῆστε το μὲ τὸ γιατρό σας, πρὶν ἀρχίσετε ὁποιοδήποτε πρόγραμμα ἄσκησης), καθὼς ἡ ἄσκηση εἶναι ὁ κοινὸς τρόπος
ἐλάττωσης πολλῶν παραγόντων κινδύνου. Ἂν ἔχετε βαρὺ
καρδιολογικὸ ἱστορικὸ (μὴ τροποποιήσιμος παράγοντας
κινδύνου), πρέπει νὰ εἶστε πιὸ ἐπιθετικοὶ στὴ μείωση τῶν
ὑπολοίπων παραγόντων, ἀλλὰ καὶ πιὸ συνεπεῖς στὴν τακτικὴ
καρδιολογικὴ ἐξέταση.
Φάρμακα. Παρά τὶς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς, μπορεῖ
νὰ χρειαστοῦν φάρμακα γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸ ἔργο τῆς καρδιᾶς σας πιὸ ἀποτελεσματικὰ γιὰ νὰ λαμβάνει πιὸ πλούσιο
σὲ ὀξυγόνο αἷμα. Τὰ φάρμακα ποὺ θὰ σᾶς συνταγογραφήσει ὁ γιατρός σας εἶναι ἀπόλυτα ἐξατομικευμένα καὶ
ἀφοροῦν μόνο ἐσᾶς μὲ τὸ συγκεκριμένο πρόβλημα στὴν
καρδιά σας.
Χειρουργικὴ καὶ ἄλλες ἐπεμβάσεις. Η ἐπεμβατικὴ
θεραπεία τῆς στεφανιαίας νόσου περιλαμβάνει α) τὴν ἀγγειοπλαστικὴ μὲ μπαλονάκι - τοποθέτηση stent (PTCA) καὶ
β) ἐγχείρηση γιὰ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη – μπάι πας.
Μὲ ἐπεμβατικὴ καὶ φαρμακευτικὴ θεραπεία τῆς στεφανιαίας νόσου αὐξάνεται ἡ παροχὴ αἵματος πρὸς τὸ μυο
κάρδιο. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ θεραπεύονται ἐπιτυχῶς
ὅλοι οἱ παράγοντες κινδύνου.

