Στεφανιαία νόσος
Τι είναι
Στη στεφανιαι�α νο� σο εναποτι�θεται λι�πος στο εσωτερικο� των
στεφανιαι�ων αρτηριω�ν (των αρτηριω�ν που αιματω�νουν την καρδια� ),
με αποτε� λεσμα την παρεμπο� διση της ροη� ς του αι�ματος με� σα απο�
αυτε� ς.
Έτσι η ποσο� τητα του αι�ματος που φθα� νει στο μυοκα� ρδιο με� σω της
στεφανιαι�ας αρτηρι�ας, δεν επαρκει� για τις ανα� γκες της καρδια� ς, και
εμφανι�ζεται καρδιακη� ισχαιμι�α και πο� νος - στηθα� γχη.
Στους παρα�γοντες κινδυ�νου για εμφα�νιση στεφανιαι�ας νο�σου περιλαμβα�
νονται η υψηλη� αρτηριακη� πι�εση (υπε�ρταση), η ε�λλειψη σωματικη�ς
δραστηριο�τητας, το κα�πνισμα, η παχυσαρκι�α, ο διαβη�της και το θετικο�
οικογενειακο� ιστορικο� πρω�ιμης στεφανιαι�ας νο�σου. Οι αθηρωματικε�ς πλα�
κες μπορει� να αρχι�σουν να σχηματι�ζονται σε νεαρη� ηλικι�α και να αυξα�
νονται προοδευτικα� .

Συμπτώματα

Η στηθάγχη συνήθως περιγράφεται ως σφίξιμο ή βάρος στο στήθος αν
και τα συμπτώματα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο κι αυτό συμβαίνει
όταν μειώνεται η παροχή οξυγονωμένου αίματος στην καρδιά. Όταν η
παροχή οξυγονωμένου αίματος προς την καρδιά είναι λιγότερη από
τη φυσιολογική, ο ασθενής εμφανίζει πόνο στο στήθος που είναι
γνωστός ως στηθάγχη. Η πλήρης διακοπή αίματος μπορεί να
προκαλέσει καρδιακή προσβολή (έμφραγμα μυοκαρδίου) που
προκαλεί σημαντική βλάβη (νέκρωση) στον καρδιακό μυ.

Τα συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου εξαρτώνται από τη
σοβαρότητα της νόσου. Ορισμένα άτομα με στεφανιαία νόσο δεν
εκδηλώνουν συμπτώματα, κάποιοι μπορεί να εμφανίζουν ήπια
δυσφορία στο στήθος, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερο σοβαρή
στηθάγχη. Άλλα συμπτώματα είναι: αίσθημα βάρους, σφίξιμο και
πίεση στο στήθος, πόνος στα χέρια, τους ώμους, το σαγόνι, τον αυχένα
ή την πλάτη καθώς και δύσπνοια ή ναυτία.

Διάγνωση
Ο ιατρός σας, αφού σας αξιολογήσει ιατρικά, θα ζητήσει εξετάσεις, πχ
αιματολογικές,
ηλεκτροκαρδιογράφημα,
δοκιμασία κόπωσης,
σπινθηρογράφημα, στεφανιογραφία. Η τελευταία γίνεται όταν η
δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα είναι ενδεικτικά ύπαρξης
στεφανιαίας νόσου.

Αντιμετώπιση
Ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου είναι υψίστης σημασίας για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Οι αλλαγές
στον τρόπο ζωής είναι καθοριστικές, όπως η δίαιτα με χαμηλά λιπαρά
και η απώλεια βάρους (εάν ο ασθενής είναι υπέρβαρος), ένα καλό
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πρόγραμμα άσκησης, η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος του
σακχάρου αίματος (γλυκόζης) στους διαβητικούς και η μείωση της
αρτηριακής πίεσης.
Συχνά χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης, τη μείωση της χοληστερόλης και την αύξηση της ροής του
αίματος στα στεφανιαία αγγεία. Οι πλέον σοβαρές περιπτώσεις
στεφανιαίας νόσου μπορεί να απαιτήσουν τη διενέργεια
αγγειοπλαστικής και/ή την τοποθέτηση stent, ή τη χειρουργική
παρέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass).

Τα ΠΡΕΠΕΙ και τα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
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ΠΡΕΠΕΙ να τρώτε υγιεινά και ιδιαίτερα φρούτα, λαχανικά και
γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά και λιγότερα
κορεσμένα και ακόρεστα λίπη
ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνετε τα φάρμακα που σας έχει
συνταγογραφήσει ο ιατρός σας
ΠΡΕΠΕΙ να μειώσετε την πρόσληψη νατρίου (αλάτι) στη διατροφή
ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε αεροβικές ασκήσεις όπως ζωηρό περπάτημα
(τουλάχιστον 30 λεπτά ημερησίως τις περισσότερες ημέρες της
εβδομάδας) με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας που θα
καθορίσει την ένταση της δραστηριότητάς σας
ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείτε το βάρος σας σε φυσιολογικά επίπεδα
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καπνίζετε και να χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνού
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τις συγκινήσεις, το πολύ κρύο περιβάλλον και το
άγχος
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