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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ-  
ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΤ 

 
 

ENΔΕΙΞΕΙ ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΤ (Radionuclide myocardial perfusion 
imaging- MPI) 
 
Α). Ανίχνευςη ςτεφανιαίασ νόςου (Ν) ςε αςθενείσ με ςυμπτϊματα-θωρακικό άλγοσ 
(μη οξφ): 
 

1. Αςκενείσ χαμθλισ πικανότθτασ (< 10%) για Ν με μθ διαγνωςτικό ΗΚΓ 
(αποκλειςμόσ αριςτεροφ ςκζλουσ δεματίου His, ςφνδρομα προδιζγερςθσ, λιψθ 
δακτυλίτιδασ, βθματοδοτικόσ κοιλιακόσ ρυκμόσ, κατάςπαςθ του ST διαςτιματοσ 
>0,1mV ) ι μθ δυνάμενοι να αςκθκοφν 

2. Αςκενείσ ενδιάμεςθσ πικανότθτασ (10- 90%) για Ν με διαγνωςτικό ΗΚΓ και 
δυνάμενοι να αςκθκοφν 

3. Αςκενείσ ενδιάμεςθσ πικανότθτασ για Ν με μθ διαγνωςτικό ΗΚΓ (αποκλειςμόσ 
αριςτεροφ ςκζλουσ δεματίου His, ςφνδρομα προδιζγερςθσ, λιψθ δακτυλίτιδασ, 
βθματοδοτικόσ κοιλιακόσ ρυκμόσ, κατάςπαςθ του ST διαςτιματοσ > 0,1mV ) ι μθ 
δυνάμενοι να αςκθκοφν 

4. Αςκενείσ υψθλισ πικανότθτασ (> 90%) για Ν 
 
Β. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με ςυμπτϊματα- οξφ θωρακικό άλγοσ: 
 

1. Αςκενείσ με πικανό οξφ ςτεφανιαίο ςφνδρομο, ΗΚΓ χωρίσ ενδείξεισ ιςχαιμίασ ι 
μθ διαγνωςτικό και αρνθτικζσ ι οριακζσ τιμζσ τροπονίνθσ 

2. Αςκενείσ με οξφ κωρακικό άλγοσ (ςπινκθρογράφθμα θρεμίασ μόνο) 
3. Αςκενείσ με πικανό οξφ ςτεφανιαίο ςφνδρομο, ΗΚΓ χωρίσ ενδείξεισ ιςχαιμίασ ι 

μθ διαγνωςτικό, αρχικζσ αρνθτικζσ τιμζσ τροπονίνθσ και ςυνεχιηόμενο κωρακικό 
άλγοσ 

 
Γ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ αςυμπτωματικοφσ με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο 
(ΑΣΡ κριτιρια) 
 
Δ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με νεοδιαγνωςθείςα καρδιακή ανεπάρκεια ή ςυςτολική 
δυςλειτουργία τησ αριςτεράσ κοιλίασ:  
 

- Επί μθ διενεργθκείςασ ι μθ προγραμματιηόμενθσ ςτεφανιογραφίασ 
 
Ε. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με κοιλιακή ταχυκαρδία 
 
Σ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με ςυγκοπή 
 
Ζ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με αμφίβολη δοκιμαςίασ κόπωςησ 
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Η. Εκτίμηςη κινδφνου ςε αςθενείσ με γνωςτή χρόνια ςταθερή Ν με νζα ή 
επιδεινοφμενα ςυμπτϊματα. 
 
Θ. Εκτίμηςη κινδφνου ςε αςθενείσ με γνωςτή χρόνια ςταθερή Ν και ςτενϊςεισ των 
ςτεφανιαίων αρτηριϊν αμφιβόλου αιμοδυναμικήσ βαρφτητασ 
 
Ι. Εκτίμηςη κινδφνου ςε αςυμπτωματικοφσ με Agatston score > 400 ή Agatston score 
100- 400 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο 
 
Κ. Αςθενείσ με ενδιαμζςου και υψηλοφ κινδφνου Duke score ςτην δοκιμαςία 
κόπωςησ 
 
Λ. Προεγχειρητική εκτίμηςη ςε αςθενείσ που θα υποβληθοφν ςε ενδιαμζςου ή 
υψηλοφ κινδφνου εξωκαρδιακζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ 
 
Μ. Εκτίμηςη μυοκαρδιακήσ  ιςχαιμίασ εντόσ τριμήνου από οξφ ςτεφανιαίο ςφνδρομο 
(STEMI, non-STEMI) ςε αςθενείσ αιμοδυναμικά ςταθεροφσ χωρίσ ςτηθάγχη ή 
καρδιακή ανεπάρκεια που δεν υποβλήθηκαν ςε ςτεφανιογραφία 
 
Ν. Αςθενείσ με προηγηθείςα επαναιμάτωςη (αγγειοπλαςτική ή αορτοςτεφανιαία 
παράκαμψη) και επανεμφάνιςη ςτηθάγχησ 
 
Ξ. Αςυμπτωματικοί αςθενείσ με προηγηθείςα επαναιμάτωςη (αγγειοπλαςτικι ι 
αορτοςτεφανιαία παράκαμψθ): 
 
    - Ατελισ (ανατομικά) αν και τεχνικά εφικτι επαναιμάτωςθ 
    - Παρζλευςθ πενταετίασ από αορτοςτεφανιαία παράκαμψθ 
 
Ο. Ανίχνευςη μυοκαρδιακήσ βιωςιμότητασ/ιςχαιμίασ ςε αςθενείσ με ιςχαιμική 
μυοκαρδιοπάθεια, ςοβαρή ςυςτολική δυςλειτουργία τησ αριςτερήσ κοιλίασ και 
ανατομία ςτεφανιαίων αρτηριϊν κατάλληλη για επαναιμάτωση. 
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