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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Είναι γνωστό ότι ο θάνατος από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο 25% των 

περιπτώσεων είναι αιφνίδιος και μη αναμενόμενος και επέρχεται εντός της πρώτης 

ώρας από της ενάρξεως των πρώτων κλινικών εκδηλώσεων (1). Επί πλέον ο 

αιφνίδιος καρδιακός θάνατος συxνά επέρχεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, 

δοθέντος ότι δεν υφίσταται συχνά ο απαραίτητος χρόνος για την μεταφορά των 

ασθενών αυτών σε τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ οι μάρτυρες του 

συμβάματος, εάν και εφόσον βέβαια υπάρχουν, είναι άτομα τα οποία συνήθως 

στερούνται ιατρικών γνώσεων (2,3). Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν σαφές ότι η 

αξιολόγηση των αιτίων θανάτου βάσει συγκεκριμένων κλινικών στοιχείων δεν είναι 

πάντοτε εφικτή και τελικά το αίτιο του θανάτου καλούνται να καθορίσουν οι 

ιατροδικαστές με την αξιολόγηση των ευρημάτων της νεκροτομής (3). Δυστυχώς 

όμως στις περιπτώσεις αιφνιδίου καρδιακού θανάτου η διάγνωση καθίσταται 

δυσχερής από το γεγονός ότι η αναγνώριση της οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου είτε 

μακροσκοπικά είτε με τη βοήθεια μικροσκοπίου δεν είναι πάντοτε δυνατή (4,5). 

Πράγματι οι μακροσκοπικές και μικροσκοπικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται 

στην καθημερινή ιατροδικαστική πρακτική, είναι μεν αξιόπιστες, προϋποθέτουν όμως 

για τη θετικοποίηση τους συγκεκριμένο μεσοδιάστημα από την έναρξη των 

συμπτωμάτων μέχρι και την επέλευση του θανάτου, το οποίο στον αιφνίδιο θάνατο 

συχνά δεν υφίσταται (5). 

Μακροσκοπικά, χωρίς την εφαρμογή ιστοχημικών τεχνικών για την 

αναγνώριση του εμφράγματος απαιτούνται τουλάχιστον 12-18 ώρες (6, 7), χρόνος ο 

οποίος φθάνει τις 24-48 ώρες για την σαφή οριοθέτηση και την άνευ αμφιβολιών 

αναγνώριση του νεκρωμένου ιστού (8, 9). Με την χρήση του κοινού μικροσκοπίου 
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επιτυγχάνεται η ιστολογική αναγνώριση του εμφράγματος μετά από παρέλευση 

τουλάχιστον 6 ωρών από την εγκατάσταση της ισχαιμίας (3, 10, 11). Εκτός από την 

κλασσική μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση του μυοκαρδίου, με την πάροδο 

του χρόνου διάφορες συμπληρωματικές μέθοδοι επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν 

στην προσπάθεια διάγνωσης του οξέος εμφράγματος. Οι μέθοδοι αυτές όμως, όπως 

αναλυτικά θα παρατεθεί στη συνέχεια, απέτυχαν να δώσουν οριστική λύση στο 

πρόβλημα του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, για διάφορους λόγους η καθεμία όπως 

η χαμηλή ευαισθησία, η χαμηλή ειδικότητα, το υψηλό κόστος ή η δυσχερής εφαρμογή 

στην καθημερινή πρακτική (9, 12). Έτσι λοιπόν παρά το γεγονός ότι οι υπάρχουσες 

μέθοδοι βελτιώνονται ενώ παράλληλα νέες προστίθενται, η αναγνώριση του 

αιφνιδίου θανάτου ως θανάτου καρδιακής αιτιολογίας συνεπεία οξέος εμφράγματος, 

εξακολουθεί να αποτελεί δυσεπίλυτο ιατροδικαστικό πρόβλημα ή “εφιάλτη” όπως με 

έμφαση επισημαίνουν μερικοί ερευνητές (4, 13-17). Η διαγνωστική δυσχέρεια 

υφίσταται ειδικότερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου το μεσοδιάστημα μεταξύ έναρξης 

των συμπτωμάτων και θανάτου είναι τόσο βραχύ ώστε να μην αναγνωρίζονται 

ιστολογικά τα πρωϊμότερα ευρήματα οξέος εμφράγματος (15). 

Στις περιπτώσεις θανάτου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και εφ’ όσον 

έχει μεσολαβήσει χρόνος μεγαλύτερος των 6-8 ωρών όπως προαναφέρθηκε, 

γίνονται αντιληπτές με την χρήση του απλού μικροσκοπίου φωτός οι πρώτες 

μορφολογικές αλλοιώσεις της πηκτικής νέκρωσης συνεπεία ισχαιμίας, οι οποίες 

συνίστανται σε ηωσινοφιλία των μυϊκών ινών, κοκκιώδες κυτταρόπλασμα, εκφύλιση 

του πυρήνα, αγγειακή συμφόρηση, προσκόλληση των ουδετερόφιλων στο τοίχωμα 

των αγγείων, οίδημα του ιστού και απώλεια των εγκαρσίων γραμμώσεων των μυϊκών 

ινών (8, 18-24). Τα ιστολογικά ευρήματα της πηκτικής νέκρωσης που μόλις 

περιγράφηκαν δεν γίνονται αντιληπτά στα πολύ πρόσφατα εμφράγματα (< 6 ωρών) 

 5



 

και εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι πολύ συχνά ο θάνατος επέρχεται εντός της πρώτης 

ώρας από την έναρξη των συμπτωμάτων, αντιλαμβανόμαστε πόσο προβληματική 

καθίσταται η τεκμηρίωση της διάγνωσης και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη 

ανάδειξης αλλοιώσεων σε προνεκρωτικό στάδιο, δηλαδή στη φάση της οξείας 

ισχαιμίας (9, 25). Έτσι λοιπόν το ερευνητικό ενδιαφέρον σύντομα στράφηκε στην 

αναζήτηση και περιγραφή μορφολογικών ευρημάτων οξείας ισχαιμίας, με όσο το 

δυνατόν πρωϊμότερη θετικοποίηση, τα οποία θα επιβεβαίωναν την διάγνωση του 

οξέος εμφράγματος σε περιπτώσεις αιφνιδίου θανάτου. Στα πλαίσια της εισαγωγής 

αυτής στο τεράστιο κεφάλαιο του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, θα προχωρήσουμε 

στην επιγραμματική αναφορά των πρωίμων αυτών αλλοιώσεων αφού πρώτα 

επισημάνουμε ότι σχετικά με την σημασία και την ειδικότητα τους συχνά υπάρχει 

σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ των διαφόρων ερευνητών. 

Ένα από τα πρωϊμότερα μορφολογικά ευρήματα οξείας ισχαιμίας τα οποία 

έχουν περιγραφεί, είναι οι αποκαλούμενες κυματώδεις ίνες (wavy fibers) (12). Οι ίνες 

αυτές αναγνωρίζονται στο μικροσκόπιο αποκλειστικά σε επιμήκεις τομές του 

μυοκαρδίου και στις παρυφές του εμφράγματος (12). Εμφανίζονται συνήθως εντός 

μίας ώρας από της ενάρξεως των συμπτωμάτων ισχαιμίας και περιγράφονται ως 

λεπτές, επιμηκυσμένες (τεταμένες) και περιοδικά κεκαμένες ίνες, σε τέτοιο βαθμό 

ώστε τελικά να προσλαμβάνουν κυματώδη απεικόνιση (6, 9, 12, 19-21, 25, 26). Τις 

κυματώδεις ίνες πολλοί ερευνητές θεωρούν αξιόπιστο και ιδιαίτερα χρήσιμο δείκτη 

οξείας ισχαιμίας, ενώ αντίθετα άλλοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όπως στη 

συνέχεια θα αναλυθεί (5). 

Ένα άλλο μορφολογικό εύρημα που πρώιμα θετικοποιείται επί οξείας 

ισχαιμίας είναι οι ζώνες συστολής (contraction bands), οι οποίες οφείλονται σε 

εστιακή υπέρμετρη σύσπαση και τελικά συνένωση (τήξη) γειτονικών σαρκομερίων 
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και αποδιοργάνωση των μυοϊνιδίων (8, 12, 18-24, 27-37). Περιγράφονται σαν πυκνές 

ηωσινόφιλες ταινίες που εναλλάσσονται με περιοχή διαυγούς ή ελαφρά κοκκιώδους 

κυτταροπλάσματος κατά μήκος του μυοϊνιδίου (18, 21, 28, 29). Οι ζώνες συστολής 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία και με διαφορετικά ονόματα όπως “πηκτική 

μυοκυτταρόλυση” (coagulative myocytolysis) και “μυονηματιδιακή εκφύλιση” 

(myofibrillar degeneration) (30). Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

φαίνεται στην περίπτωση των ζωνών συστολής να υπάρχει ευρύτερη ομοφωνία 

σχετικά με την διαγνωστική τους αξία σε σχέση με τις κυματώδεις ίνες.  

Σχετικά πάντα με την αναζήτηση αξιόπιστων και εφαρμόσιμων στην 

καθημερινή ιατροδικαστική πρακτική μεθόδων, με στόχο την διάγνωση της οξείας 

ισχαιμίας σε πολύ πρώιμα στάδια της, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφανίζεται η εργασία 

που δημοσίευσε ο Hort το 1965 (38). Η προαναφερθείσα δημοσίευση αφορούσε 

μορφομετρική μελέτη του μυοκαρδίου επί πειραματικών εμφραγμάτων, σε ποντίκια, 

καθώς και ανάλογη μελέτη του μυοκαρδίου σε έναν άνθρωπο ο οποίος απεβίωσε 

από κλινικά τεκμηριωμένο έμφραγμα. Ο Hort σε ένα μέρος του υλικού του, 

περιλαμβανομένου και του ανθρώπινου μυοκαρδίου, υπολόγισε το μήκος των 

σαρκομερίων των μυϊκών ινιδίων και διαπίστωσε μια σημαντική επιμήκυνση αυτών 

στις περιπτώσεις εμφραγμάτων. Συγκεκριμένα στα ποντίκια το μήκος βρέθηκε κατά 

μέσον όρο 1.94 μ., 15 min μετά από την απολίνωση της στεφανιαίας αρτηρίας, έναντι 

1.54μ. των περιοχών ελέγχου. Στον άνθρωπο τα αντίστοιχα μήκη ήταν 2.38 μ. έναντι 

1.68 μ. Το συμπέρασμα του ερευνητή ήταν ότι σε περιπτώσεις εμφράγματος ένα από 

τα πρωϊμότερα μορφολογικά ευρήματα αποτελεί η επιμήκυνση των σαρκομερίων των 

μυϊκών ινιδίων, η οποία αντίθετα δεν παρατηρείται σε φυσιολογικές περιοχές του 

μυοκαρδίου. Η παρατήρηση του Hort αν και μνημονεύεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

σε διάφορες δημοσιεύσεις που ακολούθησαν (12, 25), δεν έτυχε περαιτέρω 
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ανάπτυξης και εφαρμογής στον τομέα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου διότι 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα. Από το 1965 όμως μέχρι και σήμερα 

οι εξελίξεις στον τομέα τις μορφομετρίας είναι σημαντικές, με αποτέλεσμα σήμερα να 

έχει καταστεί δυνατή η εφαρμογή της όχι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και 

για διαγνωστικούς, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του οξέος εμφράγματος του 

μυοκαρδίου (41, 42).  

Τέλος ολοκληρώνοντας την σύντομη αναφορά μας στα πρωιμότερα 

μορφολογικά ευρήματα σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων συνεπεία οξέος 

εμφράγματος του μυοκαρδίου θα αναφερθούμε στην ουσιαστική συμβολή του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στην διάγνωση του οξέος εμφράγματος. Πράγματι, σε 

περιπτώσεις πειραματικών εμφραγμάτων σε σκύλους, στις οποίες προκλήθηκε οξεία 

ισχαιμία του οπισθίου θηλοειδούς μυός, παρατηρήθηκαν με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σαφείς αλλοιώσεις του πυρήνα των μυοϊνιδίων ήδη 15min. μετά την 

εγκατάσταση της οξείας ισχαιμίας. Οι πρώιμες αυτές αλλοιώσεις αφορούσαν την 

πυρηνική χρωματίνη η οποία εμφανίσθηκε ‘διασκορπισμένη’ και σε κάποιο βαθμό 

προσκολλημένη στην πυρηνική μεμβράνη (39,40). Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

στο μικροσκόπιο φωτός μόλις διακρινόταν μια ελαφρά ωχρότητα του πυρήνα (40). 

Καθίσταται βέβαια σαφές ότι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρέχει πολύτιμες μεν 

πληροφορίες αλλά σε ερευνητικό επίπεδο, δεδομένου ότι λίγα εργαστήρια σήμερα 

περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό μικροσκόπιο στον εξοπλισμό τους. 

Σε ένα τόσο σημαντικό όμως πρόβλημα όπως αυτό του αιφνιδίου θανάτου η 

όχι πάντα σταθερή παρουσία αποδείξεων ή έστω ενδείξεων οξείας ισχαιμίας συντελεί 

στην αντιμετώπιση διαγνωστικών αμφιβολιών και στη δημιουργία σύγχυσης. Η όλη 

αυτή σύγχυση δυστυχώς επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την απουσία κοινά 

αποδεκτού ορισμού του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου ο οποίος έχει ορισθεί ως 
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θάνατος ο οποίος επέρχεται εντός 30sec, ή 1 min, ή 15 min, ή 1-2-6-12-24 ωρών 

αντίστοιχα από της ενάρξεως των συμπτωμάτων ισχαιμίας του μυοκαρδίου ανάλογα 

με τον συγγραφέα (3, 43-53). Ευτυχώς όμως ανεξάρτητα από τον χρονικό 

προσδιορισμό του αιφνιδίου θανάτου, υπάρχει ομοφωνία ότι στον ορισμό 

περιλαμβάνονται θάνατοι μη αναμενόμενοι για την δεδομένη χρονική στιγμή που 

αφορούσαν μη νοσηλευόμενα άτομα (35). 

Από την μέχρι στιγμής αναφορά μας καθίσταται σαφές ότι ο τομέας του 

αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αποτελεί κεφάλαιο στο οποίο η έρευνα είναι όχι μόνο 

ευπρόσδεκτη αλλά και αναγκαία για να καθιερωθεί ένα “consensus” σ’ αυτό το τόσο 

σημαντικό πρόβλημα της Παθολογοανατομίας και Ιατροδικαστικής.  

Στην παρούσα μελέτη, στην προσπάθεια ανεύρεσης νέων στοιχείων που θα 

συνηγορούν στην τεκμηρίωση του οξέος εμφράγματος σε περιπτώσεις αιφνιδίου 

καρδιακού θανάτου μελετήθηκαν 20 άτομα τα οποία απεβίωσαν από τεκμηριωμένο 

έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός μίας ώρας από την έναρξη των συμπτωμάτων, 

χρονικό διάστημα στο οποίο οι διάφορες μέθοδοι νεκροτομικής τεκμηρίωσης του 

εμφράγματος είναι συχνά αναποτελεσματικές. Σε αυτά τα άτομα (ομάδα Α) 

προσδιορίστηκαν με μορφομετρικές μεθόδους που θα περιγραφούν στην συνέχεια η 

περίμετρος και το εμβαδόν του πυρήνα των μυοκαρδιακών κυττάρων. Στη συνέχεια 

οι μέσοι όροι των τιμών της μεγίστης, ελαχίστης και μέσης περιμέτρου και εμβαδού 

συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους 20 ατόμων που απεβίωσαν αιφνιδίως συνεπεία 

τροχαίων ατυχημάτων και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου (ομάδα Β). 

Επιπρόσθετα, το σύνολο των ατόμων αμφοτέρων των ομάδων ελέγχθηκαν και για 

παρουσία ζωνών συστολής (contraction bands). 

Στο σημείο αυτό θωρούμε σκόπιμη μια πολύ σύντομη αναφορά τις 

υπάρχουσες μορφομετρικές μεθόδους και τις κυριότερες εφαρμογές τους. Η 
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μορφομετρία διαιρείται σε μακροσκοπική, όπου για την περιγραφή οργάνων ή 

ιστοτεμαχίων χρησιμοποιούμε πάντα τις διαστάσεις το βάρος ή και τα δύο και την 

μικροσκοπική όταν οι διάφορες μετρήσεις γίνονται μέσα από το μικροσκόπιο (54). 

Στην μικροσκοπική μορφομετρία για τις περισσότερες μετρήσεις απαιτείται η 

επιπροβολή στην οπτική εικόνα ενός συνόλου στιγμών ή γραμμών που βρίσκονται 

σε συγκεκριμένες ή τυχαίες διατάξεις, έτσι ώστε τελικά να χρησιμοποιείται ένα 

σύστημα μέτρησης σε συνδυασμό με μία οπτική εικόνα και οι διάφορες μετρήσεις 

γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικών υπολογισμών (εξισώσεων) (50). Με τη βοήθεια 

της μικροσκοπικής μορφομετρίας μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε 

σχηματισμούς με περιορισμένο σχήμα, όπως κύτταρα, πυρήνες κυττάρων, καθώς και 

ο υπολογισμός της σχέσης πυρήνα - κυτταροπλάσματος (50). Πάντα με 

μορφομετρικές μεθόδους είναι δυνατή η μέτρηση επιφανειών και όγκων (50). Όσον 

αφορά τους όγκους με την μορφομετρία αντλούμε πληροφορίες για τρισδιάστατους 

σχηματισμούς κάνοντας μετρήσεις σε δισδιάστατες οπτικές εικόνες, τομές των 

σχηματισμών αυτών. Για τις μετρήσεις αυτές η συχνότερα χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος είναι η μέθοδος της μέτρησης των στιγμών (50). Τέλος, πάντα με 

μορφομετρικές μεθόδους, είναι δυνατή η μέτρηση αριθμών κυττάρων, της 

κυτταροβρίθειας, καθώς και μετρήσεις απλών στοιχείων περιλαμβανομένης και της 

επιφανείας αυτών (50). Οι προαναφερθείσες εξελίξεις στον τομέα της μορφομετρίας 

συνίστανται στην χρήση των αποκαλούμενων συστημάτων μορφομετρίας, τα οποία 

αποτελούνται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν εκτυπωτή, μια μαγνητική 

πινακίδα, από ένα σύστημα με το οποίο το οπτικό πεδίο επιπροβάλλεται στην 

μαγνητική πινακίδα και από ένα πρόγραμμα (software). Με τα κυκλοφορούντα στο 

εμπόριο προγράμματα μορφομετρίας μπορεί να μετρηθούν περιφέρειες, το εμβαδόν 
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που περικλείεται σε μία περιφέρεια, μήκη ευθειών γραμμών, αποστάσεις μεταξύ 

σημείων, καθώς και σχηματικοί παράγοντες (54). 

Στην παρούσα μελέτη, έχοντας σαν βάση τις αλλοιώσεις του πυρήνα των 

μυοκαρδιακών κυττάρων που αναγνωρίζονται πρώιμα σε πειραματικά εμφράγματα 

μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, υπολογίστηκαν με μορφομετρικές μεθόδους 

συγκεκριμένες παραμέτροι του πυρήνα, σε 20 άτομα που απεβίωσαν αιφνιδίως από 

τεκμηριωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, εντός μίας ώρας από την έναρξη των 

συμπτωμάτων. Οι ίδιες παράμετροι υπολογίστηκαν πάντα με μορφομετρικές 

μεθόδους σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων που απεβίωσαν συνεπεία τροχαίων 

ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, το σύνολο συμπεριληφθέντων ατόμων ελέγχθηκε ως 

προς την παρουσία ζωνών συστολής. Σαν απώτερο σκοπό η μελέτη αυτή έχει την 

τεκμηρίωση της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις 

αιφνιδίου καρδιακού θανάτου με την εφαρμογή μορφομετρικών μετρήσεων του 

πυρήνα των μυοκαρδιακών κυττάρων.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί ένα μείζονος σημασίας πρόβλημα για 

τη δημόσια υγεία, όπως προκύπτει από το μεγάλο ποσοστό των θανάτων που 

οφείλονται σ’ αυτόν (3, 4, 9, 12, 50-52, 55-57). Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι 3 

έως 4 φορές συχνότερο αίτιο θανάτου στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και 

αποτελεί το κυριότερο αίτιο θανάτου σε άνδρες ηλικίας 32-64 ετών (32%) (57). 

Επισημαίνεται ότι το 25% των ατόμων που πεθαίνουν αιφνιδίως δεν είχε αναφέρει 

ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής συμπτώματα καρδιακής νόσου (57). Στις ΗΠΑ το 

20% του συνόλου των θανάτων αποδίδεται στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, το οποίο 

σε αριθμούς μεταφράζεται σε 1.200 ανθρώπινες ζωές ημερησίως ή σε ένα περίπου 

θύμα το λεπτό. 

Ενώ όμως η συχνότητα και η σημασία του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου είναι 

ξεκάθαρα όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, αντίθετα υπάρχει μεγάλη απόκλιση 

απόψεων σε ότι αφορά τον ορισμό του σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων ισχαιμίας (προκάρδιο άλγος, 

εφίδρωση κλπ) έως την επέλευση του θανάτου (3, 43-53, 58-63). Η ετερογένεια των 

ορισμών του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου αποτελεί ουσιώδες ζήτημα, διότι επιφέρει 

σημαντικές δυσχέρειες και σύγχυση στην ερμηνεία και σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των διαφόρων μελετών καθώς και στην διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τους 

ενεχόμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Ανασκοπώντας χρονικά τις 

επικρατούσες απόψεις σχετικά με τον ορισμό του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, 

διαπιστώνουμε ότι οι πρώτες προσπάθειες για διατύπωση κοινά αποδεκτού ορισμού 

έγιναν το 1969 όταν η Διεθνής Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την 

αντίστοιχη Αμερικανική, όρισαν τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, ως μη αναμενόμενο 
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φυσικό θάνατο ο οποίος επέρχεται σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων (64). Λίγο αργότερα το 1973 oι Friedman και συν. (52), 

υποδιαίρεσαν τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ακαριαίο, ο οποίος λαμβάνει χώρα 

εντός 30 sec από την εισβολή των συμπτωμάτων και σε αιφνίδιο, ο οποίος επέρχεται 

από λίγα λεπτά έως και 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα αμέσως 

επόμενα χρόνια οι ορισμοί που διατυπώθηκαν πρότειναν μείωση του ανωτέρω 

μεσοδιαστήματος σε 1 (65), ή 2 (66) ώρες. Ο Golstein το 1982 σε μια ευρεία 

ανασκόπηση που πραγματοποίησε επί του θέματος (43), προτείνει τελικά ως ορισμό 

του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου τον θάνατο που λαμβάνει χώρα παρουσία μάρτυρα 

(witnessed death) εντός μίας ώρας από την εμφάνιση των πρώτων κλινικών 

εκδηλώσεων. Λίγο αργότερα το 1984 οι Davis και συν. τοποθετούν το παραπάνω 

μεσοδιάστημα στις 6 ώρες (48). Τον τελευταίο ορισμό αποδέχθηκαν μεταγενέστερα 

και αρκετοί άλλοι ερευνητές και οι Virmani και συν. (3) το 1987 επισημαίνουν ότι η 

αποδοχή του ως άνω ορισμού σχετίζεται με την παρατήρηση ότι στις 6 πρώτες ώρες 

που ακολουθούν την εγκατάσταση των συμπτωμάτων ισχαιμίας συνήθως δεν 

μπορούν να αναγνωριστούν μορφολογικές αλλοιώσεις στο μυοκάρδιο με το απλό 

μικροσκόπιο. 

Επί πλέον ένα άλλο σημείο αντιπαράθεσης στο επίμαχο θέμα του ορισμού του 

αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, είναι ο αποκλεισμός ή όχι από τον ορισμό ατόμων που 

ναι μεν απεβίωσαν αιφνιδίως αλλά στη νεκροτομή διαπιστώθηκαν πλην της 

στεφανιαίας νόσου και άλλα καρδιακά νοσήματα όπως μυοκαρδιοπάθειες, 

βαλβιδοπάθειες και συγγενείς ανωμαλίες (46, 48, 51). Το τελευταίο θέμα καθώς και η 

παρουσία μαρτύρων τη στιγμή του θανάτου που επισημαίνεται με άλλοτε άλλη 

έμφαση (43, 46, 48), φαίνεται τελικά να μην αποτελούν σημεία ουσιαστικών 

διαφωνιών και τριβών και απλά στις επιμέρους μελέτες οι περισσότεροι ερευνητές 
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φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων αυτών. Οι 

προϋποθέσεις όμως που κατά γενική αυτή τη φορά ομοφωνία, πρέπει να πληρούνται 

προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο θάνατος ενός ατόμου ως αιφνίδιος καρδιακός, 

περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό κάθε άλλου αιτίου μη φυσικού θανάτου (π.χ. 

δηλητηριάσεις, αυτοκτονία). Επίσης από το ιατρικό ιστορικό πρέπει να προκύπτει ότι 

το συγκεκριμένο άτομο ζούσε μια φυσιολογική ζωή στο σπίτι του, δεν είχε επισκεφθεί 

κάποιο γιατρό παραπονούμενος για ενοχλήματα συμβατά με ισχαιμία του 

μυοκαρδίου τις 3 εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου και γενικά ότι ο θάνατος 

απετέλεσε γεγονός μη αναμενόμενο (3, 44, 48). 

Μετά από αυτές τις απαραίτητες διασαφηνίσεις σχετικά με τον ορισμό του 

αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και πριν ακολουθήσει η περιγραφή και ανάλυση των 

κυριότερων μορφολογικών ευρημάτων του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις αιφνιδίου 

θανάτου συνεπεία εμφράγματος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οφείλουμε να επισημάνουμε το εξαιρετικό ενδιαφέρον 

που παρουσιάζει η μορφολογία των στεφανιαίων αρτηριών σε περιπτώσεις αιφνιδίου 

καρδιακού θανάτου. Συγκεκριμένα το ενδιαφέρον της έρευνας έχει επικεντρωθεί στην 

έκταση της αρτηριοσκληρυντικής νόσου των στεφανιαίων, στην ποιοτική σύσταση της 

αθηρωματικής πλάκας, στο ποσοστό στένωσης του αυλού και στην παρουσία ή μη 

οξείας θρόμβωσης (2, 13 , 20, 24, 26, 41, 44, 46, 48, 55, 56, 67). Η λεπτομερής 

ανασκόπηση αυτού του ενδιαφέροντος και ανοικτού ακόμη θέματος ξεφεύγει από το 

σκοπό της εργασίας μας, μια επιγραμματική όμως αναφορά θεωρούμε ότι θα 

συμβάλλει στην κατανόηση των μηχανισμών που ευθύνονται για τη βλάβη του 

μυοκαρδίου, η οποία έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον αιφνίδιο θάνατο. Αρχίζοντας με 

το επίμαχο θέμα που αφορά την παρουσία αποφρακτικού θρόμβου σε κάποια από 

τις στεφανιαίες αρτηρίες σε περιπτώσεις αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, 
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διαπιστώνουμε ότι τα ανακοινωθέντα ποσοστά από διάφορες νεκροτομικές μελέτες 

διαφέρουν σημαντικά. Συγκεκριμένα οι Davis και συν. (48) σε μία μελέτη επί 100 

ατόμων τα οποία απεβίωσαν από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο εντός 6 ωρών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων ισχαιμίας, διαπίστωσαν στο 44% των περιπτώσεων 

πρόσφατη θρόμβωση η οποία συνετέλεσε στην αύξηση της απόφραξης του αυλού σε 

κάποια από τις επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες κατά 50%. Στην ίδια μελέτη σε ένα 

ποσοστό 30% βρέθηκαν μικρότεροι ενδοαυλικοί θρόμβοι στο στεφανιαίο δίκτυο. Οι 

Warnes και συν. (46) σε μία αντίστοιχη μελέτη διαπίστωσαν πρόσφατη θρόμβωση 

στο 19% των περιπτώσεων, ενώ οι Schwartz και συν. (26), σε μια ευρεία 

ανασκόπηση μελετών που αναφέρονται στον επιπολασμό της πρόσφατης 

θρόμβωσης των στεφανιαίων σε περιπτώσεις αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, 

διαπίστωσαν ότι τα αναφερθέντα ποσοστά για θανάτους που επήλθαν εντός 2 ωρών 

από την έναρξη των συμπτωμάτων κυμαίνονται από 4-33%. Επισημαίνεται ότι το 

χαμηλότερο ποσοστό (4%) βρέθηκε σε μία μελέτη επί ακαριαίων θανάτων (εντός 30 

sec), ενώ στις υπόλοιπες μελέτες όπου οι θάνατοι επήλθαν από 10 min έως 2 ώρες 

από την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 17,5 έως 

33%. Ο Schwartz από τα ανωτέρω δεδομένα καταλήγει ότι κατά προσέγγιση στο 1/3 

των ασθενών που καταλήγουν εντός 2 ωρών ανευρίσκεται πρόσφατος θρόμβος σε 

κάποια στεφανιαία αρτηρία. Στην ίδια ανασκόπηση του Schwartz, σε περιπτώσεις 

όπου υπήρχε ιστολογικά διαπιστωμένο πρόσφατο διατοιχωματικό έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, τα ποσοστά πρόσφατης θρόμβωσης κυμαίνονταν από 86 έως 96%. Η 

σημαντική διαφορά των ποσοστών οξείας θρόμβωσης στις περιπτώσεις αιφνίδιου 

καρδιακού θανάτου σε σχέση με τις περιπτώσεις ιστολογικά διαπιστωμένου 

διατοιχωματικού εμφράγματος, οδήγησαν τον Schwartz στην υπόθεση ότι η οξεία 

ισχαιμία και το έμφραγμα  δεν αποτελούν τα μοναδικά αίτια του αιφνίδιου καρδιακού 
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θανάτου αλλά πιθανώς ενέχονται και εναλλακτικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, 

ίσως σε κυτταρικό επίπεδο, οι οποίοι πρέπει να διευκρινιστούν. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με το ίδιο πάντα αντικείμενο 

είναι των Friedman και συν (52), οι οποίοι επί 34 περιπτώσεων αιφνίδιου καρδιακού 

θανάτου που επήλθε από 30 sec έως 24 ωρών από της έναρξης των συμπτωμάτων 

ισχαιμίας, διαπίστωσαν πρόσφατη θρόμβωση των στεφανιαίων στο 82% των 

περιπτώσεων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ο Friedman επισημαίνει ότι 

στις περιπτώσεις αιφνίδιων καρδιακών θανάτων το ποσοστό στεφανιαίας 

θρόμβωσης αυξάνει ευθέως ανάλογα με τον χρόνο επιβίωσης, παρατήρηση που 

επαληθεύεται και από τα δεδομένα της ανασκόπησης του Schwartz (26). Η 

παραπάνω παρατήρηση ίσως δίνει και μία έμμεση ερμηνεία στη μεγάλη διακύμανση 

των ποσοστών που έχουν αναφερθεί σχετικά με τη σχέση οξείας θρόμβωσης - 

αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά στις περιπτώσεις 

ακαριαίων θανάτων (4) και αυξάνονται κατόπιν προοδευτικά με την αύξηση του 

χρόνου επιβίωσης (26). Η ερμηνεία αυτή όμως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από 

την στεφανιαιογραφική μελέτη των deFeyter (68) και συν. κατά την οποία 

διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά πλήρους απόφραξης μίας εκ των στεφανιαίων 

αρτηριών σε σχέση με τον χρόνο εισβολής του εμφράγματος ήταν 90% εντός του 

πρώτου 6ώρου, 67% μεταξύ των 6 και 24 ωρών και 53% μετά από 2 εβδομάδες. 

Τέλος βάσει των αποτελεσμάτων της πρόσφατης μελέτης των Keen και συν. (69) 

φαίνεται ότι τα ποσοστά ανεύρεσης αποφρακτικού θρόμβου στις στεφανιαίες 

αρτηρίες, πάντα εντός του πρώτου 6ώρου από της εισβολής των συμπτωμάτων, 

εξαρτάται και από την κλινική-ηλεκτροκαρδιογραφική έκφραση του εμφράγματος. 

Συγκεκριμένα ενώ στα εμφράγματα με έπαρμα q το ποσοστό οξείας θρόμβωσης 
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κατά την στεφανιαία αγγειογραφία ήταν 91%, στα εμφράγματα χωρίς έπαρμα q (non-

Q) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 39%. 

Γενικότερα ο ακαριαίος και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος φαίνεται να 

αποτελούν οντότητες με σημαντικές κλινικές και παθολογοανατομικές διαφορές (52). 

Πράγματι, κλινικά ο ακαριαίος θάνατος σε αντίθεση με τον αιφνίδιο επέρχεται χωρίς 

πρόδρομα συμπτώματα, δεν φαίνεται να εξαρτάται από την σωματική καταπόνηση 

και το αίτιο του θανάτου συνήθως είναι η ηλεκτρική δυσλειτουργία της καρδιάς (52). 

Όσον αφορά τις παθολογοανατομικές διαφορές, ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η 

εργασία των Friedman και συν (52) οι οποίοι μελέτησαν 25 περιπτώσεις ακαριαίων 

θανάτων (εντός 30 sec) και 34  περιπτώσεις αιφνίδιων ακαριαίων θανάτων (από 30 

sec έως 24 ώρες από της έναρξης των κλινικών εκδηλώσεων). Από την νεκροτομική 

μελέτη της καρδιάς στις περιπτώσεις ακαριαίου θανάτου πρόσφατη θρόμβωση 

βρέθηκε μόλις στο 4%, σε αντίθεση με το 82% που διαπιστώθηκε στις περιπτώσεις 

αιφνίδιων θανάτων. Επί πλέον στις καρδιές των ατόμων που κατέληξαν ακαριαία 

διαπιστώθηκαν βαρύτερες και εκτενέστερες αθηρωματικές αλλοιώσεις και 

συγκεκριμένα στον ακαριαίο σε σχέση με τον αιφνίδιο θάνατο διαπιστώθηκε 14 

φορές συχνότερη πλήρης απόφραξη του πρόσθιου κατιόντος κλάδου της αριστεράς 

στεφανιαίας και 7 φορές συχνότερη απόφραξη δύο ή περισσοτέρων επικαρδιακών 

στεφανιαίων αρτηριών (διευκρινίζεται ότι η απόφραξη στην οποία αναφέρεται ο 

ερευνητής ήταν παλαιά και όχι πρόσφατη και σχετιζόμενη με τον θάνατο). Επίσης ο 

επιπολασμός παλαιών εμφραγμάτων (ουλών) στις περιπτώσεις ακαριαίων θανάτων 

ήταν σημαντικά μεγαλύτερος. Το σύνολο των ευρημάτων του Friedman σε 

συνδυασμό με εκείνα άλλων αντίστοιχων μελετών, υποδηλούν ότι ο ακαριαίος 

θάνατος, σε αντίθεση με τον αιφνίδιο καρδιακό, δεν φαίνεται να οφείλεται σε κάποια 

πρόσφατη ανατομική αλλοίωση των στεφανιαίων που προστίθεται στις ήδη 
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υπάρχουσες (οξεία θρόμβωση) αλλά σε κάποια ηλεκτρική δυσλειτουργία της καρδιάς 

(20, 44, 52). Πράγματι, όπως αποδεικνύεται από ασθενείς οι οποίοι κατέληξαν 

ακαριαία και βρίσκονταν υπό συνεχή καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το αίτιο 

του θανάτου απετέλεσε η κοιλιακή μαρμαρυγή (52). Είναι άλλωστε γνωστό ότι η 

παρουσία ουλών στο μυοκάρδιο, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα 

συχνή στους ασθενείς που απεβίωσαν ακαριαία, συντελεί στην πυροδότηση 

κοιλιακής μαρμαρυγής (44, 52). 

Ένα άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεδομένο, είναι ότι τα άτομα τα οποία δεν 

απεβίωσαν από την κοιλιακή μαρμαρυγή αλλά ανένηψαν κατόπιν άμεσης ιατρικής 

αντιμετώπισης της αρρυθμίας, σε επόμενες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές και 

μετρήσεις ενζυμικών δραστηριοτήτων, ισχαιμικές αλλοιώσεις ή έμφραγμα 

διαπιστώθηκε στο 15-78% των περιπτώσεων (13, 44, 53, 56). Το γεγονός αυτό 

περιπλέκει ακόμα περισσότερο την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων, διότι υποδηλεί 

ότι στις περιπτώσεις ακαριαίων θανάτων η πυροδότηση κοιλιακής μαρμαρυγής δεν 

είναι πάντα αυτόματη και οφειλόμενη σε παρουσία ουλών ή ίνωσης του μυοκαρδίου, 

αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι απότοκος της οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου, η 

οποία επομένως εκτός από τον αιφνίδιο θάνατο φαίνεται να ενέχεται σε άλλοτε άλλο 

βαθμό και σε περιπτώσεις ακαριαίων θανάτων (53, 70). Ιδιαίτερη σημασία στον 

ακαριαίο θάνατο φαίνεται να έχει η ισχαιμία του προσθίου τοιχώματος της αριστεράς 

κοιλίας, η οποία διαπιστώθηκε στο 94% των περιπτώσεων κοιλιακής μαρμαρυγής 

που είχε σαν αίτιο την ισχαιμία του μυοκαρδίου (57). 

Στον αιφνίδιο θάνατο αντίθετα τα πράγματα φαίνονται περισσότερο ξεκάθαρα 

και σύμφωνα με τους Friedman και συν. (52) ο θάνατος οφείλεται σε μια πρόσφατη 

ανατομική αλλοίωση η οποία προστίθεται σε ήδη υπάρχουσες, παρά σε κάποια 

αυτόματη ηλεκτρική δυσλειτουργία της καρδιάς. 
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Μετά από αυτή την σύντομη παρένθεση που αφορούσε την μορφολογία των 

στεφανιαίων σε περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού θανάτου συνεπεία εμφράγματος, 

θα περιγράψουμε τις μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο μυοκάρδιο σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις. Όπως ήδη επισημάνθηκε η διάγνωση του οξέος εμφράγματος 

ως αιτίου υπεύθυνου του καρδιακού θανάτου καθίσταται τόσο πιο δύσκολη και 

προβληματική, όσο το μεσοδιάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και 

τον θάνατο είναι βραχύτερο, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι πρώτες ιστολογικές 

αλλοιώσεις εμφανίζονται μετά από 6-8 ώρες (3, 10, 12, 71). Η περιγραφή των 

μορφολογικών αλλοιώσεων του μυοκαρδίου που αναγνωρίζονται σε περιπτώσεις 

οξέος εμφράγματος θα γίνει σύμφωνα με την χρονολογική τους εμφάνιση ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιγραφή και ανάλυση των πρωϊμότερων από 

αυτές. Επίσης θα ακολουθήσει ανάλυση και σύγκριση των διαφόρων ιστοχημικών και 

βιοχημικών μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα για την τεκμηρίωση του οξέος 

εμφράγματος του μυοκαρδίου. 

Ένα από τα πλέον πρώιμα μορφολογικά ευρήματα οξείας ισχαιμίας που 

αναγνωρίζεται με τη βοήθεια του απλού μικροσκοπίου σε ιστολογικές τομές είναι οι 

κυματώδεις ίνες (6, 9, 12, 19-21, 26). Οι κυματώδεις ίνες διακρίνονται μόνο σε 

επιμήκεις τομές του μυοκαρδίου (12) και περιγράφονται ως τεταμένες 

(επιμηκυσμένες), λεπτές και περιοδικά κεκαμμένες ίνες (6, 9, 12, 20). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό τους είναι η έντονη οξεοφιλία, γεγονός που τις καθιστά ευδιάκριτες με 

την κλασσική χρώση αιμοτοξυλίνης ηωσίνης (12, 20). Όταν οι κυματώδεις ίνες 

συνυπάρχουν στο ίδιο οπτικό πεδίο με προχωρημένο έμφραγμα αναγνωρίζονται στις 

παρυφές του εμφράγματος και σχεδόν ποτέ εντός αυτού (6, 12). Πράγματι εντός της 

περιοχής του εμφράγματος δεν παρατηρείται κυματώδης μορφολογία του ιστού παρά 

μόνο νεκρωτικές ίνες (13). Όταν δεν αναγνωρίζεται έμφραγμα, η παρουσία 

 19



 

κυματωδών ινών αφοριζόμενων από φαινομενικά φυσιολογικό μυοκάρδιο αποδίδεται 

στην οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου (12). Σαφής επίσης είναι και ο αφορισμός των 

κυματωδών ινών από το φυσιολογικό γειτονικό μυοκάρδιο έτσι ώστε τελικά η 

μετάπτωση από την μία ζώνη στην άλλη να είναι ιδιαίτερα εμφανής. Οι 

υπενδοκάρδιες καθώς και οι πέριξ των αρτηριολιών ίνες σε περιπτώσεις οξείας 

ισχαιμίας δεν εμφανίζουν κυματώδη μορφολογία πιθανώς διότι εξασφαλίζουν 

αιματική παροχή μέσω διάχυσης (12). Οι ερευνητές οι οποίοι περισσότερο 

εμπεριστατωμένα μελέτησαν τις κυματώδεις ίνες είναι οι Bouchardy και Magno, που 

ανακοίνωσαν τις απόψεις τους σχετικά με την παθογένεια και την σημασία τους σε 

μια κλασσική τους δημοσίευση το 1974 (12). Κατ’ αρχήν οι συγγραφείς κατατάσσουν 

τις κυματώδεις ίνες σε ίνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης ανάλογα με την 

περίοδο τους. Στις περιπτώσεις ισχαιμικής βλάβης του μυοκαρδίου όταν 

χρησιμοποιούμε τον όρο κυματώδεις ίνες θα αναφερόμαστε στις δεύτερης τάξης ίνες, 

οι οποίες είναι οι πλέον τυπικές κι έχουν περίοδο που υπολογίζεται περίπου στα 0,3 

mm. Το σταθερό τους χαρακτηριστικό πλην της κυματώδους απεικόνισης είναι η 

μεγάλη τους επιμήκυνση και λέπτυνση, σε τέτοιο βαθμό, ώστε ειδικά σε παλαιότερες 

βλάβες να εμφανίζονται νηματοειδείς. Σε πλέον προχωρημένα στάδια όταν 

αναγνωρίζονται στην περιοχή του εμφράγματος τα χαρακτηριστικά της πηκτικής 

νέκρωσης, οι κυματώδεις ίνες αποκτούν βαθιά ηωσινοφιλία, ο πυρήνας των μυικών 

κυττάρων αρχικά επιμηκύνεται και κατόπιν εξαφανίζεται όπως προοδευτικά 

εξαφανίζονται και οι εγκάρσιες γραμμώσεις, ενώ το σημείο σύνδεσης των με τις 

φυσιολογικές ίνες οριοθετείται σαφώς (12). Οι συγγραφείς επίσης τονίζουν ότι στις 

ιστολογικές τομές που περιέχουν κυματώδεις ίνες, σχεδόν ποτέ δεν απεικονίζεται 

κατάτμηση του μυοκαρδίου και κατά συνέπεια θεωρούν την συνύπαρξη στην ίδια 

περιοχή των κυματωδών ινών και της κατάτμησης του μυοκαρδίου ασυμβίβαστη. Το 
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συμπέρασμα τους είναι ότι η παρουσία διάχυτης κατάτμησης του μυοκαρδίου 

αποκλείει την διάγνωση της οξείας ισχαιμίας στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Όσον αφορά την παθογένεια των κυματωδών ινών οι Bouchardy και Magno 

υποστηρίζουν τον παρακάτω μηχανισμό. Είναι ήδη γνωστό από πειραματικά 

δεδομένα, ότι σαν συνέπεια της οξείας ισχαιμίας οι μυϊκές ίνες μιας δεδομένης μάζας 

του μυοκαρδίου εντός περίπου 30-60 sec σταματούν να συσπώνται (71). Οι 

ακινητοποιημένες όμως αυτές μυϊκές ίνες εξακολουθούν να παραμένουν 

συνδεδεμένες σε αμφότερα τα άκρα με ίνες οι οποίες εξακολουθούν να συσπώνται 

επιτελώντας την φυσιολογική τους λειτουργία. Κατά συνέπεια σε κάθε συστολή οι 

ακινητοποιημένες ίνες υφίστανται βίαιη έλξη από τις φυσιολογικές με αποτέλεσμα την 

τάση των ινών της ισχαιμικής περιοχής λόγω των τοπικών μηχανικών φαινομένων 

και τελικά την επιμήκυνση, λέπτυνση και κάμψη τους. Η περιοδική κάμψη των μυϊκών 

ινών της ισχαιμικής περιοχής προσδίδει τελικά στις ίνες αυτές κυματώδη μορφολογία. 

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσον οι κυματώδεις ίνες 

αποτελούν ανατρέψιμη βλάβη, δηλαδή εάν είναι ή δεν είναι νεκρωτικές. Οι Ferris και 

συν (20), θεωρούν τις κυματώδεις ίνες μη ανατρέψιμη βλάβη στα πλαίσια της 

πηκτικής νέκρωσης συνεπεία ισχαιμίας. Οι Βouchardy και Magno, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα δεδομένα της μελέτης των Ο Brien και συν. (72) σύμφωνα με τα οποία 

είναι δυνατή η ανάκτηση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου μετά από οξεία 

ισχαιμία διάρκειας μίας ώρας, εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί. Δέχονται, ότι 

οι κυματώδεις ίνες, μέχρι ενός μη απόλυτα καθορισμένου χρονικού ορίου ισχαιμίας, 

δύνανται να ανακτήσουν το αρχικό τους σχήμα και μήκος εφ’ όσον αποκατασταθεί  η 

αιματική ροή. Το χρονικό αυτό όριο δεν είναι σταθερό και διαφέρει ανάλογα με το 

πειραματόζωο (73). Τελικά οι Bouchardy και Magno προσπαθώντας να καθορίσουν 

έμμεσα το στάδιο πέραν του οποίου η βλάβη γίνεται μη ανατρέψιμη αποδέχονται ότι 
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από τη στιγμή που αναγνωρίζεται πολυμορφοπυρηνική διήθηση μεταξύ των ινών 

τότε αυτές πιθανότατα είναι νεκρωτικές. 

Ποία όμως είναι η διαγνωστική αξία των κυματωδών ινών; Το παραπάνω είναι 

ένα καθοριστικό ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε έμμεσα 

παραθέτοντας τις επικρατούσες απόψεις αφού πρώτα όμως διερευνήσουμε τον λόγο 

για τον οποίο ένα τόσο σπουδαίο εύρημα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι 

Bouchardy και Magno, διέφυγε στο παρελθόν της προσοχής άλλων ερευνητών. Η 

αλήθεια είναι ότι κυματώδεις ίνες είχαν παρατηρηθεί και αναφερθεί σε προγενέστερες 

μελέτες (74, 75-77), χωρίς όμως να τύχουν ιδιαίτερου σχολιασμού από τους 

επιμέρους συγγραφείς. Οι Bouchardy και Magno οι οποίοι πρώτοι έδωσαν τόσο 

μεγάλη έμφαση σ’ αυτό το εύρημα υποστηρίζουν ότι αποτελούν την πρώτη 

μορφολογική αλλοίωση επί οξείας ισχαιμίας και αναφέρουν θετικοποίηση του 

ευρήματος ακόμη και σε ακαριαίους θανάτους. Κατά τους συγγραφείς η θετικοποίηση 

είναι τόσο πρώιμη ώστε πρακτικά είναι αδύνατον βάσει της παρουσίας τους να 

εκτιμηθεί η ακριβής ηλικία εμφραγμάτων μεταξύ 0 και 6 ωρών, πέραν των οποίων 

εμφανίζονται οι πρώτες χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της πηκτικής νέκρωσης. Ο 

Fishbein και συν. (19) βρήκαν κυματώδεις ίνες στο 94% των εμφραγμάτων ηλικίας 24 

ωρών, μερικά από τα οποία είχαν και ηλικία κάτω της μίας ώρας. Σύμφωνα με τους 

ίδιους συγγραφείς στο 10% των εμφραγμάτων της μελέτης τους οι κυματώδεις ίνες 

αποτελούσαν το μοναδικό μορφολογικό εύρημα ισχαιμίας. 

Την εκδοχή οι κυματώδεις ίνες να αποτελούν τεχνητό προϊόν (artefact) οι 

Bouchardy και Magno το αποκλείουν, δεδομένου ότι βρίσκονται σταθερά στις 

παρυφές των εμφραγμάτων, μερικές φορές εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της 

πηκτικής νέκρωσης και δεν ανευρίσκονται στον υπενδοκάρδιο και περιαγγγειακό 

χώρο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η ισχαιμία αποτελεί το αίτιο του σχηματισμού τους. 
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Το μοναδικό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορα διαγνωστικά 

προβλήματα είναι η ανεύρεση μικρών εστιών κυματωδών ινών σαν αποτέλεσμα 

επιθανάτιων διαταραχών της αιματικής κυκλοφορίας. Ο κίνδυνος σύγχυσης όμως 

τελικά είναι αμελητέος διότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι κυματώδεις ίνες βρίσκονται σε 

πολύ μικρές εστίες (συνήθως διαμέτρου μικρότερης του 1 mm) και σε αριθμό μίας 

έως δύο εστιών ανά ιστολογική τομή. Τέλος ο σχηματισμός των κυματωδών ινών θα 

μπορούσε να αποδοθεί στο φαινόμενο της νεκρικής ακαμψίας (rigor mοrtis), αλλά 

ούτε και σ’ αυτήν την περίπτωση είναι δυνατόν να προκύψει σύγχυση διότι οι ίνες θα 

έχουν φυσιολογική διάμετρο σε αντίθεση με τις κυματώδεις ίνες ισχαιμικής αιτιολογίας 

οι οποίες είναι ιδιαίτερα λεπτές. 

Στα συμπεράσματά τους οι Βouchardy και Magno με διαφαινόμενο έναν 

εξαιρετικό ενθουσιασμό φωνάζουν το δικό τους «εύρηκα» και ισχυρίζονται ότι βρήκαν 

την πολυπόθητη λύση στο πρόβλημα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Κατά την 

προσωπική τους άποψη οι κυματώδεις ίνες αποτελούν ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο και 

εξαιρετικά πρώιμο εύρημα οξείας ισχαιμίας. Σήμερα βέβαια 20 χρόνια αργότερα 

γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα του αιφνίδιου θανάτου καρδιακής αιτιολογίας απέχει 

πολύ από το να θεωρείται ότι έχει επιλυθεί. Βέβαια το φαινόμενο των κυματωδών 

ινών εξακολουθεί και σήμερα να θεωρείται από πολλούς ερευνητές γνήσιο 

μορφολογικό εύρημα οξείας ισχαιμίας, άλλοι όμως ερευνητές εμφανίζονται ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί είτε διότι σε διαπιστωμένα εμφράγματα δεν ανευρέθησαν κυματώδεις 

ίνες (6), είτε διότι αμφισβητήθηκε η ειδικότητά τους (78). 

Ένα άλλο μορφολογικό εύρημα οξείας ισχαιμίας με πρώιμη θετικοποίηση 

αποτελούν οι ζώνες συστολής (contraction bands) (8, 12, 18-24, 27-37). Οι ζώνες 

συστολής έχουν προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον και έχουν μελετηθεί από πολλούς 

ερευνητές τις απόψεις και τα συμπεράσματα των οποίων θα εκθέσουμε αναλυτικά 
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στην συνέχεια. Οι ζώνες συστολής περιγράφονται ως εγκάρσιες ηωσινόφιλες ταινίες, 

με άλλοτε άλλο μέγεθος και σχήμα, που εναλλάσσονται με διαυγείς ή ελαφρά 

κοκκιώδεις περιοχές εντός των μυοϊνιδίων τα οποία εμφανίζουν αποδιοργάνωση της 

δομής τους (18, 21, 28, 29). Οι παραπάνω αλλοιώσεις αφορούν κατ’ εξοχήν το 

κυτταρόπλασμα, ενώ ο πυρήνας παραμένει ορατός και χωρίς εξέχουσες ιστολογικές 

αλλοιώσεις για αρκετό χρονικό διάστημα (18, 29). Οι ζώνες συστολής οφείλονται σε 

εστιακή παθολογική σύσπαση των σαρκομερίων, με συνέπεια τη συμπίεση και τήξη 

γειτονικών σαρκομερίων, μετατόπιση των μιτοχονδρίων, καταστροφή των 

μυονηματίων και τελικά πλήρη αποδιοργάνωση των μυοϊνιδίων με σχηματισμό 

σαρκειλημματικών μαζών χωρίς αναγνωρίσιμη δομή, που απεικονίζονται στο 

μικροσκόπιο ως εγκάρσιες ταινίες. Όπως προαναφέρθηκε με την κλασσική χρώση 

αιματοξυλίνης - ηωσίνης οι ζώνες συστολής εμφανίζονται ηωσινόφιλες επειδή όμως 

το αδρό ροζ χρώμα που προσλαμβάνουν δεν τους προσδίδει σαφή χρωματική 

αντίθεση σε σχέση με το γειτονικό φυσιολογικό μυοκάρδιο, συνιστάται η εφαρμογή 

μιας τριχρωμικής χρώσης, όπως οι χρώσεις Masson, η azan κατά Heidnhein και η 

Gomori  με τις οποίες οι ζώνες συστολής προσλαμβάνουν έντονο κόκκινο χρώμα (27, 

29, 33, 79, 80). Ιδιαίτερα αποτελεσματική θεωρείται η azan κατά Heidenhein με την 

οποία αναδεικνύονται ζώνες συστολής, που θα μπορούσαν να διαφύγουν της 

προσοχής με την κλασσική χρώση αιματοξυλίνης - ηωσίνης (80, 81). 

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ζωνών συστολής εντός του μυοκαρδίου σε 

περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου συνεπεία εμφράγματος, οι Bouchardy και Magno (12) 

τις εντοπίζουν σε μια στενή ζώνη που οριοθετείται από τις κυματώδεις ίνες και το 

φυσιολογικό μυοκάρδιο. Ο Baroldi σχετικά με την τοπογραφία των ζωνών συστολής 

διαπίστωσε την παρουσία τους εντός φυσιολογικού μυοκαρδίου είτε στις παρυφές 

του εμφράγματος είτε στις αμέσως γειτονικές περιοχές (18). Ευκαιριακά αραιές ζώνες 
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συστολής βρέθηκαν από τον ίδιο ερευνητή και σε απομακρυσμένες περιοχές εντός 

φυσιολογικού μυοκαρδίου. Ο Reichenbach αναφέρει την παρουσία τους σε μια 

άλλοτε άλλου μεγέθους περιοχή του μυοκαρδίου μεταξύ νεκρωτικών και 

φυσιολογικών ή περίπου φυσιολογικών μυοκαρδιακών κυττάρων (29). Όπως 

διαπιστώνουμε κανένας από τους ερευνητές που αναφέραμε δεν παρατήρησε την 

παρουσία ζωνών συστολής εντός της περιοχής του εμφράγματος. Η τελευταία 

διαπίστωση είναι πάρα πολύ σημαντική και οδήγησε στην διατύπωση της υπόθεσης 

ότι εκτός της γνωστής πηκτικής νέκρωσης του μυοκαρδίου συνεπεία ισχαιμίας, 

υπάρχει και ένας άλλος τύπος νέκρωσης με διαφορετικούς μορφολογικούς 

χαρακτήρες, ο οποίος συχνά συνυπάρχει με την πηκτική νέκρωση, διαψεύδοντας με 

αυτόν τον τρόπο την πεποίθηση ότι έμφραγμα του μυοκαρδίου και πηκτική νέκρωση 

αποτελούν συνώνυμα (12, 18, 20, 23, 29, 30, 82-89). Έτσι λοιπόν σύντομα μετά την 

περιγραφή των ζωνών συστολής καθιερώθηκε ο όρος “contraction band necrosis”, 

που αντιστοιχεί σε ελεύθερη μετάφραση σε “νέκρωση με παρουσία ζωνών 

συστολής”, στον οποίο στην ανασκόπηση που θα ακολουθήσει θα αναφερόμαστε με 

τα αρχικά της αγγλικής ονομασίας του, δηλαδή ως CB νέκρωση.  Επίσης για τον ίδιο 

τύπο νέκρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί και οι όροι «πηκτική μυοκυτταρόλυση» 

(coagulative myocytolysis) και «μυονηματιδιακή εκφύλιση» (myofibrillar degenaration) 

(30), αν και ο όρος CB νέκρωση φαίνεται να έχει επικρατήσει. Ο όρος εισήχθη από 

τους Caulfield και συν. (90) αν και πρώτοι οι Jennings και συν. αναγνώρισαν ότι η CB 

νέκρωση αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο νέκρωσης. 

Μετά από αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή θα ασχοληθούμε με τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της CB νέκρωσης και θα περιγράψουμε τις πιο 

σημαντικές διαφορές της σε σχέση με την πηκτική νέκρωση. Μια πρώτη και πολύ 

σημαντική διαφορά έγκειται στο ότι η κατανομή της CB νέκρωσης σε αντίθεση με την 
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πηκτική νέκρωση δεν φαίνεται να συνδέεται με την ιστική παροχή αίματος διότι ζώνες 

συστολής μπορούν να αναγνωριστούν  σε μυοκάρδιο που βρίσκεται πλησίον  καθ’ 

όλα φυσιολογικών αρτηριολιών καθώς και στον υπενδοκάρδιο χώρο. Σε ότι αφορά 

τις μορφολογικές διαφορές πηκτικής νέκρωσης και CB νέκρωσης, τα χαρακτηριστικά 

της πηκτικής νέκρωσης συνίστανται σε πρώιμη ηωσινοφιλία των ινών, κοκκιώδες 

κυτταρόπλασμα, επιμήκυνση και λέπτυνση των μυϊκών ινών και του πυρήνα, ο 

οποίος αργότερα εξαφανίζεται, καθώς και σε αύξηση του μήκους των σαρκομερίων 

των μυονηματίων. Επισημαίνεται ότι τα μυονημάτια επί πηκτικής νέκρωσης 

εμφανίζουν πολύ καθυστερημένα αποδιοργάνωση της δομής τους με συνέπεια να 

εξακολουθούν να είναι ορατά σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και σε εμφράγματα 

ηλικίας 25 ημερών (8, 18-24). Η όλη εικόνα συμπληρώνεται από αγγειακή 

συμφόρηση και πολυμορφοπυρηνική διήθηση του ιστού και τελικά τα μυοϊνίδια 

«πεθαίνουν» σε ατονική κατάσταση. Συνέπεια της ατονικής κατάστασης είναι η 

παθητική υπερδιάταση των μυοϊνιδίων που οφείλεται στην αύξηση της ενδοκοιλιακής 

πίεσης εξ αιτίας της συστολικής ώσης (8, 18-24). Στην CB νέκρωση αντίθετα τα 

μυοϊνίδια πεθαίνουν σε κατάσταση παθολογικού σπασμού (τετανίας) (18). Επί πλέον 

οι δομικές αλλοιώσεις των μυονηματίων και τελικά η καταστροφή και η απορρόφηση 

τους από τα μακροφάγα σ’ αυτήν την περίπτωση εμφανίζονται πρώιμα, ενώ από την 

τήξη γειτονικών σαρκομερίων λόγω του σπασμού σχηματίζονται οι ζώνες συστολής, 

που αποτελούν το χαρακτηριστικό εύρημα της CB νέκρωσης. Άλλα χαρακτηριστικά 

της τελευταίας που ταυτόχρονα την διαφοροποιούν από την πηκτική νέκρωση, είναι η 

απουσία πολυμορφοπυρηνικής διήθησης, η απουσία σημαντικών μορφολογικών 

αλλοιώσεων του πυρήνα τουλάχιστον σε πρώιμα στάδια, η απουσία αγγειακών 

αλλοιώσεων και η άλλοτε άλλου βαθμού διήθηση του διάμεσου ιστού από 

μονοπύρηνα κύτταρα (18, 29). Οι παραπάνω διαφορές καθιστούν σαφές ότι η 
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πηκτική και η CB νέκρωση αποτελούν δύο διαφορετικά φαινόμενα. Επισημαίνεται 

όμως ότι εκτός από διαφορετικά, τα δύο φαινόμενα δεν εξελίσσονται πάντα 

ταυτόχρονα όπως προκύπτει από την παρατήρηση ότι επί εμφραγμάτων ακόμη και 

σε προχωρημένα στάδια πηκτικής νέκρωσης είναι δυνατόν πέριξ αυτών να 

παρατηρηθούν πρώιμες αλλοιώσεις CB νέκρωσης (18). Το συμπέρασμα που 

εξάγεται είναι ότι η CB νέκρωση αποτελεί  μια εκφυλιστικού τύπου αλλοίωση εις 

βάρος κυρίως των μυονηματίων, με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία 

και την διαφοροποιούν από την πηκτική νέκρωση. 

Οι ζώνες συστολής αποτελούν το παθογνωμονικό εύρημα της CB νέκρωσης 

και αποτελούν ένα από τα πρωϊμότερα ευρήματα στις περιπτώσεις αιφνίδιου 

καρδιακού θανάτου συνεπεία εμφράγματος. Η οξεία ισχαιμία όμως δεν αποτελεί την 

μοναδική παθολογία στην οποία έχουν παρατηρηθεί οι ζώνες συστολής, καθ’ όσον 

αυτές έχουν ανευρεθεί και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα ζώνες 

συστολής έχουν παρατηρηθεί στο μυοκάρδιο ασθενών που απεβίωσαν μετά από 

καρδιοχειρουργική επέμβαση (29, 92, 93), σε διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών 

όπως π.χ. η έλλειψη καλίου (30, 94), σε υπαραχνοειδή αιμορραγία (95), μετά από 

καρδιακή απινίδωση (96), σε περιπτώσεις επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου μετά από 

παροδική στεφανιαία απολίνωση (28, 91), στο φαιοχρωμοκύττωμα (97), μετά από 

χορήγηση κατεχολαμινών (98-102), καθώς και σε αρκετές άλλες παθολογίες (30) η 

αναφορά των οποίων ξεφεύγει από τον σκοπό της εργασίας μας.  

Από τις παραπάνω καταστάσεις ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε δύο από αυτές 

οι οποίες έχουν προκαλέσει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών.  Η 

πρώτη αφορά την εμφάνιση ζωνών συστολής σε επαναιμάτωση του μυοκαρδίου 

μετά από μια περίοδο ισχαιμίας. Στο εύρημα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τους 

Herdson και συν. (91) και μετά την δημοσίευση της μελέτης του επί του αντικειμένου, 
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πολλοί ταύτιζαν την παρουσία ζωνών συστολής με βλάβη του μυοκαρδίου από 

επαναιμάτωση και ονόμαζαν εναλλακτικά τη CB νέκρωση σαν νέκρωση εξ 

επαναιμάτωσης (reperfusion necrosis). Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε 

από τον Freifeld και συν. (28), οι οποίοι θεωρούν ότι η παρουσία ζωνών συστολής 

στο οξύ έμφραγμα μαρτυρεί πρώιμη επαναιμάτωση της περιοχής του εμφράγματος 

(28). Επί του ιδίου θέματος επανήλθαν οι Karch και συν. (30) σε μια πρόσφατη 

ανασκόπηση με αντικείμενο τις ζώνες συστολής, οι οποίοι διατυπώνοντας την 

προσωπική τους άποψη αναφέρουν ότι αν και δίχως αμφισβήτηση η CB νέκρωση 

παρατηρείται σε περιπτώσεις επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου, η τελευταία δεν 

φαίνεται να αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εμφάνισή τους, άποψη η 

οποία φαίνεται τελικά να έχει γίνει ευρέως αποδεκτή. 

Η δεύτερη περίπτωση που θα τύχει ιδιαίτερου σχολιασμού αφορά την 

εμφάνιση ζωνών συστολής ως αποτέλεσμα επίδρασης των κατεχολαμινών στο 

μυοκάρδιο. Πρώτοι οι Szakacs και συν. (97, 98), αναφερόμενοι στην δράση των 

κατεχολαμινών στο μυοκάρδιο, υποστήριξαν ότι οι τελευταίες ευθύνονται για την 

αποδιοργάνωση της δομής των μυοϊνιδίων και επισήμαναν ότι αυτές οι βλάβες είναι 

πανομοιότυπες με εκείνες που εμφανίζονται στο μυοκάρδιο ασθενών με 

φαιοχρωμοκύττωμα. Οι παρατηρήσεις των Szakacs και συν. που προέρχονται από 

πειραματικά μοντέλα, επαληθεύτηκαν αργότερα και στον άνθρωπο (23, 101). Μια 

άλλη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση έγινε από τους Elliot και συν. (102, 103), 

οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι η CB νέκρωση που παρατηρήθηκε στο μυοκάρδιο 

πειραματόζωων που απεβίωσαν αιφνιδίως μετά από χορήγηση είτε φυσικών είτε 

συνθετικών κατεχολαμινών αποτρέπεται με την χορήγηση β αποκλειστών. Οι ίδιοι 

συγγραφείς, όπως και άλλοι αργότερα, διετύπωσαν την υπόθεση ότι το σύνδρομο 

του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, πιθανώς σχετίζεται με αύξηση των τιμών των 
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ενδογενών κατεχολαμινών συνεπεία stress σε επίπεδα τοξικά για το μυοκάρδιο. Οι 

Wοrstman και συν. (104) σε περιπτώσεις ανακοπής στον άνθρωπο μέτρησαν τα 

επίπεδα επινεφρίνης στον ορό και τα βρήκαν αυξημένα κατά μέσον όρο 300 φορές 

σε σχέση με την ανώτερη φυσιολογική τιμή. Ανάλογες αυξήσεις παρατήρησε και ο 

Novitzky (105) σε περιπτώσεις εγκεφαλικού θανάτου. Το σύνολο των ανωτέρω 

ευρημάτων επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των κατεχολαμινών στην παθογένεια της 

CB νέκρωσης, ανεξάρτητα με την παθολογική κατάσταση με την οποία αυτή 

συνδυάζεται (18, 30). Η αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στην CB νέκρωση 

μετά από κατεχολαμινική επίδραση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και αρκετές μελέτες 

έχουν εκπονηθεί στην προσπάθεια διαλεύκανσης των γεγονότων αυτών (106-112). 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω ανακοινώσεις επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η 

δέσμευση των κατεχολαμινών από τον  β-υποδοχέα του μυοκαρδίου προκαλεί 

διέγερση της ασβέστιο-εξαρτώμενης ΑΤΡάσης (Ca-dependent ATPase), καθώς και 

αύξηση των επιπέδων του κυκλικού AMP, με συνέπεια την μετακίνηση του ασβεστίου 

από το σαρκοπλασματικό δίκτυο και τα μιτοχόνδρια εντός του κυτταροπλάσματος.  

Tα ιόντα ασβεστίου κατόπιν δεσμεύονται από το σύμπλοκο της τροπονίνης με 

συνέπεια την ολίσθηση των λεπτών νηματίων της ακτίνης επί των παχέων της 

μυοσίνης που οδηγεί στην βράχυνση (συστολή) της μυϊκής ίνας. Σε περίπτωση που η 

διέγερση του μυοκαρδίου από κατεχολαμίνες είναι ιδιαίτερα έντονη, θα 

επακολουθήσει υπερβολική ροή ιόντων ασβεστίου εντός του κυτταροπλάσματος, η 

δέσμευση των οποίων από το σύμπλοκο της τροπονίνης θα οδηγήσει σε 

παρατεταμένη σύσπαση (30). Ο παθολογικός αυτός σπασμός ευθύνεται τελικά για 

την εμφάνιση των ζωνών συστολής που αποτελούν το χαρακτηριστικό εύρημα της 

CB νέκρωσης. 
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Όπως και για τις κυματώδεις ίνες, αντίστοιχα και για τις ζώνες συστολής 

μελετήθηκε η εκδοχή να αποτελούν artefact. Οι Adomian και συν. σε δύο 

δημοσιεύσεις (27, 113) διευκρίνισαν ότι ενώ σε βιοψίες μυοκαρδίου που 

πραγματοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς εν ζωή η παρουσία ζωνών 

συστολής αποτελεί artefact που σχετίζεται με την όλη διαδικασία της βιοψίας, σε post 

mortem λήψεις μυοκαρδίου αντίθετα η παρουσία τους αποτελεί γνήσιο αποτέλεσμα 

ισχαιμίας και όχι τεχνητό προϊόν. 

Ένα άλλο επίμαχο ερώτημα το οποίο απασχόλησε διάφορους συγγραφείς 

είναι το κατά πόσον οι ζώνες συστολής αποτελούν μόνιμες ή ανατρέψιμες βλάβες. Ο 

Baroldi (18, 22) θεωρεί τις ζώνες συστολής μη ανατρέψιμες αλλοιώσεις, οι Bouchardy 

και Magno (12), οι Karch και συν. (30) καθώς και οι Young  και συν. (21) χωρίς να 

τάσσονται απόλυτα με μία από τις δύο απόψεις υποστηρίζουν ότι κατά περίσταση 

μπορεί οι βλάβες να είναι μόνιμες ή ανατρέψιμες, ενώ οι Reichenbach και συν. (114) 

δέχονται την ανατρεψιμότητα του παθολογικού σπασμού.  Τέλος οι Ferris και συν. 

(20) επιχείρησαν την κατάταξη των ζωνών συστολής σε δύο τύπους (Ι και ΙΙ), σε 

σχέση με την ανατρεψιμότητα της βλάβης. Οι ζώνες συστολής τύπου Ι σύμφωνα με 

τους συγγραφείς θεωρούνται μη ανατρέψιμες αλλοιώσεις και τα χαρακτηριστικά τους 

είναι η τυχαία κατανομή εντός του μυοϊνιδίου και η εξαφάνιση των φυσιολογικών 

εγκαρσίων γραμμώσεων και του πυρήνα. Στον τύπο ΙΙ οι ζώνες συστολής 

εντοπίζονται πλησίον των κλιμακωτών ταινιών (intercalated discks) των μυοϊνιδίων 

και οι εγκάρσιες γραμμώσεις καθώς και ο πυρήνας εξακολουθούν να 

αναγνωρίζονται. Οι αλλοιώσεις αυτές αντίθετα θεωρούνται από τους συγγραφείς 

μερικώς ανατρέψιμες. Τελικά ο διαχωρισμός των ζωνών συστολής στους δύο αυτούς 

τύπους δεν φαίνεται να έχει επικρατήσει  και το όλο θέμα της ανατρεψιμότητας ή μη 

της βλάβης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ολοκληρώνοντας, οι ζώνες συστολής 
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χαρακτηριστικές της CB νέκρωσης φαίνεται να αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη 

οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου, ο οποίος φαίνεται να εμφανίζει πολύ πρώιμη ακόμη 

και εντός μίας ώρας, θετικοποίηση (12). Παράλληλα σε μερικές περιπτώσεις 

αιφνίδιου θανάτου συνεπεία εμφράγματος φαίνεται ότι οι ζώνες συστολής αποτελούν 

την μοναδική μορφολογική αλλοίωση που παρατηρείται με την χρήση του απλού 

μικροσκοπίου φωτός (18,21).  

Εκτός από την πηκτική νέκρωση και την CB νέκρωση έχει περιγραφεί από τον 

Baroldi (18), ένας τρίτος τύπος νέκρωσης την οποία ο συγγραφέας ονόμασε 

«ρευστοποιό μυοκυτταρόλυση» (colliquative myocytolysis), η οποία χαρακτηρίζεται 

από αύξηση του ενδοκυττάριου υγρού, προοδευτικό σχηματισμό κενοτοπίων και 

τελικά καταστροφή των μυοϊνιδίων. Στο μικροσκόπιο φωτός παρατηρούνται 

κυψελιδώδεις σχηματισμοί κατά εστίας, κυρίως στον υπενδοκάρδιο και στον πέριξ 

των αρτηριολιών χώρο, περιοχές που ως γνωστόν κατά κανόνα δεν πλήττονται από 

την πηκτική νέκρωση. Ο τρίτος αυτός τύπος νέκρωσης αναφέρθηκε χάριν 

πληρότητας και δεν θα σχολιαστεί περαιτέρω, διότι δεν έτυχε ευρείας αποδοχής από 

άλλους ερευνητές (30).  

Εκτός από τις κυματώδεις ίνες και τις ζώνες συστολής ένα άλλο μορφολογικό 

εύρημα που εμφανίζει πρώιμη θετικοποίηση σε περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού 

θανάτου συνεπεία εμφράγματος, είναι η χάλαση και κατά συνέπεια η αύξηση του 

μήκους (επιμήκυνση) των σαρκομερίων. Η διαπίστωση ότι σε περιπτώσεις ισχαιμίας 

του μυοκαρδίου, ακόμη και πριν γίνουν φανερές οι μορφολογικές αλλοιώσεις της 

πηκτικής νέκρωσης (προνεκρωτικό στάδιο), παρατηρείται χάλαση και επιμήκυνση 

των σαρκομερίων έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές (12, 18, 25, 32, 34, 40, 

47, 115) και ήδη το 1965 οι Jennigs και συν. (40) πειραματιζόμενοι σε σκύλους 

παρατήρησαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ότι 15 min μετά από την στεφανιαία 
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απολίνωση, η χάλαση των σαρκομερίων ήταν τόσο έντονη ώστε να είναι ορατές οι 

ζώνες Ι [ Σ’ αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε ότι υπεύθυνα για την εγκάρσια γράμμωση 

που παρατηρείται στα μυϊκά ινίδια είναι τα σαρκομέρια που αποτελούν και την 

λειτουργική μονάδα του μυός (116). Κάθε σαρκομέριο οριοθετείται από δύο 

διαδοχικές γραμμές Ζ και περιέχει μια ανισότροπη ζώνη Α η οποία χωρίζει δύο μισές 

ισότροπες ζώνες Ι (116)]. Παρατεινόμενη πέραν της μίας ώρας ισχαιμία σύμφωνα με 

την ίδια μελέτη προκάλεσε ακραία χάλαση των μυϊκών ινιδίων και ρήξη του 

σαρκειλήματος. 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον Jennigs, ο Hort δημοσίευσε μια εργασία (38), ένα 

από τα αντικείμενα της οποίας, ήταν η ποσοτική μέτρηση του μήκους των 

σαρκομερίων σε περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ο Hort συγκεκριμένα 

μέτρησε το μήκος των σαρκομερίων σε 27 ποντίκια στα οποία το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου προκλήθηκε πειραματικά, μετά από απολίνωση των στεφανιίων 

αρτηριών. Ο ερευνητής θυσιάζοντας τα πειραματόζωα σε διαφορετικούς χρόνους, 

διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος του μήκους των σαρκομερίων στην περιοχή του 

εμφράκτου στα πειραματόζωα που θυσιάστηκαν εντός 15 min ήταν 1.94μ., σε 

αντίθεση με τον μέσο όρο του μήκους των σαρκομερίων φυσιολογικών περιοχών του 

μυοκαρδίου των ίδιων ζώων αλλά και άλλων που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα 

ελέγχου, ο οποίος ήταν 1.54μ. Ο Hort θέλοντας να επαληθεύσει τα δεδομένα των 

πειραματοζώων και στον άνθρωπο, στην ίδια εργασία, μελέτησε το μυοκάρδιο ενός 

ατόμου το οποίο απεβίωσε από κλινικά τεκμηριωμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου, 

δύο περίπου ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πράγματι και σε αυτή την 

περίπτωση ο μέσος όρος του μήκους των σαρκομερίων στην περιοχή του 

εμφράγματος βρέθηκε σαφώς μεγαλύτερος (περίπου 2.38μ) σε σύγκριση με τις 

φυσιολογικές περιοχές του μυοκαρδίου όπου υπολογίστηκε στα 1.68μ. 
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Αρκετά χρόνια αργότερα ο Baroldi (18) περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της 

πηκτικής νέκρωσης έδωσε έμφαση τα ευρήματα του Hort, επισημαίνοντας την 

προφανή αύξηση του μήκους των σαρκομερίων που παρατηρείται εντός των 

νεκρωτικών περιοχών του μυοκαρδίου. Το 1974 οι Bouchardy και Magno (12), επ’ 

ευκαιρία της περιγραφής των κυματωδών ινών, αναφερόμενοι στην μελέτη του Hort, 

αναγνώρισαν μεν την σπουδαιότητα των ευρημάτων του αλλά θεώρησαν ότι η αξία 

τους περιορίζεται από το γεγονός οτι η μέθοδος της μέτρησης του μήκους των 

σαρκομερίων είναι δύσκολα εφαρμόσιμη στην καθημερινή πράξη. Διαφορετική όμως 

γνώμη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της μεθόδου είχε ο Shperling (25), ο οποίος αφού 

αρχικά περιέγραψε μια απλή τεχνική μέτρησης των σαρκομερίων, η οποία προβλέπει 

τη χρήση ενός απλού οφθαλμικού μικρομέτρου και όχι περίπλοκων συσκευών (117), 

επανήλθε στο θέμα του προσδιορισμού του μήκους των σαρκομερίων σε 

περιπτώσεις οξέος εμφράγματος. 

O Shperling μελέτησε αυτή τη φορά ανθρώπινες καρδιές οι οποίες 

προέρχονταν από ασθενείς οι οποίοι απεβίωσαν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 

(25). Η διάγνωση του οξέος εμφράγματος στους ασθενείς αυτούς είχε τεθεί βάσει 

κλινικών στοιχείων και ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων και η ηλικία των 

εμφραγμάτων κυμαινόταν από 4.5 ώρες έως 6 ημέρες. Στην μελέτη του Shperling η 

νεκροτομή επραγματοποιείτο εντός 24 ωρών από την επέλευση του θανάτου και στις 

περιπτώσεις αιφνιδίων καρδιακών θανάτων, όπου το έμφραγμα δεν ήταν 

αναγνωρίσιμο δια γυμνού οφθαλμού, η περιοχή του μυοκαρδίου που εθεωρείτο ότι 

αντιστοιχεί στην περιοχή του εμφράγματος καθοριζόταν βάσει των 

ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων και των δεδομένων από την διατομή των 

στεφανιαίων αρτηριών. Η μέση τιμή του μήκους των σαρκομερίων καθοριζόταν από 

το πηλίκον του μήκους της τομής που περιλαμβανόταν σε ένα οπτικό πεδίο δια του 
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αριθμού των ζωνών (ισοτρόπων ή ανισοτρόπων) εντός του ίδιου πεδίου. Είναι 

προφανές ότι οι παραπάνω μετρήσεις επραγματοποιούντο σε επιμήκεις τομές του 

μυοκαρδίου. Τα αποτελέσματα αυτής της ενδιαφέρουσας και καλά σχεδιασμένης 

μελέτης, ουσιαστικά επαλήθευσαν τα ευρήματα του Hort επί πειραματοζώων και στον 

άνθρωπο. Συγκεκριμένα το μήκος των σαρκομερίων σε εμφράγματα ηλικίας 4.5 έως 

5 ωρών βρέθηκε μεταξύ 1.42 και 2.45μ .με το 60% του συνολικού αριθμού των 

σαρκομερίων να παρουσιάζουνν έκδηλη επιμήκυνση (άνω των 2.2μ.). Σε 

εμφράγματα ηλικίας 48 ωρών τα μήκη των σαρκομερίων βρέθηκαν μεταξύ 2.12 και 

2.5μ. με ποσοστό σαρκομερίων σε έκδηλη επιμήκυνση 92%. Τέλος στα εμφράγματα 

ηλικίας 5 έως 6 ημερών τα μήκη βρέθηκαν μεταξύ 2 και 3.37μ. με επιμήκυνση του 82 

έως 100% των σαρκομερίων. Στην ίδια μελέτη ασθενείς που απεβίωσαν από μη 

καρδιακά αίτια χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

μήκος των σαρκομερίων κυμαινόταν από 1.04 έως 3μ., με σημαντικό όμως δεδομένο 

ότι τα σαρκομέρια σε έκδηλη χάλαση (μήκος μεγαλύτερο των 2.2μ. ) αντιστοιχούσαν 

στο 0 έως 9% του συνολικού αριθμού των σαρκομερίων. Ο Shperling στην ίδια 

πάντοτε μελέτη στην προσπάθεια του να διαπιστώσει πόσο πρώϊμη χρονικά 

αλλοίωση αποτελεί η επιμήκυνση των σαρκομερίων, χρησιμοποίησε πειραματόζωα 

και συγκεκριμένα ποντίκια τα οποία θυσίασε από 6 έως 60 min μετά από την 

απολίνωση των στεφανιαίων αρτηριών. Ο Shperling διεπίστωσε ότι ενώ μετά από 6 

min ισχαιμίας το μήκος των σαρκομερίων σε χάλαση (από 1.7 έως 2.19μ.) δεν 

υπερέβαινε το 9% του ολικού αριθμού αυτών, μετά από 60 min το αντίστοιχο 

ποσοστό ανήρχετο στο 59-75%. Το ποσοστό των σαρκομερίων σε χάλαση στο ίδιο 

χρονικό διάστημα από περιοχές φυσιολογικού μυοκαρδίου της δεξιάς κοιλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν ως περιοχές ελέγχου κυμάνθηκε από 0 έως 15%. Ο Shperling 

μετά την παράθεση των παραπάνω αποτελεσμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
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αύξηση του μήκους των σαρκομερίων αποτελεί ένα πρώϊμο μορφολογικό εύρημα 

ισχαιμίας και ότι αύξηση του μήκους καθώς και του ποσοστού των σαρκομερίων σε 

χάλαση είναι ευθέως ανάλογη του χρόνου ισχαιμίας, δηλαδή της ηλικίας του 

εμφράγματος. 

Όσον αφορά την παθογένεια της χάλασης των σαρκομερίων (relaxed 

sarcomers) οι Shperling (25), Baroldi (118) και Bouchardy και Magno (12), δέχονται 

σαν βασική αιτία την απώλεια της συσταλτικής ικανότητας των μυοϊνιδίων στην 

ισχαιμική περιοχή του μυοκαρδίου σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ρυθμική 

σύσπαση των μυοϊνιδίων γειτονικών περιοχών. Η σύσπαση των μυοϊνιδίων των 

γειτονικών περιοχών και η ενδοκοιλιακή πίεση συντελούν τελικά στην αύξηση της 

τάσης και επομένως του μήκους των σαρκομερίων των μυοϊνιδίων που απώλεσαν 

την συσταλτική τους ικανότητα. 

Όπως όμως και για το σύνολο των μορφολογικών αλλοιώσεων που  

περιγράφηκαν σ’ αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάλογα και για το φαινόμενο 

της χάλασης των σαρκομερίων πιθανολογήθηκε η εκδοχή να αποτελεί artefact, 

δηλαδή προϊόν μηχανικής επίδρασης επί του ιστού. Μία τέτοια εκδοχή ενισχύεται 

από το γεγονός ότι και σε μή  ισχαιμικές περιοχές στην εργασία του Shperling 

σπανίως παρατηρήθηκαν σαρκομέρια με αυξημένο μήκος. Η επιμήκυνση των 

σαρκομερίων όμως δεν αποτελεί artefact αλλά αυθεντική βλάβη ισχαιμίας του 

μυοκαρδίου για τους παρακάτω λόγους. Κατ’ αρχήν ο τρόπος παρασκευής και 

μονιμοποίησης της ιστολογικής τομής δεν επηρεάζουν το μήκος του σαρκομερίου. Άν 

κάτι τέτοιο συνέβαινε θα όφειλε η χάλαση των σαρκομερίων να διαπιστούται στο 

σύνολο των  ιστολογικών τομών και δεν θα μπορούσε να αιτιολογηθεί η σαφέστατη 

διαφορά του ποσοστού των επιμηκυσμένων σαρκομερίων της ισχαιμικής σε σχέση 

με τη φυσιολογική περιοχή (25, 32). Κατά δεύτερο λόγο, σχετικά με την ανεύρεση 
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επιμηκυσμένων σαρκομερίων σε φυσιολογικό μυοκάρδιο θα επισημάνουμε ότι αφ’ 

ενός μεν αποτελεί ασυνήθιστο εύρημα (ποσοστό 0-9% επί του συνολικού αριθμού 

των σαρκομερίων στην μελέτη του Shperling), αφ’ ετέρου συνδυαζόταν πάντα με την 

παρουσία στο ίδιο μυοϊνίδιο σαρκομερίων σε σύσπαση (32). Στην ισχαιμική περιοχή 

αντίθετα τέτοιες εναλλαγές δεν παρατηρούνται, με συνέπεια να εμφανίζεται μια 

ομοιόμορφη ακολουθία επιμηκυσμένων σαρκομερίων των οποίων το μήκος εμφανίζει 

μικρές μόνο διακυμάνσεις (συνήθης μεταξύ 2.0 και 2.2 μ) (32). 

Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο  μας απασχόλησε ήδη και στις περιπτώσεις των 

δύο άλλων πρώϊμων μορφολογικών αλλοιώσεων ισχαιμίας, δηλαδή των κυματωδών 

ινών και των ζωνών συστολής, είναι το κατά πόσον η επιμήκυνση των σαρκομερίων 

αποτελεί ανατρέψιμη ή μή βλάβη. Έχει αποδειχθεί ότι η απώλεια της συσπαστικής 

ικανότητας των μυοϊνιδίων εμφανίζεται χρονικά νωρίτερα από την εγκατάσταση μη 

ανατρέψιμης ισχαιμικής βλάβης του μυοκαρδίου (25). Η αύξηση ωστόσο του 

ποσοστού των επιμηκυσμένων σαρκομερίων που παρατηρείται με την παράταση της 

ισχαιμίας αποτελεί μια έμμεση ένδειξη ότι πέραν μιας χρονικής περιόδου ισχαιμίας οι 

βλάβες καθίστανται μόνιμες (25). Από πειραματικές μελέτες πιστεύεται ότι αύξηση το 

ποσοστού των επιμηκυσμένων σαρκομερίων άνω του 50%, αποτελεί ένδειξη μη 

ανατρέψιμης βλάβης (25). 

Όπως συμβαίνει όμως και με τις προαναφερθείσες μεθόδους ανάδειξης 

προσφάτων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, ανάλογα και η μέθοδος μέτρησης του 

μήκους των σαρκομερίων δέχθηκε κριτικές και αμφισβητήσεις. Συγκεκριμένα οι Berry 

και συν. (119), χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο πολωμένου φωτός μέτρησαν τα μήκη 

των σαρκομερίων σε καρδιές οι οποίες προερχόταν από άτομα τα οποία κατέληξαν 

από διαπιστωμένο πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και τα αντίστοιχα 

μήκη σε μυοκάρδια σκύλων οι οποίοι θυσιάστηκαν εντός 2 ωρών από την 
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απολίνωση των στεφανιαίων αρτηριών. Οι Βerry και συν. διαπίστωσαν ότι στα 

ανθρώπινα μυοκάρδια τα μήκη των σαρκομερίων των ισχαιμικών περιοχών δεν είχαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά συγκρινόμενα με εκείνα που μετρήθηκαν σε 

φυσιολογικές περιοχές του μυοκαρδίου, που χρησιμοποιήθηκαν ως περιοχές 

ελέγχου. Οι αντίστοιχες μετρήσεις στα μυοκάρδια των πειραματοζώων, ομοίως, δεν 

ανέδειξαν διαφορές στα μήκη των σαρκομερίων των ισχαιμικών έναντι των 

φυσιολογικών περιοχών. Οι Berry και συν. τελικά συμπεραίνουν ότι βάσει των 

αποτελεσμάτων της μελέτης τους, η μέθοδος μέτρησης του μήκους των σαρκομερίων 

για την ανάδειξη πρώϊμων ισχαιμικών αλλοιώσεων του μυοκαρδίου στον άνθρωπο 

στερείται αξιοπιστίας. 

Ανεξάρτητα όμως από τα αποτελέσματα της μελέτης των Berry και συν., το 

γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι 

η επιμήκυνση των σαρκομερίων αποτελεί έναν αξιόπιστο και ασφαλή δείκτη ισχαιμίας 

του μυοκαρδίου. Πάραυτα, η μέτρηση του μήκους των σαρκομερίων στον άνθρωπο 

σε περιπτώσεις αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, αρχικά θεωρήθηκε δύσκολα 

εφαρμόσιμη μέθοδος λόγω της περιπλοκότητος της τεχνικής μέτρησης. Σήμερα όμως 

η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων και λιγότερο χρονοβόρων και δαπανηρών 

μορφομετρικών μεθόδων, καθιστά την παραπάνω μέτρηση προσιτή σε κατάλληλα 

εξοπλισμένα εργαστήρια. Σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη της  

συμπεριφοράς των σαρκομερίων στα πολύ πρόσφατα, ηλικίας μικρότερης της 1 

ώρας, εμφράγματα για τα οποία δεδομένα υπάρχουν μόνο από μελέτες σε 

πειραματόζωα. Η επαλήθευση των πειραματικών δεδομένων στον άνθρωπο, 

σίγουρα θα συμβάλλει στην καταξίωση της μεθόδου μέτρησης του μήκους των 

σαρκομερίων σαν ένα ασφαλές διαγνωστικό κριτήριο οξείας ισχαιμίας και θα 
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διευκολύνει τη διαγνωστική προσέγγιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου συνεπεία 

εμφράγματος, ενός τομέα “πρόκληση” (57), με πολλά και σημαντικά ερωτήματα  

Με την χάλαση των σαρκομερίων ολοκληρώσαμε την αναφορά στις 

πρωϊμότερες μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται σε περιπτώσεις 

αιφνίδιου καρδιακού θανάτου συνεπεία εμφράγματος. Στην συνέχεια θα 

προχωρήσουμε στην περιγραφή του συνόλου των αλλοιώσεων, μακροσκοπικών και 

μικροσκοπικών, που εμφανίζονται σε περιπτώσεις οξέος εμφράγματος, καθώς και 

στην ανάλυση των διαφόρων τεχνικών και μεθόδων, ιστοχημικών και βιοχημικών, οι 

οποίες εφαρμόζονται στην προσπάθεια είτε ανάδειξης, είτε τεκμηρίωσης του 

εμφράγματος.  

Μια επί πλέον επισήμανση προς αποφυγή σύγχυσης, αφορά τον τρόπο 

περιγραφής των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αλλοιώσεων επί εμφράγματος. 

Δεδομένης της πληθώρας των ορισμών του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε σχέση 

με τον χρόνο που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων ισχαιμίας και του 

θανάτου και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο χρόνος αυτός αναλόγως του ορισμού 

κυμαίνεται από 30 sec έως 24 ώρες (3, 35-45, 57-63, 120-123), στην περιγραφή που 

θα ακολουθήσει προκειμένου να καλυφθεί όλο το φάσμα των ορισμών θα 

παρατεθούν κατά κύριο λόγο οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται εντός του πρώτου 

24ώρου, φροντίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση η έμφαση να δίδεται στις 

πρωϊμότερες αλλοιώσεις. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο 

μεταξύ ενάρξεως των συμπτωμάτων και θανάτου ο οποίος απαιτείται για την 

μακροσκοπική αναγνώριση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, οι γνώμες συγκλίνουν 

ότι αυτός κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 ωρών αν και μερικοί παθολογοανατόμοι 

ισχυρίζονται ότι είναι ικανοί δια γυμνού οφθαλμού να αναγνωρίσουν το έμφραγμα 
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εντός 4-6 ωρών (6, 10). Για την σαφή όμως αναγνώριση της έκτασης του 

εμφράγματος και την οριοθέτησή του ο απαιτούμενος χρόνος ανέρχεται στις 24-48 

ώρες (8). Οι πρώτη αλλοίωση η οποία παρατηρείται συνίσταται στην μείωση της 

σύστασης του ιστού λόγω του οιδήματος (6). Αργότερα διαπιστώνονται ελαφρές 

μεταβολές του χρώματος, που με την πάροδο του χρόνου θα εξελιχθούν στις 

γνωστές κιτρινωπές νεκρωτικές περιοχές. Επειδή όμως, όπως καθίσταται αντιληπτό 

η δια γυμνού οφθαλμού αναγνώριση του εμφράγματος απαιτεί ιδιαίτερα μακρύ 

χρονικό διάστημα το οποίο στις περιπτώσεις του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου 

συνήθως δεν έχει παρέλθει, το ενδιαφέρον της έρευνας στράφηκε στην ανεύρεση 

μεθόδων που θα αναδείκνυαν το έμφραγμα στον φρέσκο ιστό σε χρονικό διάστημα 

αρκετά συντομότερο. Οι μέθοδοι οι οποίες πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση και 

έχουν τελικά επικρατήσει στην καθημερινή ιατροδικαστική πρακτική, είναι οι 

ιστοχημικές ενζυματικές. Σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών 

προκαταρκτικά αναφέρουμε ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική μελέτη του 

μυοκαρδίου, η καρδιά τέμνεται εγκαρσίως μια σειρά τεμαχίων πάχους 1-2 cm, 

ξεκινώντας από την κορυφή και καταλήγοντας σε απόσταση 1 έως 2 εκατοστά από 

τις κολποκοιλιακές βαλβίδες (9). Από το σύνολο των τεμαχίων προκύπτει ο 

αποκαλούμενος «χάρτης των κοιλιών» (ventricular map) (124), ο οποίος επιτρέπει 

την ποσοτικοποίηση των βλαβών του μυοκαρδίου και τον υπολογισμό της 

εκατοστιαίας αναλογίας του εμφράκτου σε σχέση, είτε με την καρδία συνολικά, είτε 

αποκλειστικά με την μάζα της αριστεράς κοιλίας (125, 126).  

Μετά από την παράθεση των γενικών αυτών στοιχείων, θα προχωρήσουμε 

στην αναλυτική περιγραφή των ευρύτερα εφαρμοζόμενων ιστοχημικών μεθόδων 

ξεκινώντας από εκείνη η οποία βασίζεται στην χρήση ενός άλατος του τετραζολίου, 

συγκεκριμένα του NBT (nitro - blu - tetrazolium) και την οποία στη συνέχεια θα 
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αποκαλούμε μέθοδο ΝΒΤ (χρησιμοποιείται επίσης και η ονομασία formaran test) 

(15). Το ΝΒΤ είναι ένα ευαίσθητο και με ευνοϊκές χρωμογόνους ιδιότητες άλας (5, 6, 

12, 14, 127). Η μέθοδος ΝΒΤ περιγράφηκε από τους Nachlas και συν. (14) και 

σύμφωνα με τους συγγραφείς με την εφαρμογή της μεθόδου καθίσταται δυνατή η 

αναγνώριση εμφραγμάτων ηλικίας τουλάχιστον 8 ωρών. Παράλληλα λόγω της 

έντονης χρωματικής αντίθεσης μεταξύ εμφράκτου και φυσιολογικού μυοκαρδίου που 

επιτυγχάνεται με την μέθοδο, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν εμφράγματα με πολύ 

περιορισμένη έκταση. Με τη χρήση του ΝΒΤ το υγιές μυοκάρδιο βάφεται βαθύ μπλε, 

ενώ το νεκρωμένο προσλαμβάνει ελάχιστη ή καθόλου χρώση, έτσι ώστε τελικά να 

προκύπτει σαφής χρωματική αντίθεση. Η βαθιά μπλε χρώση του υγιούς μυοκαρδίου 

οφείλεται στην αναγωγή του ΝΒΤ εκ μέρους των δεϋδρογενασών (ή 

αφυδρογονασών) (14). Στις περιοχές του εμφράγματος οι δεϋδρογενάσες 

απελευθερώνονται από τον νεκρωμένο ιστό, περίπου εντός 6-8 ωρών από της 

ενάρξεως της ισχαιμίας και εισέρχονται στην κυκλοφορία (128). Η έλλειψη της 

ενζυμικής δραστηριότητας των δεϋδρογενασών στις περιοχές του εμφράγματος έχει 

ως αποτέλεσμα τη μη αναγωγή του ΝΒΤ στις περιοχές αυτές, με συνέπεια το 

νεκρωμένο μυοκάρδιο να μην προσλαμβάνει χρώση (129-131). 

Στα πλεονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου περιλαμβάνονται ο βραχύς 

χρόνος επώασης που απαιτείται (περίπου 30 min) καθώς και το γεγονός ότι το ΝΒΤ 

δεν απομακρύνεται από τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία 

παρασκευής των ιστολογικών τομών, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η συσχέτιση 

των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών ευρημάτων (14). 

Σχετικά με την αξιοπιστία της μεθόδου οι Hougen και συν. (5) σε μια 

πρόσφατη μελέτη τους επί 150 νεκρομών στην οποία διερευνήθηκε η συμβολή 

διαφόρων μεθόδων στην εξακρίβωση του οξέος εμφράγματος, αφού πρώτα 
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επισήμαναν την απλότητα της μεθόδου, παρέθεσαν κατόπιν τα αποτελέσματά τους 

σύμφωνα με τα οποία η ειδικότητα της μεθόδου υπολογίστηκε στο 98,5% ενώ η 

ευαισθησία της στο 39,7%. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών το συμπέρασμα των 

συγγραφέων ήταν ότι η ΝΒΤ μέθοδος είναι μια απλή και ειδική μέθοδος με υψηλό 

όμως ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (χαμηλή ευαισθησία). Κατά 

συνέπεια, σύμφωνα πάντα με τους συγγραφείς, ένα αρνητικό ΝΒΤ test από μόνο του 

δεν επαρκεί για τον αποκλεισμό της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος. Χάριν 

πληρότητας και για να μην αδικηθεί η μέθοδος, οφείλουμε να συμπληρώσουμε ότι οι 

Hougen και συν. στην περιγραφή του υλικού τους δεν κάνουν καμία αναφορά στην 

ηλικία των υποτιθέμενων εμφραγμάτων. Το χαμηλό ποσοστό ευαισθησίας της 

μεθόδου το οποίο ανακοίνωσαν θα μπορούσε πιθανώς να οφείλεται σε παρουσία 

υψηλού αριθμού εμφραγμάτων ηλικίας μικρότερης των 8 ωρών, που αντιστοιχεί στο 

ελάχιστο χρονικό διάστημα θετικοποίησης της μεθόδου. 

Εκτός του ΝΒΤ (niho blu tetrazolium) στην μακροσκοπική διάγνωση του οξέος 

εμφράγματος με την βοήθεια ιστοχημικών ενζυματικών μεθόδων έχουν 

χρησιμοποιηθεί και άλλα άλατα του τετραζολίου, όπως το TTC (ή TPT) (triphenyl 

tetrazolium cloride). Η μέθοδος TTC περιγράφηκε  σχεδόν ταυτοχρόνως από τους 

Sandritter (132) και Jestadt (133) και βασίζεται όπως και το ΝΒΤ test σε μη αναγωγή 

του άλατος τις περιοχές του εμφράγματος λόγω της έλλειψης δραστηριότητας των 

δεϋδρογενασών (8). Αντίθετα η αναγωγή του TTC σε περιοχές φυσιολογικού 

μυοκαρδίου ευθύνεται για την κόκκινη χρώση που αυτό προσλαμβάνει (8,14). Οι 

Jestadt και Sandritter (133) στην αρχική τους περιγραφή αναφέρουν θετικοποίηση 

της μεθόδου ήδη σε εμφράγματα ηλικίας 5 ωρών, ενώ, σύμφωνα με τους Lie και συν. 

(9), η μέθοδος θετικοποιείται σε εμφράγματα ηλικίας 6-8 ωρών. Σε πειραματικές 

μελέτες που η απολίνωση των στεφανιαίων καθιστά προβλέψιμη την περιοχή του 
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εμφράγματος, σύμφωνα με τους Lie και συν (134), η μέθοδος θετικοποιείται μετά 

από παρέλευση 2-4 ωρών από την στεφανιαία απολίνωση, ενώ σύμφωνα με τον 

Fishbein και συν. (8), για την θετικοποίηση της μεθόδου απαιτούνται 3-6 ώρες. Στα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται το χαμηλό κόστος και ο βραχύς 

χρόνος επώασης (8, 14), ενώ ένα πιθανό μειονέκτημα είναι ότι η χρωματική αντίθεση 

μεταξύ του φυσιολογικού και του νεκρωτικού μυοκαρδίου δεν είναι πάντοτε έντονη 

(14, 135-137), έτσι ώστε να υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος μικρής εκτάσεως βλάβες 

να διαφύγουν της προσοχής (14).  

Εκτός του ΝΒΤ και του TTC και άλλα άλατα τετραζολίου έχουν δοκιμασθεί 

όπως π.χ. το NZT (neοtetrazolium chloride) η χρήση όμως των οποίων στην 

καθημερινή πράξη δεν έχει καθιερωθεί, διότι δεν φαίνεται να εμφανίζουν κάποιο 

ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε σχέση με τα δύο προαναφερθέντα (4). Μια άλλη χημική 

ένωση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί είναι ο τελλουρίτης (135-137), ο οποίος εμφανίζει 

μεν τα πλεονεκτήματα κυρίως της πολύ ικανοποιητικής χρωματικής αντίθεσης μεταξύ 

υγιούς και νεκρωτικού ιστού καθώς και της σχετικά σύντομης θετικοποίησης 

(ελάχιστος χρόνος 7 ώρες), έχει όμως το βασικό μειονέκτημα ότι η όλη μέθοδος είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθόσον ο χρόνος της επώασης της ανέρχεται στις 3-8 ώρες 

(14). 

Σ’ αυτό το σημείο, αφού περατώθηκε η αναφορά μας στις μακροσκοπικές 

ιστοχημικές ενζυματικές μεθόδους, τονίζουμε ότι οι παραπάνω μέθοδοι στο σύνολο 

τους επηρεάζονται από το φαινόμενο της αυτόλυσης (αυτοπεψίας ) των ιστών (6, 9, 

14). Καθίσταται επομένως σαφές ότι προκειμένου να αποφευχθεί αλλοίωση των 

αποτελεσμάτων η νεκροτομή θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο.  

Ολοκληρώνοντας με τις μακροσκοπικές μεθόδους θα αναφερθούμε  

επιγραμματικά  στην μέθοδο φθορισμού επί φρέσκου ιστού (6, 10). Από τον 
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περιορισμένο αριθμό μελετών θα αναφέρουμε αυτήν των Malek και συν. (138), οι 

οποίοι εχορήγησαν ενδοφλεβίως τετρακυκλίνη και ανάλογα αυτής (οξυτετρακυκλίνη - 

χλωροτετρακυκλίνη) σε σκύλους, από 10min έως και 24 ώρες μετά από την 

απολίνωση του προσθίου κατιόντος κλάδου της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας. Οι 

ερευνητές αφού αφαίρεσαν την καρδιά των πειραματοζώων, μελέτησαν την 

εξωτερική της επιφάνεια καθώς και εγκάρσιες τομές του μυοκαρδίου υπό υπεριώδες 

φώς. Ήδη, 40 min μετά από την στεφανιαία απολίνωση άρχισε να γίνεται αντιληπτός 

κιτρινωπός φθορισμός στο υγιές μυοκάρδιο, σε αντίθεση με το ισχαιμικό, το οποίο 

εστερείτο φθορισμού. Με την πάροδο του χρόνου ο φθορισμός σταδιακά ελαττούτο 

στο υγιές μυοκάρδιο για να εξαφανιστεί τελικά  μετά από περίπου 3 ώρες, σε 

αντίθεση με τις μυϊκές ίνες στην παρυφή του εμφράγματος οι οποίες σχημάτιζαν μια 

εκδήλως φθορίζουσα διαχωριστική γραμμή, η οποία διαφοροποιούσε σαφώς το υγιές 

από το ισχαιμικό μυοκάρδιο. Η οριοθετική αυτή φθορίζουσα διαχωριστική γραμμή 

που περιχαράκωνε την περιοχή του εμφράγματος, εξακολουθούσε να παραμένει 

εμφανής αρκετές ημέρες μετά από την αρχική χορήγηση της τετρακυκλίνης. Η 

εμπειρία επι της μεθόδου όπως προαναφέρθηκε είναι περιορισμένη, οι θετικές όμως 

ενδείξεις σχετικά με την συμβολή της στην διάγνωση των προσφάτων εμφραγμάτων, 

ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό ανάλογων ή τροποποιημένων μελετών για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

νεκροτομική ανάδειξη αυτών των εμφραγμάτων, στις περιπτώσεις αιφνιδίου 

καρδιακού θανάτου (6,10). 

 Στην συνέχεια της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης, θα περιγράψουμε την 

αλληλουχία των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναγνωρίζονται σε περιπτώσεις 

οξέος εμφράγματος με τη χρήση του απλού μικροσκοπίου φωτός, σε ιστολογικές 

τομές του μυοκαρδίου χρωματισμένες με την κλασσική χρώση αιματοξυλίνης-
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ηωσίνης. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή οι πρώτες μορφολογικές αλλοιώσεις 

σύμφωνα με τη γνώμη των περισσότερων παθολογοανατόμων γίνονται εμφανείς 

περίπου 6-8 ώρες μετά την εγκατάσταση της ισχαιμίας (3, 10, 12), αν και μερικοί 

ερευνητές δέχονται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη πρωϊμότερη θετικοποίηση, 

θέτοντας το χρονικό όριο ανάμεσα στις 4 και τις 8 ώρες (72). 

Οι ιστολογικές αλλοιώσεις των οποίων ακολουθεί η περιγραφή είναι 

χαρακτηριστικές της πηκτικής νέκρωσης (συνεπεία οξείας ισχαιμίας) και έχουν ήδη 

επιγραμματικά εκτεθεί επ’ ευκαιρία της επισήμανσης των κυριοτέρων διαφορών 

μεταξύ πηκτικής και CB νέκρωσης. Η πρώτη αλλοίωση που γίνεται αντιληπτή είναι το 

οίδημα του ιστού, εντός περίπου 2 ωρών από την εγκατάσταση της ισχαιμίας (6). 

Μετά την πάροδο 4 ωρών οι πυρήνες των μυοϊνιδίων αρχίζουν να γίνονται 

πυκνωτικοί ενώ 6 ώρες μετά την εκδήλωση του εμφράγματος γίνονται αντιληπτές οι 

πρώτες αλλοιώσεις του κυτταροπλάσματος που συνίστανται σε προοδευτική αύξηση 

της ηωσινοφιλίας του ενώ έπεται, συχνά με αρκετή καθυστέρηση όπως ήδη έχει 

προαναφερθεί, η εξαφάνιση της εγκάρσιας γράμμωσης (6, 18, 47, 139). 

Προσκόλληση των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωμα 

παρατηρείται πρώϊμα στην εξέλιξη του εμφράγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

δύο μελετών σε πειραματόζωα (140, 141), η καθήλωση των πολυμορφοπύρηνων 

παρατηρήθηκε μεταξύ μιας και τεσσάρων ωρών από την απολίνωση των 

στεφανιαίων αρτηριών. Της καθήλωσης έπεται η διήθηση του μυοκαρδίου από 

πολυμορφοπύρηνα, έξι ώρες περίπου μετά από την εγκατάσταση της ισχαιμίας. Η 

πολυμορφοπυρηνική διήθηση αποτελεί ειδικό του εμφράγματος εύρημα, δεδομένου 

ότι σε αντίθεση με άλλες μορφολογικές αλλοιώσεις, δεν παρατηρείται στην post - 

mortem αυτόλυση των ιστών (6). Σε εμφράγματα 24 ωρών η διήθηση παρατηρείται 

στο 66% των περιπτώσεων, ενώ στα εμφράγματα ηλικίας 48 ωρών στο 100% των 
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περιπτώσεων (19). Η διήθηση του νεκρωτικού ιστού από πολυμορφοπύρηνα 

ηωσινόφιλα, λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και μακροφάγα, η απομάκρυνση των 

νεκρωτικών ινών από τα φαγοκύτταρα, καθώς και η εναπόθεση κολλαγόνου μετά 

από πολλαπλασιασμό  των ινοβλαστών, είναι όλα φαινόμενα που εξελίσσονται μετά 

την πάροδο του πρώτου 24ώρου και για τον λόγο αυτό επειδή στις περιπτώσεις 

αιφνιδίου καρδιακού θανάτου βάσει του ορισμού του δεν υφίσταται ο απαραίτητος 

χρόνος ώστε τα παραπάνω φαινόμενα να γίνουν αντιληπτά, δεν θα αναλυθούν 

περαιτέρω (19). Επιγραμματικά απλώς θα αναφέρουμε ότι η νέκρωση των ινών 

ολοκληρώνεται εντός του πρώτου 48ώρου (19). Κατόπιν μέχρι το τέλος της πρώτης 

εβδομάδος επικρατούν τα στοιχεία της οξείας φλεγμονής, κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης εβδομάδος τα στοιχεία της χρονίας φλεγμονής, ενώ από την τρίτη 

εβδομάδα επικρατεί η εναπόθεση συνδετικού ιστού (19). Σε ό,τι αφορά τα αγγεία οι 

πρώτες αλλοιώσεις εμφανίζονται εντός του πρώτου 24ώρου και συνίστανται σε 

αγγειακή συμφόρηση και ευκαιριακά σε εστιακές αιμορραγίες (6, 12, 19). 

Εκτός από την κλασσική χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης έχουν προταθεί με 

διάφορες δημοσιεύσεις μια σειρά από ειδικές χρώσεις, οι οποίες με την εφαρμογή 

τους επί ιστολογικών τομών επιτυγχάνουν τον χρωματισμό ενός ορισμένου ιστού ή 

στοιχείων και με άλλοτε άλλη επιτυχία συντελούν, πάντα με τη χρήση του απλού 

μικροσκοπίου φωτός, στην ανάδειξη μορφολογικών αλλοιώσεων ενδεικτικών 

ισχαιμίας. Ήδη επ’ ευκαιρία της περιγραφής των ζωνών συστολής, επισημάνθηκε ότι 

οι πρώϊμες αυτές αλλοιώσεις οξείας ισχαιμίας αναδεικνύονται σαφώς με την 

εφαρμογή μιας τριχρωμικής χρώσης, όπως οι τριχρωμικές Masson, Gomori και  azan 

σύμφωνα με τον Hedenhein, με τις οποίες οι ζώνες συστολής προσλαμβάνουν 

έντονο κόκκινο χρώμα (27, 29, 79, 80), σε αντίθεση με το αδρό ροζέ χρώμα που 

προσλαμβάνουν με την κλασσική χρώση αιματοξυλίνης - ηωσίνης, με την εφαρμογή 

 45



 

της οποίας κατά συνέπεια μπορεί πολύ εύκολα να διαφύγουν της προσοχής (27, 79, 

80). Άλλες χρώσεις που έχουν προταθεί είναι η PTAH (phosphotungstic acid - 

Hematoxylin) που εφαρμόζεται για χρωματισμό του συνδετικού ιστού και φαίνεται 

ιδαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη πρώϊμων μορφολογικών αλλοιώσεων εμφράγματος 

(6) και η χρώση PAS (periodic acid Schiff) που χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό 

των βλεννοπολυσακχαριτών και έχει από ορισμένους προταθεί για την ανάδειξη 

εμφραγμάτων με το σκεπτικό ότι στα νεκρωμένα κύτταρα του μυοκαρδίου 

συσσωρεύονται πολυσακχαρίτες (6). Τελικά όμως η PAS χρώση βάσει των 

συλλεχθέντων στοιχείων δεν φαίνεται να υπερέχει της αιματοξυλίνης - ηωσίνης και γι’ 

αυτόν τον λόγο δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη πρακτική σημασία (6). Τέλος μια 

άλλη χρώση η οποία έχει ιδιαίτερα μελετηθεί στα πλαίσια των ιστοχημικών μη 

ενζυματικών τεχνικών είναι η HBFP χρώση (hematoxylin basic - fuchsin - picric acid).  

H HBFP χρώση έχει εφαρμοστεί από πολλούς ερευνητές στην προσπάθεια 

της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με αποτελέσματα όπως θα 

αναλύσουμε στην συνέχεια αντιφατικά (6, 9, 10, 17, 142-150). Αν και υπήρχαν 

προγενέστερες δημοσιεύσεις στις οποίες αναφερόταν «φουξινοφιλία» του 

μυοκαρδίου σε περιπτώσεις οξέος εμφράγματος (145, 146), ουσιαστικά οι Lie και 

συν. (147) περιέγραψαν πρώτοι την μέθοδο χρώσης με HBFP και την ικανότητα της 

μεθόδου να αναδεικνύει την νέκρωση του μυοκαρδίου. Στά πλεονεκτήματα της HBFP 

χρώσης συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ιστολογικές 

τομές παραφίνης, καθώς και η έντονη χρωματική αντίθεση που προκύπτει μεταξύ 

του ισχαιμικού μυοκαρδίου το οποίο χρωματίζεται κόκκινο (στην περίπτωση αυτή η 

αντίδραση θεωρείται θετική και περιγράφεται σαν «φουξινορραγία») και του 

φυσιολογικού μυοκαρδίου το οποίο προσλαμβάνει  κιτρινωπή χρώση (10, 146). 
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Η HBFP χρώση έχει τύχει και αρκετής κριτικής σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία 

της εξαιτίας της περιγραφής ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (142), γεγονός που 

οδήγησε στην αμφισβήτηση της μεθόδου (148, 149). Ο διχασμός γνωμών σε ό,τι 

αφορά την αξιοπιστία της  HBFP χρώσης οδήγησε τον Knight (142) σε μια περαιτέρω 

αξιολόγηση αυτής της μεθόδου. Συγκεκριμένα ο Knight σε μια σειρά 50 νεκροτομών, 

σύγκρινε τα αποτελέσματα της HBFP χρώσης με εκείνα άλλων καθιερωμένων στην 

ιατροδικαστική πρακτική μεθόδων, όπως των ενζυματικών ιστοχημικών τεχνικών σε 

φρέσκο ιστό, και την μικροσκοπική εξέταση ιστολογικών τομών χρωματισμένων με 

αιματοξυλίνη-ηωσίνη, PTAH και PAS. Στα αποτελέσματά του ο Knight αναφέρει ότι 

στα εμφράγματα ηλικίας 12-24 ωρών όλες οι προαναφερθείσες μέθοδοι έδιναν θετικά 

αποτελέσματα. Στα εμφράγματα μεγαλύτερης ηλικίας όπως άλλωστε είχε 

παρατηρηθεί και από τον Lie στην αρχική του περιγραφή (146), η HBFP χρώση 

συχνά αρνητικοποιείτο. Το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα του Knight όμως, 

επικεντρώνεται στα δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη των πολύ προσφάτων 

εμφραγμάτων, στις περιπτώσεις δηλαδή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, όπου 

διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων ανάλογα με την 

εφαρμοσθείσα μέθοδο. Στις περιπτώσεις αυτές ενώ η HBFP χρώση συχνά έδινε  

θετικά αποτελέσματα, οι υπόλοιπες μέθοδοι παρέμεναν αρνητικές. Ο ίδιος ο 

ερευνητής θέλοντας να δώσει μια εξήγηση στην απόκλιση των αποτελεσμάτων του, 

υπέθεσε είτε ότι η θετικοποίηση της HBFP χρώσης αποτελεί τεχνητό προϊόν 

(artefact), είτε ότι η ίδια χρώση αναδεικνύει γνήσιες βλάβες του μυοκαρδίου νωρίτερα 

σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους σύγκρισης. Ο Knight  όμως όπως άλλωστε και 

ο Gregersen (10), πιστεύει ότι εφόσον αποκτηθεί εμπειρία επί της μεθόδου οι ψευδείς 

σε σχέση με τις αληθείς αντιδράσεις μπορούν να διαχωρισθούν. Έτσι λοιπόν ενώ θα 

μπορούσε να οφείλεται σε artefact μια θετική HBFP χρώση στο όριο της ιστολογικής 
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τομής λόγω της επίδρασης του τομέα ή άλλων εξωγενών παραγόντων, σύμφωνα με 

τον συγγραφέα, θετική HBFP χρώση στο εσωτερικό της ιστολογικής τομής ειδικά 

όταν το προσλαμβάνον τη χρώση μυοκάρδιο αφορίζεται από ένα τμήμα του 

μυοκαρδίου που δεν χρωματίστηκε μαρτυρεί γνήσια ισχαιμική βλάβη. Ο Knight σαν 

τελικό συμπέρασμα θεωρεί την HBFP χρώση ιδιαίτερα ευαισθητη σε ό,τι αφορά την 

ανάδειξη της οξείας ισχαιμίας ως αίτιο του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, μέχρι όμως 

η παρατήρηση αυτή να τεκμηριωθεί από μελλοντικές επί του αντικειμένου μελέτες, 

σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, τα αποτελέσματα της χρώσης πρέπει να 

ερμηνεύονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη και πάντα σε συνδυασμό με άλλες 

καθιερωμένες τεχνικές ειδικά όταν εμπλέκονται ιατροδικαστικής φύσης προβλήματα 

(142). 

Όπως όμως προαναφέραμε και αρκετοί άλλοι ερευνητές μελέτησαν την  

ευαισθησία και την αξιοπιστία της μεθόδου, ειδικά σε σχέση με την ηλικία του 

εμφράγματος. Συγκεκριμένα ο Gregersen (10) αναφέρει θετικοποίηση της μεθόδου 

σε εμφράγματα ηλικίας μεγαλύτερης των 2 ωρών. Οι Nayar και συν. (150) 

αναφέρουν θετική HBFP χρώση στο 93% των εμφραγμάτων ηλικίας από 30 min έως 

5 ωρών. Τέλος οι Μιχαλοδημητράκης και συν. (143) περιέγραψαν το 1984 μια 

τροποποίηση της τεχνικής της HBFP χρώσης, και εφάρμοσαν την τροποποιημένη 

χρώση σε μια σειρά 32 νεκροτομών επί ασθενών οι οποίοι απεβίωσαν από κλινικά 

διαπιστωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι ερευνητές χώρισαν το υλικό του σε 

3 ομάδες ανάλογα με την ηλικία του εμφράγματος (με τον όρο “ηλικία” υπενθυμίζουμε 

ότι εννοούμε τον χρόνο που μεσολάβησε από την έναρξη των κλινικών 

συμπτωμάτων μέχρι την επέλευση του θανάτου). Στην πρώτη ομάδα 

συμπεριελήφθησαν τα εμφράγματα με ηλικία μικρότερη της μίας ώρας, στην δεύτερη 

τα εμφράγματα ηλικίας από μίας έως τριών ωρών και στην τρίτη εκείνα ηλικίας 
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μεγαλύτερης των τριών ωρών. Οι Μιχαλοδημητράκης και συν. διαπίστωσαν ότι ενώ η 

χρώση βρέθηκε αρνητική στην πρώτη ομάδα, θετικοποιήθηκε στο σύνολο των 

περιπτώσεων στη δεύτερη και τρίτη ομάδα. Η τροποποιημένη HBFP χρώση βρέθηκε 

εξ άλλου αρνητική σε μια ομάδα 30 ατόμων που απεβίωσαν από εξωκαρδιακά αίτια 

και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς ως ομάδα ελέγχου. Το 

συμπέρασμα των Μιχαλοδημητράκη και συν., ήταν ότι η τροποποιημένη HBFP 

χρώση αποτελεί μια αξιόπιστη τεχνική για ανάδειξη εμφραγμάτων ηλικίας 

μεγαλύτερης της μιας ώρας.  

Συνεχίζοντας την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την 

ανάδειξη του οξέος εμφράγματος δια μέσου του απλού μικροσκοπίου φωτός, θα 

κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις ενζυματικές ιστοχημικές τεχνικές επί ιστολογικών 

τομών καθώς και στις χρώσεις φθορισμού. Όσον αφορά τις πρώτες, η τεχνική των 

μεθόδων αυτών προϋποθέτει τομές κρυοστάτη γεγονός που τις καθιστά δύσκολα 

εφαρμόσιμες στην καθημερινή πρακτική (10). Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι οι 

ενζυματικές ιστοχημικές τεχνικές βασίζονται στην μείωση των ενζυματικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή του εμφράγματος λόγω της κυτταρικής νέκρωσης, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί επ’ ευκαιρία της μακροσκοπικής αναγνώρισης του 

εμφράγματος με τις ίδιες μεθόδους (10). Διάφορες ενζυματικές δραστηριότητες έχουν 

μελετηθεί, όπως αυτές της αλκαλικής φωσφατάσης των φωσφοκινασών και κυρίως 

των δεϋδρογενασών με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν και εκφράζονται 

επιφυλάξεις σχετικά με τον επηρεασμό της μεθόδου από το φαινόμενο της 

αυτόλυσης των ιστών (6,10). 

Οι μέθοδοι φθορισμού είναι απλές στην εφαρμογή τους και μπορεί να 

εφαρμοστούν και αυτές σε ιστολογικές τομές παραφίνης (4-6, 10, 16, 144, 151, 152). 

Οι χρώσεις οι οποίες περισσότερο έχουν δοκιμαστεί είναι κατά κύριο λόγο η χρώση 
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ακριδίνης, η οποία και θα αναλυθεί, και λιγότερο συχνά η χρώση θειοφλαβίνης S και  

Τ (16). Με τη χρώση ακριδίνης (acridine orange) η περιοχή του εμφράκτου 

χρωματίζεται γκρι, σε αντίθεση με το φυσιολογικό μυοκάρδιο το οποίο βάφεται καφέ 

(6). Η χρώση ακριδίνης θετικοποιείται σε εμφράγματα ηλικίας άνω των πέντε ωρών 

και γενικά θεωρείται μια αξιόπιστη μέθοδος η οποία, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της 

απλότητας της τεχνικής, μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ιατροδικαστική 

πρακτική (14, 152). Υπάρχουν όμως και μερικοί ερευνητές οι οποίοι δεν 

συμμερίζονται την παραπάνω άποψη, όπως οι Hougen και συν. (5), οι οποίοι ναι μεν 

δέχονται ότι η χρώση ακριδίνης αποτελεί ταχεία και εύκολη στην εφαρμογή της 

μέθοδο, από την επεξεργασία όμως των αποτελεσμάτων μιας σχετικής τους μελέτης 

επί 150 νεκροτομών, διεπίστωσαν ότι η ευαισθησία της μεθόδου ως προς την 

διάγνωση του οξέος εμφράγματος ανέρχεται μόλις στο 20.6%. Στα πλεονεκτήματα 

των μεθόδων φθορισμού εκτός της απλότητας τους συμπεριλαμβάνεται και το 

γεγονός ότι δεν επηρεάζονται από τα φαινόμενα αυτοπεψίας ακόμη και εάν η 

νεκροτομή καθυστερήσει 2-3 ημέρες (4, 151), ενώ στα μειονεκτήματα τους η 

δυσκολία της συντήρησης των τομών και η ασαφής χρωματική αντίθεση μεταξύ 

υγιούς και ισχαιμικού μυοκαρδίου, ειδικά στα πρόσφατα εμφράγματα, όπου ο 

διαχωρισμός των αποχρώσεων είναι προβληματικός (10, 151). 

Με την περιγραφή των μεθόδων φθορισμού ολοκληρώθηκε η ανάλυση των 

μικροσκοπικών μεθόδων οι οποίες εφαρμόζονται για την διάγνωση του οξέος 

εμφράγματος στις περιπτώσεις του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Εκτός όμως των 

προαναφερθέντων μακροσκοπικών και μικροσκοπικών μεθόδων έχει αποδειχθεί ότι 

και ορισμένες βιοχημικοί παράμετροι αποτελούν αξιόπιστους δείκτες ισχαιμικής 

βλάβης του μυοκαρδίου (4-7, 9, 15, 153-158). Στα πλαίσια των βιοχημικών 

αναλύσεων ιδιαίτερα έχει μελετηθεί το πηλίκον του καλίου (Κ) ως προς το νάτριο (Να) 

 50



 

σε τεμάχια φρέσκου μυοκαρδιακού ιστού και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις 

εμφραγμάτων, έχει διαπιστωθεί αύξηση του νατρίου και παράλληλη μείωση του 

καλίου στις περιοχές του εμφράκτου, με συνέπεια την μείωση της τιμής του πηλίκου 

Κ/Να (4-7, 9, 15, 153, 156). Για τον προσδιορισμό του καλίου και του νατρίου 

λαμβάνονται τεμάχια από διαφορα τμήματα του μυοκαρδίου, κυρίως από το τοίχωμα 

της αριστεράς κοιλίας και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα που αποτελούνται συχνότερα 

πληττόμενες από έμφραγμα περιοχές και κατόπιν 0,5 gr ιστού από κάθε τεμάχιο 

ομογενοποιούνται σε απεσταγμένο νερό και έπειτα φυγοκεντρούνται (4, 7). Στο 

υπερκείμενο υγρό που προκύπτει από την φυγοκέντρηση προσδιορίζονται οι τιμές 

του νατρίου και του καλίου (4). Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται 

χρησιμοποιώντας ιστό από όλα τα ληφθέντα τεμάχια του μυοκαρδίου και έτσι τελικά 

προσδιορίζεται το πηλίκον που αναλογεί στην κάθε περιοχή (4). Οι φυσιολογικές 

τιμές του πηλίκου Κ/Να στο φυσιολογικό μυοκάρδιο σύμφωνα με τους Rammer και 

συν. (159) και Pedersen (160), κυμαίνονται από 1,1 έως 1,4. Οι Lachica και συν. (4), 

θέτουν ως όριο για τη διάγνωση του εμφράγματος πηλίκο μικρότερο του 0.9, ενώ οι 

Valenzuela και συν. (15) ομοίως με τους Hougen και συν. (5), θεωρούν τιμές του 

πηλίκου Κ/Να μικρότερες ή ίσες του 0.7 απαραίτητες για την διάγνωση του 

εμφράγματος. Τέλος οι Zugibe και συν. (7) βάσει δεδομένων από πειραματικά 

εμφράγματα σε σκύλους καταλήγουν ότι για τη διάγνωση του εμφράγματος του 

μυοκαρδίου το πηλίκον Να/Κ πρέπει να έχει τιμές μεγαλύτερες του τρία. Γενικά ο 

προσδιορισμός του πηλίκου Κ/Να φαίνεται να αποτελεί έναν ευαίσθητο χημικό δείκτη 

ισχαιμίας του μυοκαρδίου (6, 9, 153, 156). Η τεχνική, αν και απαιτούνται λήψεις από 

διάφορα τμήματα του μυοκαρδίου, είναι απλή και φτηνή και μπορεί να αποτελέσει 

εναλλακτική των ιστοχημικών και ιστολογικών μεθόδων (156). Επισημαίνεται ότι με 

το πηλίκον Κ/Να αποκαλύπτονται εμφράγματα πολύ μικρής ηλικίας και σύμφωνα με 
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τον Sternby (6), ο χρόνος θετικοποίησης της μεθόδου στον άνθρωπο ανέρχεται σε 1 

έως 2 ώρες. Οι Decastello και συν. (153), συμφωνούν ότι η ανωτέρω μέθοδος είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη στην ανάδειξη πρώϊμων εμφραγμάτων, αλλά επισημαίνουν και 

ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της και συγκεκριμένα το γεγονός ότι τα 

αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από την μεταθανάτιο αυτοπεψία των ιστών. Ο 

συνδυασμός απλότητας, ευαισθησίας και αξιοπιστίας της μεθόδου προσδιορισμού 

του πηλίκου Κ/Να, δικαιολογεί σύμφωνα με την γνώμη διαφόρων ερευνητών, την 

καθιέρωση της εφαρμογής της μεθόδου αυτής στην καθημερινή ιατροδικαστική 

πρακτική (153, 156). 

Ένα άλλο επιπλέον πηλίκον η τιμή του οποίου φαίνεται να ελαττώνεται σε 

περιπτώσεις ισχαιμίας του μυοκαρδίου, είναι το πηλίκον του μαγνησίου δια του 

ασβεστίου στην περιοχή του εμφράγματος (39, 161, 162), χωρίς όμως ακόμη το 

ανωτέρω πηλίκον να έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην νεκροτομική διάγνωση του 

εμφράγματος του μυοκαρδίου, λόγος για τον οποίο δεν έχουν εξαχθεί σαφή 

συμπεράσματα. 

Στα πλαίσια πάντοτε των βιοχημικών αναλύσεων πολλοί ερευνητές 

επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην βιοχημική σύσταση του περικαρδιακού υγρού 

και προσπάθησαν μελετώντας παραμέτρους όπως την κρεατινοφωσφοκινάση (CPK) 

και τα ισοένζυμα της (MM, MB και BB), την μυοσφαιρίνη, την μυοσίνη, τις ολικές 

πρωτείνες, την κατεψίνη και την γαλακτική δεϋδρογενάση να διαπιστώσουν ποιές 

από αυτές επηρεάζονται σε περιπτώσεις οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (5, 15, 

154, 155, 163). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων εργασιών στο περικαρδιακό 

υγρό σε περιπτώσεις εμφραγμάτων διαπιστώνεται η ύπαρξη μυοσφαιρίνης (θετική 

μυοσφαιρίνη) (5, 15), μυοσίνης (154), κατεψίνης D (154) και δραστηριότητα του 

κλάσματος MΒ μεγαλύτερης από το 15% της ολικής δραστηριότητας της 
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κρεατινοφωσφοκινάσης του περικαρδιακού υγρού (5, 15, 154, 155). Προϋποθέσεις 

για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των βιοχημικών αναλύσεων, αποτελούν η 

άμεση φυγοκέντρηση του περικαρδιακού υγρού καθώς και η ταχεία, το αργότερο 

εντός 48 ωρών, πραγματοποίηση της νεκροτομής, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα 

φαινόμενα της ιστικής αυτόλυσης θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και επομένως τα 

συμπεράσματα (155). Εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις ληφθούν υπ’ όψιν, τότε η 

βιοχημική ανάλυση του περικαρδιακού υγρού αποτελεί αξιόπιστη και προσιτή σε 

κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια μέθοδο που βοηθάει στην τεκμηρίωση της 

διάγνωσης του οξέος εμφράγματος σε περιπτώσεις που τα μορφολογικά ευρήματα 

είναι ασαφή (154, 155). 

Εκτός από τις μεθόδους που αναλύθηκαν στην βιβλιογραφική αυτή 

ανασκόπηση για την διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, χάριν 

πληρότητος αναφέρουμε ότι έχουν προταθεί και άλλες μέθοδοι, όπως η 

κυτταρολογική εξέταση του περικαρδιακού υγρού (127), καθώς και οι διαταραχές του 

μεταβολισμού των λιπιδίων στην περιοχή του εμφράγματος (164), οι οποίες όμως 

είτε αποδείχθηκαν αναξιόπιστες (127), είτε δεν έτυχαν ευρύτερης αποδοχής και 

περαιτέρω εφαρμογής. 

Αντίθετα ένα μέσον το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα στην 

αναζήτηση των πρώιμων μορφολογικών αλλοιώσεων της οξείας ισχαιμίας είναι το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (6, 16, 20, 39, 40, 90, 120). Πράγματι, σε περιπτώσεις 

πειραματικών εμφραγμάτων σε σκύλους, στις οποίες προκλήθηκε στο εργαστήριο 

οξεία ισχαιμία του οπισθίου θηλοειδούς μυός παρατηρήθηκαν με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σαφείς αλλοιώσεις του πυρήνα των μυοινιδίων ήδη 15min. μετά την 

εγκατάσταση της οξείας ισχαιμίας. Οι πρωιμότερες αυτές αλλοιώσεις αφορούσαν την 

πυρηνική χρωματίνη η οποία εμφανίσθηκε ‘διασκορπισμένη’ και σε κάποιο βαθμό 
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προσκολλημένη στην πυρηνική μεμβράνη (39, 40). Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

στο μικροσκόπιο φωτός μόλις διακρινόταν μια ελαφρά ωχρότητα του πυρήνα (40). 

Μετά από 50-60 min οι αλλοιώσεις αυτές είναι σαφείς (5). Επιπρόσθετα έτερες 

πρώϊμες αλλοιώσεις που διαπιστώνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επί οξείας 

ισχαιμίας, είναι η επιμήκυνση των σαρκομερίων των μυονηματίων, η ελάττωση ή 

εξαφάνιση του γλυκογόνου των μυϊκών ινιδίων, διάχυτες και εκτεταμένες αλλοιώσεις 

των μιτοχονδρίων, εντός των οποίων πρατηρούνται κοκκία που πιθανώς οφείλονται 

σε συνάθροιση ασβεστίου, αποδιοργάνωση της δομής του σαρκοπλασματικού 

δικτύου και διαμελισμός του σαρκειλήματος (20, 39, 40, 120). Βασικό μειονέκτημα 

της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην καθ’ ημέρα 

πράξη και αυτό γιατί είναι λίγα σήμερα τα εργαστήρια που διαθέτουν στον εξοπλισμό 

τους ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, σε πειραματικό όμως επίπεδο μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά στην κατανόηση των φαινομένων που παρατηρούνται στο ισχαιμικό 

μυοκάρδιο (6).  

Με την περιγραφή των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναγνωρίζονται με 

την χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των διαφόρων μεθόδων οι οποίες είναι επί του παρόντος διαθέσιμες 

στους παθολογοανατόμους και ιατροδικαστές προκειμένου να αποφανθούν εάν ένας 

αιφνίδιος καρδιακός θάνατος οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Από την 

παραπάνω ανασκόπηση πιστεύουμε ότι έγινε αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο το 

πρόβλημα του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου έχει χαρακτηρισθεί ως “εφιάλτης” (13). 

Συγκεκριμένα η έλλειψη μιας ειδικής και καθολικά αποδεκτής διαγνωστικής μεθόδου 

των πρωίμων εμφραγμάτων, αποτελεί το αίτιο των διαφωνιών και των εκτεταμένων 

συζητήσεων επί του αντικειμένου (51). Επί του παρόντος, όταν τα κλινικά δεδομένα 

και η λεπτομερής νεκροτομική εξέταση συνηγορούν υπέρ της διάγνωσης του 
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αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ως αιτίου του θανάτου, δεδομένης της έλλειψης μίας 

απόλυτα ειδικής και ομόφωνα αποδεκτής μεθόδου, φαίνεται ότι την ορθότερη 

προσέγγιση αποτελεί η εφαρμογή περισσοτέρων της μίας από τις προαναφερθείσες 

μεθόδους για την ασφαλή τεκμηρίωση του εμφράγματος (5).  
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Το υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 20 άτομα, ηλικίας 62.95±12.59 ετών τα 

οποία απεβίωσαν αιφνιδίως από τεκμηριωμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου 

οφειλόμενο σε οξεία θρόμβωση μίας εκ των στεφανιαίων αρτηριών (ομάδα 

εμφραγμάτων ή ομάδα Α) και από 20 άτομα, ηλικίας 33.5±12.08 ετών, τα οποία 

απεβίωσαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και στα οποία ο νεκροτομικός έλεγχος 

δεν ανέδειξε σημαντική νόσο των στεφανιαίων αρτηριών (ομάδα Β ή ομάδα ελέγχου). 

Στα άτομα της ομάδας Α η διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ετέθη 

εν ζωή βάσει κλινικών κριτηρίων και συγκεκριμένα από την ηλεκτροκαρδιογραφική 

εικόνα (μεταβολές του S-T διαστήματος και των επαρμάτων Τ συμβατές με οξύ 

έμφραγμα), σε συνδυασμό με τον τυπικό χαρακτήρα και την εντόπιση του πόνου. Για 

όλα τα άτομα της ομάδας Α ήταν γνωστός με ακρίβεια ο χρόνος που μεσολάβησε 

από τη στιγμή της έναρξης του ισχαιμικού πόνου μέχρι τον θάνατο και σε καμία 

περίπτωση το μεσοδιάστημα αυτό δεν υπερέβη την μία ώρα (μέσος χρόνος 

35.5±13.06 λεπτά). Επισημαίνεται ότι όλα τα άτομα της ομάδας Α σύμφωνα με 

πληροφορίες οι οποίες προερχόταν από το ιατρικό τους ιστορικό ή/και από το 

συγγενικό τους περιβάλλον, πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 

χαρακτηρισμό του καρδιακού θανάτου ως αιφνιδίου. Συγκεκριμένα όλα τα παραπάνω 

άτομα ζούσαν μια φυσιολογική ζωή στο σπίτι τους, δεν είχαν επισκεφθεί κάποιο 

ιατρό τις τρεις τελευταίες εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου και ο θάνατoς 

τους ήταν μη αναμενόμενος. Από αμφότερες τις ομάδες αποκλείστηκαν ασθενείς με 

ιατρικό ιστορικό ή νεκροτομική ένδειξη εμφραγματικής ουλής, συμφορητικής 

καρδιακής ανεπάρκειας, αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, συγγενούς καρδιοπάθειας, 
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μυοκαρδιοπάθειας και αξιόλογης βαλβιδοπάθειας ή υπερτροφίας της αριστεράς 

κοιλίας.  

Στα άτομα της ομάδας Β ο αιφνίδιος θάνατος όπως προαναφέρθηκε οφειλόταν 

σε τροχαίο ατύχημα. Στα άτομα της ομάδας ελέγχου επιπρόσθετα κατά τον 

νεκροτομικό έλεγχο σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε απόφραξη των 

στεφανιαίων αρτηριών. Επίσης σε ότι αφορά την παρουσία στεφανιαίας 

αθηρωμάτωσης στα άτομα της ίδιας ομάδας, στις περιπτώσεις που αυτή 

διαπιστώθηκε, σε καμία περίπτωση δεν προκαλούσε στένωση μεγαλύτερη από το 

50% του αγγειακού αυλού Επιπρόσθετα, από το ιατρικό τους ιστορικό δεν 

προέκυψαν συμπτώματα συμβατά με ισχαιμία του μυοκαρδίου κατά την διάρκεια της 

ζωής τους, ούτε αναφέρθηκε λήψη αντιισχαιμικών φαρμάκων. 

Ο νεκροτομικός έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις επραγματοποιείτο εντός 12 

ωρών από τη στιγμή του θανάτου σε μη ταριχευμένες σωρούς και περιελάμβανε 

λεπτομερή μακροσκοπική, ιστολογική καθώς και τοξικολογική εξέταση προς 

αποκλεισμό μη φυσικών αιτίων θανάτου.  

Κατά την νεκροτομική εξέταση μετά τη διάνοιξη του θώρακα και τον 

αποχωρισμό της καρδιάς από τα μεγάλα αγγεία η καρδιά ζυγιζόταν και εξεταζόταν 

μακροσκοπικά. Επισημαίνεται ότι σε κανένα άτομο από αμφότερες τις ομάδες δεν 

υπήρξαν από την μακροσκοπική εξέταση ενδείξεις οξείας μυοκαρδιακής νέκρωσης. 

Ακολουθούσε μακροσκοπική εξέταση των στεφανιαίων αρτηριών οι οποίες κατόπιν 

ετέμνοντο εγκαρσίως ανά 2 έως 3 χιλιοστά. Στους ασθενείς της ομάδας των 

εμφραγμάτων το ‘υπεύθυνο’ για το έμφραγμα αγγείο ήταν το στέλεχος της αριστεράς 

στεφανιαίας αρτηρίας σε 2 περιπτώσεις, ο πρόσθιος κατιόν κλάδος της αριστεράς 

στεφανιαίας αρτηρίας σε 12 περιπτώσεις, ο περισπώμενος κλάδος (επικρατών) της 

αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας σε 1 περίπτωση και η δεξιά στεφανιαία αρτηρία στις 
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υπόλοιπες 5 περιπτώσεις. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο νεκροτομικός 

έλεγχος ανέδειξε την παρουσία πρόσφατου αποφρακτικού θρόμβου. Μετά την 

εντόπιση του ‘υπεύθυνου’ για το έμφραγμα αγγείο από τις καρδιές των ατόμων της 

ομάδας Α ελαμβάνοντο τεμάχια ολικού πάχους από το αρδευόμενο από την 

στεφανιαία αρτηρία τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας. Επίσης, από τις καρδιές των 

ατόμων της ομάδας ελέγχου ελαμβάνοντο τεμάχια μυοκαρδιακού ιστού ολικού 

πάχους από τυχαίες θέσης του τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας. Ο ολικός αριθμός 

δειγμάτων μυοκαρδίου από κάθε καρδιά σε αμφότερες τις υπό μελέτη ομάδες σε 

καμία περίπτωση δεν ήταν μικρότερος από δέκα. Κατόπιν σε τομές πάχους 4μm από 

κύβους παραφίνης που χρωματίστηκαν με την μέθοδο Αιματοξυλίνης-Ηωσίνης, 

μετρήθηκαν σε 100 πυρήνες μυοκαρδιακών κυττάρων για κάθε περίπτωση, με 

μεγέθυνση αντικειμενικού φακού x40 με μορφομετρικές μεθόδους, η περιφέρεια και 

το εμβαδόν κάθε πυρήνα. Οι μετρήσεις έγιναν με ηλεκτρονικό υπολογιστή Tulip AT 

Compact-3 (IBM-συμβατός) συνδεδεμένο με οπτικό μικροσκόπιο Reichert Diavar και 

με μία οθόνη (monitor) υψηλής διακριτικής ικανότητας (resolution), με την βοήθεια 

ειδικού προγράμματος μορφομετρίας (Image Pro II processing system-version 2.0). 

Για κάθε περιστατικό υπολογίστηκαν η ελαχίστη (min.), μεγίστη (max.) και μέση 

(mean) περίμετρος (Perimeter) και εμβαδόν (επιφάνεια-Area) καθώς και οι σταθερές 

αποκλίσεις (Std) της μέσης περιμέτρου και του εμβαδού. Η περίμετρος και το 

εμβαδόν των πυρήνων εκφράστηκαν σε μ (microns) και μ2 αντίστοιχα. Επισημαίνεται 

ότι οι επί μέρους μετρήσεις πραγματοποιούντο από τον ίδιο χειριστή, ο οποίος 

αγνοούσε την αιτία θανάτου του υπό εξέταση ατόμου (τυφλή μέθοδος αξιολόγησης). 

Η επιλογή των οπτικών πεδίων ήταν τυχαία και έγινε σύμφωνα με την μέθοδο που 

περιγράφηκε λεπτομερώς από τους Fleege και συν (165). Ακολούθως οι μέσες τιμές 

του συνόλου των περιστατικών της ομάδας Α συγκρίθηκαν με εκείνες της ομάδας Β. 
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Οι συγκρίσεις των μέσων τιμών έγιναν με Student t-test και η επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων με Mann-Whitney (U-test) (166). Επίσης πραγματοποιήθηκε και 

ανάλυση συνδιασποράς (F-test) για να ληφθεί υπόψη η διαφορά των δύο ομάδων ως 

προς την ηλικία. Τιμές του p<0.05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές.  

Ακολούθως εφαρμόστηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων με την μέθοδο 

της διακρίνουσας ανάλυσης, με απλό και βηματικό τρόπο (167-169). Η στατιστική 

σημαντικότητα της τιμής της μέσης περιμέτρου των πυρήνων που επιλέχθηκε ως cut-

off point ελέγχθηκε με την μέθοδο x2 με διόρθωση κατά Yates (166). 

Επιπρόσθετα το σύνολο των ατόμων αμφοτέρων των ομάδων ελέγχθηκε ως 

προς την παρουσία ζωνών συστολής (contraction bands), σε τομές πάχους 4μm από 

κύβους παραφίνης που χρωματίστηκαν με τριχρωμική χρώση Masson, με την οποία 

όπως προαναφέρθηκε προσλαμβάνουν έντονο κόκκινο χρώμα (27). Για την 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με την παρουσία ζωνών συστολής 

στις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος x2 με διόρθωση κατά Yates (166). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται η μεγίστη (Max.), ελαχίστη(Min.), καθώς και η 

μέση τιμή (Mean) με την σταθερή της απόκλιση (Std) της περιμέτρου (Perimeter) και 

του εμβαδού (Area) εκάστου περιστατικού της ομάδας των ατόμων που απεβίωσαν 

αιφνιδίως από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ομάδα Α). Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές των ατόμων που απεβίωσαν αιφνιδίως από μη 

καρδιακά αίτια (ομάδα Β). Στον πίνακα 3 τέλος παρουσιάζονται οι συγκρίσεις των 

μέσων τιμών και των σταθερών αποκλίσεων των προαναφερθέντων παραμέτρων 

(μεταβλητών) ανάμεσα στις δύο ομάδες καθώς και τα αποτελέσματα της στατιστικής 

επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Οι συγκρίσεις των μέσων τιμών έγινε με τον 

συνήθη t-έλεγχο. Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο πίνακα υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων για κάθε μια από τις 

παραπάνω μεταβλητές, με εξαίρεση την μεταβλητή Min. area για την οποία από το t-

test προκύπτει p=0.134 (μη στατιστικά σημαντικό). Τα ίδια αποτελέσματα 

επιβεβαιώνονται με τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann - Whitney (U-test), καθώς και 

με την ανάλυση συνδιασποράς, F-test (προσαρμοσμένο F-test για να ληφθεί υπόψη 

η διαφορά των δύο ομάδων ως προς την ηλικία). Ομοίως για την μεταβλητή Min. 

area, έχουμε μη σημαντικά αποτελέσματα και με το U-test (p=0.165) και με το F-test 

(p=0.322). 

Ακολούθως εφαρμόστηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων. Η 

σύγκριση των δύο ομάδων έγινε με τη μέθοδο της διακρίνουσας ανάλυσης 

(discriminant analysis). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε με απλό και βηματικό 

τρόπο. Ο απλός τρόπος έδειξε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των 

 60



 

δύο ομάδων σε ότι αφορά το σύστημα των μεταβλητών (Wilks Λ=0.231, x2=21.464, 

df=7, p<0.001). Με βάση την γραμμική διακρίνουσα συνάρτηση του Fisher με όλες τις 

μεταβλητές (Fisher’s linear discriminant function-FLDF), επιτυγχάνεται επιτυχής 

επαναταξινόμηση στις δύο ομάδες σε ποσοστό 92.5% (90% για την ομάδα A και 95% 

για την ομάδα B). Ακολούθως εφαρμόστηκε ο βηματικός τρόπος (διαδοχική επιλογή 

για κάθε μία μεταβλητή με κριτήριο την διαφοροποίηση των δύο ομάδων που 

επιτυγχάνεται ξεχωριστά από κάθε μία μεταβλητή, λαμβανομένων υπόψη όμως και 

των συνεισφορών των άλλων μεταβλητών). Με αυτόν τον τρόπο επιλέχτηκε μια μόνο 

μεταβλητή, η μέση περίμετρος (Mean perimeter), που σημαίνει ότι μετά την επιλογή 

της η συνεισφορά των άλλων μεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Σε αυτή 

την περίπτωση η γραμμική διακρίνουσα συνάρτηση του Fisher επιτυγχάνει 

επαναταξινόμηση στο επίπεδο του 92.5% (85% για την ομάδα A και 100% για την 

ομάδα B), (Wilks Λ=0.44, x2=30.052, df=1, p<0.001). Τέλος επιλέγοντας για την 

παραπάνω μεταβλητή ως σημείο διαχωρισμού (cut-off point) την τιμή 172μ, τα άτομα 

τα οποία απεβίωσαν αιφνιδίως από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου διέφεραν σαφώς 

από εκείνα της ομάδας ελέγχου, ως έχοντα μέση περίμετρο πάνω από αυτό το όριο 

(x2=26.119, p<0.001, ευαισθησία 85% με όρια αξιοπιστίας-ΟΑ-κατά 95% από 62.11 

έως 96.79%, ειδικότητα 100% με ΟΑ 83.16-100%, θετική προγνωστική αξία 100% με 

ΟΑ 80.49-100%, αρνητική προγνωστική αξία 86.9% με ΟΑ 66,41-97.22%, ακρίβεια 

92.5% με ΟΑ 79.61-98.43%). 

Σχετικά με την παρουσία ζωνών συστολής στις δύο ομάδες, από τα 20 άτομα 

της ομάδας των αιφνιδίων θανάτων συνεπεία εμφράγματος, contraction bands θετικά 

ήταν τα 11 ενώ από τα 20 άτομα της ομάδας των αιφνιδίων θανάτων από μη 

καρδιακά αίτια contraction bands ανευρέθησαν μόνο σε ένα από αυτά (πίνακας 4). Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με x2 έδειξε στατιστικά σημαντική 
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διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (x2=9.46, p<0.01, ευαισθησία 55% με ΟΑ κατά 95% 

από 31.53 έως 76.94%, ειδικότητα 95% με ΟΑ 75.13-99.87%, θετική προγνωστική 

αξία 91.67% με ΟΑ 61.52%-99.79, αρνητική προγνωστική αξία 67.86% με ΟΑ 47.65-

84.12%, ακρίβεια 75% με ΟΑ 58.80-87.31%), αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο 

ζώνες συστολής αποτελούν μετρίως μεν ευαίσθητο αλλά εξαιρετικά ειδικό εύρημα επί 

οξέος εμφράγματος σε περιπτώσεις αιφνιδίων καρδιακών θανάτων. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε στην εισαγωγή και την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της παρούσης μελέτης, η εξακρίβωση του αιτίου του θανάτου σε 

περιπτώσεις αιφνιδίων καρδιακών θανάτων, παρά την εντατική έρευνα που 

πραγματοποιείται σε πληθώρα καταξιωμένων εργαστηρίων, εξακολουθεί να 

παραμένει ένα μείζων διαγνωστικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν παρά την επινόηση και 

εφαρμογή νέων διαγνωστικών μεθόδων, φαίνεται να εξακολουθεί να ισχύει ο 

ισχυρισμός του Lown ο οποίος 18 χρόνια πριν σε σχετική δημοσίευση του ανέφερε 

ότι το πρόβλημα του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αποτελεί την μεγαλύτερη 

πρόκληση που αντιμετωπίζει η σύγχρονη καρδιολογία (53). Τα παραπάνω σίγουρα 

δεν αποτελούν υπερβολή έχοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που καταλήγει 

στις Ηνωμένες Πολιτείες από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ανέρχεται σε 300000-400000 

ετησίως, που αντιστoιχεί σε επίπτωση 1-2/1000 επί του συνολικού πληθυσμού και ότι 

η στεφανιαία νόσος μόνο ευθύνεται τουλάχιστον για το 80% των αιφνιδίων 

καρδιακών θανάτων στις δυτικές χώρες (171,172). Εάν αναλογιστούμε επιπρόσθετα 

ότι περίπου το 30% των στεφανιαίων ασθενών καταλήγει από οξύ έμφραγμα και ότι 

το 25% περίπου των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων που οφείλονται σε οξύ 

έμφραγμα του μυοκαρδίου λαμβάνει χώρα εντός μίας ώρας από την έναρξη των 

συμπτωμάτων, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα επινόησης και εφαρμογής 

ασφαλών μεθόδων για την νεκροτομική του αναγνώριση, στις περιπτώσεις που δεν 

έχει καταστεί δυνατή η κλινική του τεκμηρίωση (1,172). Συνοψίζοντας, η αναγνώριση 

του προφάτου εμφράγματος του μυοκαρδίου αποτελεί ένα σύνηθες 

διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα κατά την νεκροτομική εξέταση επί περιπτώσεων 

αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και έστω και εάν μεγάλος αριθμός διαγνωστικών 

μεθόδων έχει κατά καιρούς περιγραφεί για την αναγνώριση του, επί του παρόντος 
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καμία από αυτές δεν μας εξασφαλίζει σε ότι αφορά την διάγνωση της πρώιμης 

κυτταρικής βλάβης (37). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν με μορφομετρικές 

μεθόδους οι πυρήνες των μυοκαρδιακών κυττάρων 20 ατόμων τα οποία απεβίωσαν 

αιφνιδίως από κλινικά διαπιστωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το σύνολο των 

ατόμων απεβίωσε εντός μίας ώρας από την έναρξη των συμπτωμάτων και κάθε άλλο 

αίτιο φυσικού ή μη φυσικού θανάτου απεκλείσθη από τον νεκροτομικό και 

τοξικολογικό έλεγχο. Σαν ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 20 άτομα με ελεύθερο 

καρδιολογικό ιστορικό τα οποία απεβίωσαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος. Για κάθε 

πυρήνα μελετήθηκε με μεθόδους που με λεπτομέρεια περιγράφτηκαν 

προηγουμένως, η μεγίστη, η ελαχίστη και η μέση τιμή με την σταθερή της απόκλιση 

της περιμέτρου και του εμβαδού. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην προσιτή μας βιβλιογραφία δεν 

υπάρχει αντίστοιχη εργασία και η βάση για την εκπόνηση της παρούσης μελέτης, 

ήταν οι πληροφορίες που προέρχονται από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, σύμφωνα 

με τις οποίες μεταξύ των πρώτων αλλοιώσεων που εμφανίζονται στο μυοκάρδιο σε 

πειραματικά εμφράγματα, είναι και εκείνες που αφορούν τον πυρήνα. Έτσι παρά την 

απουσία μορφολογικών ενδείξεων οξείας ισχαιμίας στα πρόσφατα εμφράγματα, 

αποφασίσαμε να μελετήσουμε το κατά πόσον οι αλλοιώσεις του πυρήνα, έτσι όπως 

εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μπορεί να επηρεάσουν τις 

μορφομετρικές μετρήσεις του πυρήνα σε σχέση με μία ομάδα ελέγχου. Επιπρόσθετα, 

στο μυοκάρδιο των ατόμων του υλικού μας αναζητήθηκε η παρουσία ζωνών 

συστολής, για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον αυτός ο ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης 

οξείας ισχαιμίας θετικοποιείται στα πολύ πρόσφατα εμφράγματα, όπως εκείνα του 

υλικού μας. 

 64



 

 Μετά από αυτή την απαραίτητη διευκρίνιση θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό 

των αποτελεσμάτων μας που συνοψίζονται στον πίνακα 3. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

στην περιγραφή των αποτελεσμάτων, με μοναδική εξαίρεση την μεταβλητή του 

μέσου εμβαδού (Min. area), φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων για κάθε μια από τις υπόλοιπες παραμέτρους. Επίσης είναι 

αξιοσημείωτο ότι η στατιστική σημαντικότητα επιτεύχθηκε ουσιαστικά με 

περιορισμένο αριθμό μελετηθέντων ατόμων, γεγονός που καθιστά την περιγραφείσα 

μέθοδο πολλά υποσχόμενη. Ακολούθως με την πολυμεταβλητή ανάλυση των 

δεδομένων, επιλέχτηκε μια μόνο μεταβλητή, η μέση περίμετρος (Mean perimeter), με 

την επιλογή της οποίας η συνεισφορά των άλλων μεταβλητών δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική. Έχοντας επομένως σαν δεδομένο ότι από το σύνολο των εξετασθέντων 

μεταβλητών αυτή που ισχυρότερα διαχωρίζει τις δυο ομάδες είναι η μέση περίμετρος, 

μελετώντας τις μέσες τιμές της παραπάνω παραμέτρου από την βάση των 

δεδομένων (πίνακες 1 και 2), επιλέξαμε σαν όριο διαχωρισμού των δύο ομάδων (cut-

off point) την τιμή 172μ. Η παραπάνω τιμή διαπιστώσαμε ότι διαχωρίζει την ομάδα 

των εμφραγμάτων από εκείνη του ελέγχου με πολύ ικανοποιητική ευαισθησία και 

ειδικότητα (85% και 100% αντίστοιχα). Συνοψίζοντας, από την συνολική επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων, διαπιστώσαμε ότι εκτός από μία παρατήρηση με επιστημονικό 

ενδιαφέρον, προκύπτει από την μελέτη αυτή και μία πρακτική εφαρμογή. 

Συγκεκριμένα, σε άτομα που απεβίωσαν από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και στα 

οποία το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πιθανολογείται βάσει του ιστορικού, χωρίς 

όμως αυτό να έχει τεκμηριωθεί ούτε κλινικά ούτε με τις τρέχουσες ιστολογικές-

ιστοχημικές μεθόδους λόγω της ταχείας κατάληξης του ασθενούς, προχωρούμε σε 

μορφομετρική μελέτη του μυοκαρδίου. Εάν από την μορφομετρική μελέτη, σύμφωνα 

με την τεχνική που περιγράφηκε στο κεφάλαιο των μεθόδων, προκύψει ότι η μέση 
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περίμετρος των εξετασθέντων πυρήνων υπερβαίνει τα 172μ, θεωρούμε ότι το οξύ 

έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτέλεσε την αιτία του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου 

(ειδικότητα 100% βάσει των αποτελεσμάτων μας).  

 Επιπρόσθετα, μια περαιτέρω επιβεβαίωση του αιτίου του θανάτου μπορεί να 

επιτευχθεί με την αναζήτηση των ζωνών συστολής (contraction bands), 

λαμβανομένου υπόψη ότι φαίνεται να αποτελούν σε μερικές περιπτώσεις αιφνίδιου 

θανάτου συνεπεία εμφράγματος την μοναδική μορφολογική αλλοίωση που 

παρατηρείται με την χρήση του απλού μικροσκοπίου φωτός (18,21). Στο υλικό της 

μελέτης μας οι ζώνες συστολής βρέθηκαν σε 11 άτομα από την ομάδα των 

εμφραγμάτων και μόλις σε 1 άτομο από την ομάδα ελέγχου, διαφορά που ήταν 

στατιστικά σημαντική. Από την στατιστική ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων 

προκύπτει ότι οι ζώνες συστολής αποτελούν μια μετρίως μεν ευαίσθητη αλλά πολύ 

ειδική μορφολογική αλλοίωση επί οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου με πολύ πρώιμη, 

ακόμη και εντός μίας ώρας, θετικοποίηση (12). Η παρουσία contraction bands στο 

περιστατικό της ομάδας ελέγχου δεν μας προκάλεσε εντύπωση δεδομένου ότι όπως 

προαναφέρθηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, αραιές ζώνες συστολής 

ευκαιριακά απαντώνται διασκορπισμένες και σε φυσιολογικό μυοκάρδιο (18). 

Συμπεραίνοντας, η αναζήτηση των ζωνών συστολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν 

παραλλήλω με τον προσδιορισμό της μέσης περιμέτρου του πυρήνα στην 

προσπάθεια τεκμηρίωσης του εμφράγματος, ειδικά όταν οι τιμές της τελευταίας είναι 

οριακές (πλησίον του cut-off point). 

 Καταλήγοντας θα επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι το πρόβλημα της 

νεκροτομικής αναγνώρισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις 

αιφνιδίων καρδιακών θανάτων, παρά την εντατική έρευνα επί του αντικειμένου, δεν 

φαίνεται να έχει ακόμη επιλυθεί. Η δυσκολία της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος 
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οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά η χρονική περίοδος ανάμεσα από την εισβολή του 

και τον θάνατο είναι τόσο βραχεία, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση με τις εν 

χρήσει τεχνικές των πρώιμων σημείων κυτταρικής βλάβης και θανάτου. Ετσι λοιπόν, 

δεδομένης της έλλειψης μίας και ομόφωνα αποδεκτής τεχνικής αναγνώρισης του 

πρόσφατου εμφράγματος, φαίνεται ότι την ορθότερη προσέγγιση αποτελεί η 

εφαρμογή περισσοτέρων της μίας από τις προαναφερθείσες στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση μεθόδους, για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη τεκμηρίωση του. 

Με την παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε χρησιμοποιώντας μορφομετρικές 

μεθόδους να προσεγγίσουμε το σύνθετο πρόβλημα του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. 

Επισημαίνουμε ότι στην προσιτή σε εμάς ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία δεν 

υπάρχει αντίστοιχη μελέτη. Η μέθοδος που προτείνουμε διαπιστώσαμε ότι επιτυγχάνει 

σαφή διαχωρισμό των ατόμων που απεβίωσαν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 

από εκείνα που κατέληξαν από μη καρδιακά αίτια. Θεωρούμε επίσης ότι η 

περιγραφείσα μέθοδος είναι απλή, το κόστος της είναι χαμηλό και ο απαιτούμενος για 

την εφαρμογή της εξοπλισμός είναι προσιτός σε κάθε σύγχρονο Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο. Βέβαια, επειδή ο αριθμός των ατόμων που απετέλεσαν το υλικό της 

μελέτης μας ήταν περιορισμένος, λαμβανομένης υπόψη και της δυσκολίας συλλογής 

περιστατικών  πληρούντων τα κριτήρια εισόδου, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες οι 

οποίες θα επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της μεθόδου και θα συμβάλλουν στην 

καθιέρωση της στην μελέτη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παρουσιάζονται η μεγίστη (Max), ελαχίστη(Min), καθώς και η μέση τιμή (Mean) με την 

σταθερή της απόκλιση (Std) της περιμέτρου (Per) και του εμβαδού (Area) εκάστου περιστατικού της 

ομάδας των ατόμων που απεβίωσαν αιφνιδίως από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ομάδα Α). 

 MinPer MaxPer MeanPer Std MinArea MaxArea MeanArea Std

1) 106.2 210.9 164.4 26 526 2648 1334 450 

2) 103.3 217.2 156.4 34.92 518 2708 1208 542.9 

3) 115.1 259.8 164.2 36.87 469 2748 1193.3 548.6 

4) 129.2 270.8 182.5 41.36 675 2898 1527 690.7 

5) 121.6 251.9 182.9 30.06 687 2045 1468 348 

6) 128.7 251.3 180.4 33.81 791 2708 1541 521.4 

7) 128.5 291 192 44.78 686 2500 1565 474.7 

8) 124.7 261.2 176.6 33.08 826 2776 1457.8 544.85 

9) 107.4 268.1 190.6 36.3 740 3639 1948 629.5 

10) 142.1 342.9 196.9 53.24 773 4304 1737.5 938.7 

11) 138.5 229.5 183.9 26.71 990 2229 1475.5 337.1 

12) 131.6 278 186.4 39.43 969 4054 1670 676.9 

13) 134.4 284.3 198.2 39.1 1068 3609 1974 813.5 

14) 135.9 250.8 181.3 30.32 815 2711 1512 452.5 

15) 149.6 252.9 187.3 27.04 1003 2051 1555 327.5 

16) 121.5 218.2 174.6 20.69 866 2536 1707 406.3 

17) 152.9 276.7 203.7 40.68 1160 3216 1918 497.9 

18) 142.8 226.4 179.1 26.14 1196 3182 1751 576.6 

19) 130.4 271.6 185.4 36.74 878 3558 1838 771.2 

20) 114.2 302.5 190.8 41.67 819 4056 1980.5 861.7 

 

*Οι τιμές της περιμέτρου και του εμβαδού εκφράζονται σε μ (microns) μ2 αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παρουσιάζονται η μεγίστη (Max), ελαχίστη(Min), καθώς και η μέση τιμή (Mean) με την 

σταθερή της απόκλιση (Std) της περιμέτρου (Per) και του εμβαδού (Area) εκάστου περιστατικού της 

ομάδας των ατόμων που απεβίωσαν αιφνιδίως από μη καρδιακά αίτια (ομάδα Β). 

 MinPer MaxPer MeanPer Std MinArea MaxPer MeanArea Std

1) 103 255.7 158.9 35.58 468 3221 1287.1 625.2 

2) 133.4 200.7 159.9 18.02 761 1775 1256 244.8 

3) 99.4 232.9 146.3 34.9 536 2390 1194 473.4 

4) 105.7 233.7 144 28.4 633 3418 1224 583.2 

5) 112.4 227.2 153.1 28.51 765 1801 1120 288.7 

6) 111.6 214.1 164.9 27.18 638 2073 1315 338.4 

7) 120.1 204.4 168.2 20.02 783 2246 1553 379.3 

8) 114.6 215.4 149.7 24.43 756 1961 1182 338.3 

9) 141.5 221 167.4 21.59 915 2415 1351 349.2 

10) 109.5 222.3 157.9 30.47 719 2036 1243 396.9 

11) 105.9 224.2 168.7 26.89 616 2112 1384 347.8 

12) 110 276.1 165.8 41.48 583 3104 1491 629.5 

13) 126.7 239 160.8 27.71 927 3200 1373 466.8 

14) 122.5 233 162.3 31.36 857 2384 1390 400.5 

15) 127.2 216.7 165.7 24.77 860 2049 1361 337.8 

16) 103.3 216.8 171.3 29.22 714 2643 1617 455.5 

17) 147.3 222.4 170.7 20.37 868 2521 1596 405.2 

18) 114.8 221 165.2 27.24 809 1941 1334 229.4 

19) 118 206.3 163.1 19.42 917 1977 1412 310.3 

20) 112.4 222.4 162.7 27.95 676 3030 1353 538 

 

*Οι τιμές της περιμέτρου και του εμβαδού εκφράζονται σε μ (microns) μ2 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3: Σύγκριση των μέσων τιμών των μελετηθέντων για κάθε πυρήνα μορφομετρικών 

παραμέτρων, μεταξύ των ατόμων που απεβίωσαν από έμφραγμα του μυοκαρδίου (Group A) και 

εκείνων που απεβίωσαν από μη καρδιακά αίτια (Group B).  

Μεταβλητή Group A Group B t* p U** p F*** p

Mean Perimeter 182.88 161.33 6.83 <0.001 34 <0.001 15.5 <0.001

Min. Perimeter 127.93 116.97 2.58 <0.05 105.5 <0.01 2.22 0.145 

Max. Perimeter 260.80 225.27 4.36 <0.001 69 <0.001 9.66 <0.01 

Perimeter Std 34.95 27.39 3.44 <0.001 95 <0.01 8.47 <0.01 

Mean Area  1618.03 1351.81 4.35 <0.001 71.5 <0.001 5.83 <0.05 

Min. Area  822.75 740.05 1.53 0.134 148 0.165 1.01 0.322 

Max. Area  3009.30 2414.85 3.14 <0.05 90 <0.05 7.72 <0.01 

Area Std 570.53 406.91 3.47 <0.001 89.5 <0.01 9.27 <0.01 

Age 62.95 33.50 7.35 <0.001 26 <0.001 — — 

 

*         t-test. 

**       Mann-Whitney (U-test). 

***      Προσαρμοσμένο F-test (ανάλυση συνδιασποράς), για να ληφθεί  

          υπόψη η διαφορά των δύο ομάδων ως προς την ηλικία. 

-Οι τιμές της περιμέτρου και του εμβαδού εκφράζονται σε μ (microns) και μ2 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4: Παρουσία ζωνών συστολής (contraction bands) στα άτομα της ομάδας των 

εμφραγμάτων (Α) και εκείνης του ελέγχου (Β). 

 

 ΑΝΕΥΡΕΣΗ 

CONTRACTION BANDS 

MH ΑΝΕΥΡΕΣΗ 

CONTRACTION BANDS 

ΟΜΑΔΑ A 11 9 

ΟΜΑΔΑ B 1 19 

 

*Η αναζήτηση των ζωνών συστολής πραγματοποιήθηκε σε τομές πάχους 4μm από 

κύβους παραφίνης που χρωματίστηκαν με την τριχρωμική χρώση Masson. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος που οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 

αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια θανάτου στις δυτικές χώρες. Σε ένα σημαντικό 

ποσοστό ατόμων που πεθαίνουν αιφνίδια συνεπεία εμφράγματος του μυοκαρδίου, 

ειδικά όταν το μεσοδιάστημα από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων μέχρι την 

επέλευση του θανάτου είναι βραχύ, συχνά δεν υπάρχουν ούτε κλινικά στοιχεία ούτε 

ανευρίσκονται κατά την νεκροτομική εξέταση ενδείξεις οξέος εμφράγματος. Στην 

παρούσα μελέτη υπολογίσαμε ορισμένες μορφομετρικές παραμέτρους του πυρήνα 

των μυοκαρδιακών κυττάρων και συγκεκριμένα την ελαχίστη (min.), μεγίστη (max.) 

και μέση (mean) περίμετρο (Perimeter) και εμβαδόν (επιφάνεια-Area) καθώς και τις 

σταθερές αποκλίσεις (Std) της μέσης περιμέτρου και του εμβαδού σε 20 άτομα που 

απεβίωσαν εντός μίας ώρας συνεπεία οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Στα 

παραπάνω άτομα το έμφραγμα αναγνωρίστηκε κλινικά και αποδόθηκε νεκροτομικά 

σε οξεία θρομβωτική απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών. Οι μέσες τιμές των 

παραπάνω παραμέτρων συγκρίθηκαν κατόπιν με τις αντίστοιχες μιας ομάδας 20 

ατόμων που απεβίωσαν αιφνιδίως συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και αποτέλεσαν 

την ομάδα ελέγχου. Οι συγκρίσεις των μέσων τιμών έγινε με τον συνήθη t-έλεγχο και 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων για 

κάθε μια από τις παραπάνω μεταβλητές, με εξαίρεση την μεταβλητή Min. area. Τα 

ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann - Whitney 

(U-test), καθώς και με την ανάλυση συνδιασποράς, F-test (προσαρμοσμένο F-test 

για να ληφθεί υπόψη η διαφορά των δύο ομάδων ως προς την ηλικία). Ακολούθως 

με την εφαρμογή της πολυμεταβλητής ανάλυσης των δεδομένων με τη μέθοδο της 

διακρίνουσας ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τον βηματικό τρόπο, επιλέχτηκε μια μόνο 
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μεταβλητή, η μέση περίμετρος (Mean perimeter). Μετά την επιλογή της παραπάνω 

μεταβλητής η συνεισφορά των άλλων παραμέτρων δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Σε αυτή την περίπτωση η γραμμική διακρίνουσα συνάρτηση του Fisher επιτυγχάνει 

επαναταξινόμηση στο επίπεδο του 92.5% (85% για την ομάδα A και 100% για την 

ομάδα B). Τέλος επιλέγοντας για την μέση περίμετρο ως σημείο διαχωρισμού (cut-off 

point) την τιμή 172μ, τα άτομα τα οποία απεβίωσαν αιφνιδίως από οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου διέφεραν σαφώς από εκείνα της ομάδας ελέγχου, ως έχοντα μέση 

περίμετρο πάνω από αυτό το όριο (ευαισθησία 85%, ειδικότητα 100%). 

Επιπρόσθετα, το σύνολο του υλικού της μελέτης μας ελέγχθηκε ως προς την 

παρουσία ζωνών συστολής, οι οποίες ανευρέθησαν σε 11 άτομα της ομάδας των 

εμφραγμάτων και μόλις σε ένα άτομο από την ομάδα ελέγχου. Από την ανάλυση των 

παραπάνω αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι η μορφομετρική μελέτη των πυρήνων 

του μυοκαρδίου φαίνεται να αποτελεί έναν αξιόπιστο διαγνωστικό μέσον για την 

αναγνώριση του προσφάτου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις αιφνιδίων 

καρδιακών θανάτων. Επί πλέον, με την εφαρμογή της μορφομετρίας, δύναται να 

επιτευχθεί η τεκμηρίωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ακόμη και όταν οι 

περισσότερες εν χρήσει μέθοδοι έχουν αποτύχει. 

Επίσης, η αναζήτηση ζωνών συστολής φαίνεται να είναι χρήσιμη για την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος στις ίδιες περιπτώσεις. 
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SUMMARY 

Sudden cardiac death due to underlying acute myocardial infarction is one of the 

leading causes of death. However, in a significant percentage of individuals who died 

suddenly, no indication of myocardial infarction is found during post-mortem 

examination, especially when the time interval between symptoms appearance and 

death is short. In the present study, in 20 individuals who died of myocardial 

infarction, due to a documented acute coronary thrombosis, within one hour from 

symptoms onset, we have evaluated certain nuclear morphometric parameters, such 

as, minimum, maximum, mean and standard deviation perimeter and area. 

Furthermore, the above parameters were compared with those of a control 

population in which 20 individuals whose sudden death was caused traffic accidents 

were included. Statistical elaboration of the results by means of t-test, Mann-

Whitney) and analysis of covariance showed a statistically significant difference for all 

variables except for the minimum area. With stepwise discriminant analysis method, 

a unique variable was selected, the mean perimeter, which achieved a correct 

reclassification percentage using Fisher’s linear discriminant function of 92.5% (85% 

and 100% for cases and controls respectively). Moreover, using as a cut-off point for 

the above parameter 172μ, we could clearly identify the individuals who died 

suddenly of acute myocardial infarction, as those exceeding that limit (p<0.001, 

sensitivity 85%, specificity 100%). Our results indicate that nuclear morphometry of 

the myocardial cells seems to be a reliable diagnostic tool for the diagnosis of recent 

myocardial infarction in cases of sudden death, even when several of the current 

available techniques fail to do so. Moreover, the detection of contraction bands in 

these individuals further supports the above diagnosis. 
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ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ 

 

Εικόνα 1: Σύστημα μορφομετρίας αποτελούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

οπτικό μικροσκόπιο και οθόνη. 

 

Εικόνα 2: Ιστολογική τομή μυοκαρδίου ατόμου που απεβίωσε αιφνιδίως, εντός 

30min από την εισβολή κλινικά τεκμηριωμένου εμφράγματος του μυοκαρδίου 

(περιστατικό Νο 13-Πίνακας 1). Η μέση περίμετρος των πυρήνων σε αυτή την 

περίπτωση ήταν 198.2μ. Αν και δεν αναγνωρίζονται νεκρωτικού τύπου αλλοιώσεις, 

μπορούν να παρατηρηθούν διαφορές σε ότι αφορά το μέγεθος των πυρήνων σε 

σχέση με το περιστατικό ελέγχου της εικόνας 3 (Αιματοξυλίνη-Ηωσίνη x 200). 

 

Εικόνα 3: Ιστολογική τομή μυοκαρδίου ατόμου που απεβίωσε από μη καρδιακά αίτια 

μυοκαρδίου (περιστατικό Νο 13-Πίνακας 2). Η μέση περίμετρος των πυρήνων σε 

αυτή την περίπτωση ήταν 160.8 μ. (Αιματοξυλίνη-Ηωσίνη x 200). 

 

Εικόνα 4: Στο ίδιο περιστατικό της εικόνας 2 αναγνωρίζονται ζώνες συστολής 

(contraction bands) (βέλη) (Τριχρωμική χρώση Masson x 200). 
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