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Akútne koronárne syndrómy

16.3.2020

Epidemiológia IM

• Vo svete je ICHS – aterotrombóza najčas-

tejšou príčinou smrti.

• Každoročne zomrie vyše 7 miliónov ľudí 

na aterotrombózu = 12,8% všetkých úmrtí. 

• Každý šiesty muž a každá siedma žena v 

Európe zomrie na infarkt myokardu.
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Akútny IM

AKS

Akútny koronárny syndróm je súbor klinických symptómov,

ktoré vznikajú v dôsledku náhle vzniknutej ischémie myo-

kardu, najčastejšie na podklade aterotrombózy. 

Ide o plynulý prechod klinických prejavov základného pato-

fyziologického prejavu koronárnej choroby srdca.Tým je

nestabilný ateromatózny plát (trombus nasadajúci na

prasknutý plát, alebo na eróziu v koronárnej artérii).

Pozorovanie klinického stavu a pomocné vyšetrovacie 

metódy umožnia následne rozpoznať akútny infarkt

myokardu, nestabilnú anginu pectoris a iné nekoronárne

príčiny. 
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Na základe EKG:

a) s typickou akútnou bolesťou na hrudníku v trvaní (> 20 
min) eleváciami ST segmentu. Ide o akútny koronárny 
syndróm s eleváciami ST segmentu (STEMI). Vzniká 
hlavne na podklade úplného uzáveru koronárnej artérie 
a základným princípom liečby je reperfúzia pomocou 
perkutánnej koronárnej intervencie (PCI), alebo 
fibrinolýzy. 

V prevažnej väčšine prípadov vznikne akútny infarkt 
myokardu s eleváciami ST segmentu. Ak sa 
nedokáže nekróza myokardu, ide o variantu anginy 
pectoris - Prinzmetalovho typu(elevácia ST segmentu je 
iba prechodná), o nestabilnú anginu pectoris, alebo o 
tzv.abortívny (nedokončený) infarkt myokardu.

Na základe EKG:

b) s typickou akútnou bolesťou na hrudníku, bez 
elevácií ST segmentov - akútny koronárny 
syndróm bez elevácií ST segmentu (NSTEMI). 
Na EKG bývajú depresie ST segmentov, in-
verzie, oploštenie, pseudonormalizácia T vľn, 
alebo je EKG aj normálne.Na základe zmerania 
hladín srdcových troponínov sa stanoví 
diagnóza - akútny infarkt myokardu bez 
elevácií ST segmentu, alebo nestabilná 
angina pectoris. Niekedy sa zistí nekoronárna 
príčina bolestí na hrudníku a vylúči sa 
ischemická choroba srdca.
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AP (50%), NAP (90%), ACS 

(100%)

Angina pectoris

Nestabilná 
angina

Akútny 
koronárny 
syndróm
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Poznámka

Prístup ku pacientovi s náhle vzniknutou blokádou

ľavého Tawarovho ramienka je ako ku pacientom

s eleváciami ST segmentu, (po pozitívnych bio-

markeroch) teda indikuje sa reperfúzna liečba.

Doposiaľ sa používalo rozdelenie infarktu myokar-

du podľa vzniku Q kmitov na EKG na infarkt myo-

kardu Q, alebo non-Q typu. Od tohoto rozdelenia 

sa dnes upustilo, lebo sa ukázalo, že nemá klinic-

nický význam. Prognóza pacientov sa totiž s QIM

a s non-QIM nelíši.
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Nestabilná a.pectoris

Nestabilná angina pectoris (NAP) sa definuje ako akútna ložisková

ischémia srdcového svalu, ktorá nevedie ku jeho poškodeniu a k ná-

rastu srdcových troponínov v krvi. Na základe klinickej manifestácie sa

rozlišujú tri základné typy nestabilnej anginy pectoris:  

pokojová angina, de novo vzniknutá angina pectoris a 
akcelerovaná angina pectoris.

Najviac ohrození sú ale pacienti s prítomnou pokojovou nestabilnou 
anginou pectoris.

• Pokojová nestabilná angina pectoris. Objavuje se v pokoji a 
väčšinou trvá > 20 min.

• Novo vzniknutá (de novo) nestabilná angina pectoris.

• Zhoršená (akcelerovaná) nestabilná angina pectoris. Už predtým 
diagnostikovaná nestabilná angina pectoris, ktorá je teraz častejšia, 
trvá dlhšie, alebo sa objavuje pri menšom zaťažení (zhoršenie 
aspoň o jednu triedu klasifikácie NYHA).

NAP

• Nestabilnú anginu pectoris možno ďalej rozdeliť 
podľa príčiny na:

• sekundárne - extrakardiálne vplyvy, ktoré 
zhoršujú ischémiu myokardu (anémie, febrility, 
tyreotoxikóza, tachyarytmie, respiračná 
insuficiencia);

• primárne - manifestácia anginy pectoris je bez 
prítomnosti extrakardiálnych vplyvov (koronárna 
príčina);

• poinfarktová - vznik anginy pectoris do 2 
týždňov po akútnom infarkte myokardu.
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Etiopatogenéza NAP

Základom je nepomer medzi zásobením myokardu kyslíkom a jeho

utilizáciou v myokarde. Morfologickým podkladom býva nejčastejšie

nestabilný ateromatózny plát ve veľkej epikardiálnej tepne (má mäkké

lipidové jadro a fisúry na fibróznom povrchu). Na plát nasadá na tromby

bohatý (biely) trombus, ktorý môže prechodne a na krátku dobu (10 –

15 min) lúmen tepny celkom uzatvoriť. Môže se uplatniť aj opakovaná

embolizácia trombotickými masami do periférneho koronárneho riečišťa

Približne v tretine prípadov vtedy ide o zvýšenú spotrebu kyslíka. Na

rozdiel od stabilnej anginy pectoris je symptomatológia tohoto ochore-

nia „nestabilná“, je tendencia ku rýchlym zmenám v klinickom stave

pacientov. Títo sú najviac ohrození progresiou do akútneho infarktu

myokardu často s rozsiahlym nezvratným poškodením myokardu.

Klinická manifestácia, diagnostika a liečba je veľmi podobná ako u

akútneho infarktu myokardu bez elevácií ST segmentu.

Akútny infarkt myokardu

• Podľa patologickej definície je pre akútny infarkt myokardu 
charakteristické odumretie myokardiálnych buniek v dôsledku 
prolongovanej ischémie myokardu. Klinická definícia akútneho 
infarktu myokardu je založená na zistení nárastu a/alebo poklesu 
srdcových biomarkerov s aspoň jednou hodnotou nad 99. 
percentilom hornej referenčnej hodnoty a súčasne musí byť 
splnené aspoň jedno z kritérií:

• klinické ischemické symptómy;

• EKG známky novej ischémie myokardu (novej elevácie ST 
segmentov, alebo novo vzniknutá blokáda ľavého Tawarovho 
ramienka, alebo vývoj patologického Q kmitu);

• novo vzniknutá porucha kinetiky, alebo dôkaz novej straty 
viabilného myokardu pri zobrazovacích metódach.
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Stav po prekonanom IM

• O prekonanom infarkte myokardu sa hovorí 
vtedy, keď je splnené aspoň jedno z kritérií:

• - vznik nových patologických Q kmitov;

• - dôkaz straty viabilného myokardu, ktorý je 
stenčený a horšie se kontrahuje pomocou zob-
razovacích metód (musí sa vylúčiť neischemická 
príčina);

• - dôkaz zhojeného, alebo hojaceho sa 
infarktu myokardu pri pitve.

Klasifikácia. Na základe klinického priebehu a výsledkov 

vyšetrení rozlišujeme niekoľko druhov infarktu myokardu.

• Patologickoanatomické rozdelenie

• - podľa veľkosti: mikroskopický (fokálna nekróza), malý (< 10 % 
ľavej komory), stredne veľký (10 -30 % ľavej komory), veľký (> 30 % 
ľavej komory);

• - podľa rozsahu nekrózy: transmurálny, netransmurálny (nemusí 
však odpovedať infarktu Q a non-Q typu);

• - podľa lokalizácie: predný, bočný, spodný, zadný, septálny alebo 
ich kombinácia;

• - podľa štádia infarktu: akútny, alebo rozvíjajúci sa (6 hod - 7 dní); 
prítomnosť polymorfonukleárnych leukocytov v infarktovom ložisku; 
v najvčasnejšom štádiu do 6 hod od vzniku nemusia byť prítomné 
polymorfonukleáry a infarkt nie je možné mikroskopicky rozpoznať), 
hojaci sa (7 - 28 dní); prítomnosť mononukleárov a fibroblastov, 
polymorfonukleáry chýbajú) a zhojený (> 28 dní); zjazvené tkanivo 
bez bunečnej infiltrácie).
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Klasifikácia II

Rozdelenie podľa koronarografie: 
infarkt myokardu pri uzávere, alebo 
kritickej stenóze RIA, RC, ACD a ich 

vetvení.

Klasifikácia III

• Rozdelenie podľa EKG:

• - podľa lokalizácie: infarkt prednej steny (EKG zmeny sú vo zvodoch 
V1-4; v zásobení RIA), spodnej steny (EKG zmeny vo zvodoch II, III, 
aVF; 85 % v zásobení ACD, 15 % RC), bočnej steny (I, aVL, V5-6; v 
zásobení RD, RMS, RPLD), zadnej steny (R ve V1-2, Q V7-9; v 
zásobení ACD, RC), pravej komory (V3R, V4R; v zásobení ACD), 
nejasnej lokalizácie (bez EKG zmien);

• - podľa vývoja Q kmitov: infarkt myokardu Q typu a non-Q typu;

• - podľa prítomnosti elevácií ST segmentov: infarkt myokardu 
s eleváciami ST segmentov (pri úplnom uzatvorení koronárnej 
artérie), infarkt myokardu bez elevácií ST segmentov (často sú 
depresie ST segmentov, zmeny T vľn; pri kritickej nestabilnej 
stenóze koronárnej artérie),

• - podľa EKG vývojových štádií infarktu: superakútny (veľké pozitívne 
vlny T), akútny (Pardeeho vlny), subakútny (Q kmity, zníženie R 
kmitov nad ložiskom, ST sa vracia ku  izoelektrickej čiare, vlna T sa 
invertuje), chronické štádium (rudimentárne Q kmity).
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Klinický obraz a diagnostika.

Subjektívne príznaky.
Základným klinickým symptómom akútnych koronárnych syndrómov a 

infarktu myokardu je bolesť na hrudníku. Je spôsobená podráždením 
nervových zakončení v ischemických (nie nekrotických) oblastiach 
myokardu. Pre anginóznu bolesť, na rozdiel od chronickej anginy 
pectoris je charakteristický vznik v pokoji, alebo pri malej námahe, 
väčšia intenzita, dlhšie trvanie a nedostatočná odpoveď na podanie 
nitroglycerénu. Často majú kruté, zvieravé bolesti za hrudnou kosťou 
trvajúce 20 min až niekoľko hodín (nie viac, než 12 hod), ktoré vyžaru-
jú do horných končatín, krku, sánky, chrbáta, alebo do epigastria a 
neustupujú po podaní nitroglycerénu. Môže byť prítomný iba neurčitý 
tlak na prednej strane hrudníka. Intenzita bolesti môže kolísať v závis-
losti od stupňa obštrukcie lúmenu koronárnej artérie. Stenokardie 
môžu byť sprevádzané pocitmi úzkosti, spotením, dýchavicou, 
nauseou a zvracaním (pri infarktoch spodnej steny), slabosťou, alebo 
palpitáciami.  Infarkt myokardu môže mať aj asymptomatický priebeh, 
alebo môžu byť prítomné iba malé príznaky. Tieto môžu byť u starších 
pacientov s diabetes mellitus, hypertenziou, alebo po operácii aorto-
koronárneho bypassu. Niekedy se môže infarkt myokardu prejaviť až 
komplikáciami, ako ľavostranným srdcovým zlyhaním, synkopou, 
alebo periférnou embolizáciou. Niekedy je diferenciálna diagnostika 
bolesti na hrudníku zložitá. Vtedy je potrebné myslieť aj na nekoro-
nárne príčiny:

Nekoronárne príčiny

• a) disekcia aorty, ktorý je závažný a život ohrozujúci stav. Tu je charakteristická 
krutá, trhavá bolesť, ktorá pretrváva hodiny a často sa propaguje do chrbáta, 
alebo dolných končatín. Nachádzame nehmatný pulz na niektorej z veľkých 
artérií.

• b) akútna perikarditída. Perikardiálna bolesť má často niektoré charakteristiky 
pleurálnej bolesti. Je ostrá a viazaná na kašeľ a inspírium. Často sa lokalizuje 
do ramien, krku a šírí sa k úponom m.trapezii, závisí na polohe. 

• c) pleurálna bolesť. Je ostrá, bodavá, ktorá vzniká pri inspíriu. Ak pacient 
zadrží dych, bolesti nie sú prítomné (rozdiel od koronárnej bolesti).

• d) pľúcna embólia. Prevažuje dýchavica a.bolesť má pleurálne charakteristiky, 
býva na laterálnej stene hrudníka.

• e) kostochondritída (Tietzov syndróm). Typická je lokalizácia do jedného miesta 
(ukazuje ju prstom), palpačná citlivosť a závislosť na pohyboch hrudnej steny. 
Postinutá oblasť môže byť aj začervenalá.

• f) herpes zooster. Bolesť sa často objaví ešte pred objavením sa exantému. Pri 
pozornom vyšetrení je možné zistiť vzťah ku dermatómu.

• g) pneumotorax. Vedúcim príznakom je dýchavica a.diagnóza sa stanoví 
auskultačne a pomocou RTG snímku.

• h) refluxná ezofagitída. Tu je typické pálenie na hrudníku, ktoré sa zhoršuje 
vľahu a niekedy aj pri telesnej námahe. Zmeny na EKG nie sú prítomné. 

• i) vredová choroba gastroduodena. Ale aj pri ochoreniach žlčníka,pankreatitíde. 

• j) depresia. Postihnutí mávajú trvalé tlaky na hrudníku, ktoré vnímajú v pokoji a 
vymiznú pri telesnom zaťažení. Zmeny na EKG nie sú prítomné.
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Fyzikálny nález

Fyzikálny nález je pri akútnych koronárnych syndrómoch a pri infarkte myokardu

môže byť aj normálny, preto je dôležitá klinika a diferenciálna diagnostika bolestí

na hrudníku. Patologický fyzikálny nález býva až u komplikácií. Často sa zistia pre-

javy stimulácie sympatiku, hlavne zvýšený krvný tlak a tachykardia. Pri infarkte

dolnej steny môže byť prítomná hypotenzia a bradykardia(Bezold-Jarischov reflex)

Liečba spočíva vo volumexpanzii a v podaní atropínu. Ak je systolický krvný tlak <

90 mm Hg, spolu s príznakmi zníženej orgánovej perfúzie pri akútnom infarkte

myokardu, svedčí to pre vývoj do kardiogénneho šoku, ktorý má zlú prognózu.

Pri ľavostrannom srdcovom zlyhávaní je v prekordiu počuteľná 3. ozva a cval, na

pľúcach sú inspiračné chrôpky. Keď je prítomný systolický šelest na hrote, je pot-

rebné myslieť na dysfunkciu, alebo ruptúru papilárneho svalu s následnou mitrál-

nou regurgitáciou. Pre systolický šelest pri ruptúre septa je typická lokalizácia

vľavo parasternálne. Trecí perikardiálny šelest svedčí pre perikarditídu. Podľa aus-

kultačného nálezu na srdca a pľúcach bola navrhnutá prognostická klasifikácia

podľa Killipa, ktorá hodnotí pacientov s akútnym infarktom myokardu. Pacienti v I

triede majú dobrú prognózu a opačne v IV triede ich zomiera viac než polovica. 

Trieda I chrôpky na pľúcach ani 3. ozva 

nie sú prítomné

Trieda II chrôpky < 50 % pľúc a/alebo 3. 

ozva

Trieda III chrôpky > 50 % pľúc - známky 

pľúcneho edému

Trieda IV kardiogénny šok
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Lab.diagnostika
Laboratórne vyšetrovacie metódy majú v diagnostike zásadný význam. Najdôleži-

tejšie ukazovatele poškodenia myokardu sú srdcový troponín T (cTnT) a srdcový

troponín I (cTnI); myokardiálny izoenzým kreatínkinázy (CK-MB) a myoglobín majú

skôr pomocný význam. Srdcové troponíny sú vysoko špecifické pre myokard a za

normálnych okolností nie sú prítomné pri vyšetrení v krvi. Ich dôkaz v krvi je preto

istou známkou pre poškodenie myokardu. Pre akútny infarkt myokardu je typický

aspoň jeden vzostup hodnôt troponínu na viac než 99. percentil referenčných hod-

nôt u zdravých osôb. Ku poškodeniu  myokardu dochádza aj z iných príčin, nielen

z príčin koronárnych. Na dôkaz akútneho infarktu myokardu sú potrebné aj ďalšie

kritéria z definície. Zvýšené hladiny troponínov môžu  mať aj iné príčiny, okrem prí-

padov koronárneho postihnutia. Mierne zvýšenie troponínov býva u pacientov s 

myopatiami a s chronickým obličkovým zlyhaním. Hodnoty majú negatívny prog-

nostický význam. Medzi troponínmi T a I nie je zásadný rozdiel a možno stanovo-

vať jeden z nich. Pozitívny nález troponínov v periférnej krvi je po 3 - 4 hodinách

od vzniku infarktu myokardu, maxima dosahujú za 12 - 36 hod. Vyššie hodnoty

troponínov môžu pretrvávať až 2 týždne. U malých infarktov je možné troponíny

v krvi zachytiť iba 2 - 3 dni.Normálna hodnota troponínu za 12 hod po vzniku pos-

ledných bolestí na hrudníku vylučuje diagnózu infarktu myokardu. Izoenzým krea-

tinínkinázy (CK-MB) mal svoj diagnostický význam pred objavom troponínov. V sú-

časnosti jeho význam v diagnostike klesá. Myoglobín sa využíval vo včasnej diag-

nostike infarktu myokardu, dnes sa jeho stanovenie nedoporučuje.

Dg NSTEMI
Laboratórna diagnostika akútnych koronárnych syndrómov bez elevácií

ST segmentu má základný význam a významne ovplyvňuje liečbu pacien-

ta. Zvýšená hladina troponínu svedčí pre akútny infarkt myokardu, horšiu

prognózu a je indikáciou na včasnú koronarografiu. Naopak, stanovenie

ukazovateľov nekrózy myokardu s eleváciami ST segmentu neovplyvňuje

ďalšiu liečbu a poskytuje len informáciu o veľkosti infarktového ložiska.

Pri akútnom koronárnom syndróme dochádza ku zmenám aj ďalších bio-

chemických a hematologických ukazovateľov. Častým nálezom je hyper-

glykémia, zvýšená sedimentácia, či leukocytóza. Vyššia hodnota hsCRP

svedčí pre horšiu prognózu. Stanovenie natriuretického peptidu typu B

(BNP), alebo fragmentu jeho prohormónu (nT-proBNP) pomáha rozlíšiť

kardiálnu od nekardiálnej dýchavice. Stanovenie s odstupom niekoľkých

dní má aj významnú prognostickú hodnotu. Okrem stanovania glykémie

je potrebné vyšetriť aj lipidový profil (najneskôr za 24-48 hod) po vzniku

akútneho koronárneho syndrómu. Neskôr dochádza k poklesu celkového

i HDL-cholesterolu. Nasledujúca kontrola sa potom realizuje až za 8 týž-

dňov. O prognóze pacienta s akútnym infarktom myokardu má dôležitú

výpovednú hodnotu aj stanovenie renálnych funkčných parametrov. Sta-

novuje sa hladina kreatinínu, klírens kreatinínu, glomerulárna filtrácia a

mikroalbuminúria (resp.jednoduché stanovenia pomeru albumínu/ kreati-

nínu v moči). Novým a presným ukazovateľom je stanovenie cystatínu C. 
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Biomarkery

• Myoglobín dosahuje dvojnásobok normálnych hodnôt do

2 hodín s vrcholom do 4 hodín od začiatku symptómov 

IM 

• TnT, Tn I 

• CK, elevácia CK-MB medzi 4 - 6 hod. po začiatku ak.IM 

a trvá 24 - 48 hodín 

• hs CRP, NT pro BNP

• Fatty acid binding proteins (FABPs) - free fatty acid

unbound to albumin (FFAu),  ischaemia modified

albumin (IMA) 

Biomarkery
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Hraničné hodnoty natriuretických peptidov v diagnostike

senzitivita   špecificita   pozit.predikcia  neg.predikcia

akútne dyspnoe

vylúčenie ak.zlyhania

BNP                              <30-50 pg/ml        97%           62%                  71%                96%

NT-proBNP                    <300  pg/ml        99%           68%                   62%               99%

potvrdenie ak.zlyhania

jednotlivé hodnoty

BNP                                <100  pg/ml        90%           76%                   79%               89%

NT-proBNP                    <900  pg/ml        90%           85%                   76%               94%

viaceré hodnoty

BNP na vylúčenie           <100  pg/ml        90%           73%                   75%               90%

na potvrdenie                   >400 pg/ml        63%           91%                   86%               74%

NT-proBNP vek <50r     <450  pg/ml        90%           84%                   88%               66%

50-75r     <900 pg/ml  

>75r       <1800 pg/ml              

Klasifikácia biomarkerov vo vzťahu ku srdcovému zlyhávaniu

myocytový stress                      BNP, NT-proBNP, NT-proANP, MR-proADM, solubilný ST2

myocytové poškodenie             troponíny I a T, CK-MB, kináza myozínového ľahkého reťaz-

ca I, väzbový proteín mastných kyselín srdcového typu, pen-

traxín-3, heat shock proteíny. 

zápal                                         CRP, TNF-α, TNF solubilné receptory, cytokíny IL-1, IL-6, 

IL-18, adiponektín, solubilný ST2, pentraxín-3, osteoprotege-

nín, prokalcitonín.

oxidatívny stress                       oxidované LDL lipoproteíny, myeloperoxidáza, močové bio-

pyríny, izoprostanoidy, plazmatický malondialdehyd.

neurohormóny                          noradrenalín, renín, angiotenzín II, aldosteron, vazopresín/

kopeptín, endotelín, chromograníny, adrenomedulín, MR-pro

ADM.

remodelácia extracelulárna       metaloproteinázy, tkanivové inhibítory MMP, propeptidy ko-

matrix                                        lagénu (propeptid kolagénu typ I, prokolagén typ III), galek-

tín-3, solubilný ST2, rastový diferenciačný faktor-15.

kardio-renálny syndróm            sérový kreatinín, urea, pomer albumín/kreatinín, cystatín-C, 

neutrofilnej gelatinázy asociovaný lipokalín, β trace proteín.

ostatné                                      hemoglobín, sérový albumín, distribučné pásmo erytrocytov,

adhezívne molekuly ciev.    
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Elektrokardiografia 

• Pri dg.AKS má zásadnú úlohu! Na jeho základe sa AKS delia aj liečia!  
Pre rozpoznanie akútnej ischémie je rozhodujúce hodnotenie ST seg.  
Pri pretrvávaní elevácií ST segmentu dlhšie než 20 min je typické pre 
akútny IM s eleváciou ST segmentu (STEMI), ktorý vyžaduje rýchlu 
reperfúznu liečbu. Neprítomnosť elevácií, alebo depresií ST segmentu 
na vstupnom EKG, zvl.vtedy, keď už ustúpili stenokardie, diagnózu 
AKS nevylučuje. Často pomôžu až opakované EKG, najlepšie pri zách-
vate AP. Pacienti s normálnym EKG pri prijatí majú výrazne lepšiu pro-
gnózu, než pacienti so zmenami ST segmentu.

• Od výsledku EKG sa odvíja ďalší liečebný postup. EKG informuje o 
mieste ischémie, o jej rozsahu, o komplikáciách, o účinnosti liečby a o 
prognóze pacienta. Z EKG sa určuje aj štádium infarktu myokardu.  
Tieto kritéria neplatia u pacientov so zmeneným QRS komplexom a 
zmenami ST segmentu (blokáda Tawarovho ramienka, hypertrofia 
ľavej komory, WPW syndróm), kedy je rozpoznanie akútnej ischémie 
pomocou EKG často nemožné.

EKG

Pre prekonaný infarkt myokardu sú typické novo

vzniknuté patologické Q kmity. Patologický Q kmit

je charakterizovaný ako akékoľvek Q vo zvodoch

V1-3,alebo Q kmit širší ≥ 0,03 sek a hlbší ≥ 0,1 mV

aspoň vo 2 priľahlých zvodoch (platí pre I, II, aVL,

aVF, V4-6). 

Ak je k dispozícii iba jeden EKG záznam, tak tieto

kritéria neplatia pri blokáde ľavého a pravého

Tawarovho ramienka, hypertrofii ľavej komory a

WPW syndróme.
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EKG

STEMI
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Lokalizácia IM

V súčasnosti rozlišujeme podľa EKG tri 
základné typy akútneho infarktu 

myokardu: akútny infarkt prednej (obr. 
2), spodnej (obr. 3) a bočnej steny.

Ak.IM - anteroseptálny
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Ak.IM - inferiórny

Ak.IM - posterolaterálny
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Ak.IM - anteroseptálny

Zobrazovacie dg.metódy

EKG

ECHOKG

MR (málo dostupné a výťažné)

CT (cine CT – zobrazenie koron.stromu,

kalciové skóre)

Scintigrafia (viabilný/neviabilný myokard)

Selektívna koronarografia
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Liečba

• Riziko úmrtia pri AKS je tým menšie, čím 

rýchlejšie je nemocnému poskytnutá odborná 

lekárska pomoc. 

• Dôležitá je znalosť diagnostiky, k dispozícii  

defibrilátor, prostriedky na kardiopulmonálnu 

resuscitáciu, a 12-zvodové EKG.

• V liečebnej starostlivosti u AKS rozlišujeme 

prednemocničnú, nemocničnú a následnú 

ambulantnú fázu. 

Rýchla reperfúzia PCI (trombolýza)

Stabilizácia a zmenšenie 

trombu

IIb/IIIa inhibítory, ASA, clopidogrel, 

heparín, LMWH 

 spotreby kyslíka v 

myokarde

Beta-blokátory, antihypertenzíva, 

tíšenie bolesti

 ponuky kyslíka pre 

myokard

Kyslík, nitráty, PCI, CABG

Liečba a prevencia 

malígnych arytmií

Defibrilácia, resuscitácia, 

monitorovanie EKG

Zabránenie remodelacie 

ľavej komory

ACEI

Stabilizácia 

aterosklerotického plátu

Statíny
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STEMI

Liečba

Prednemocničná liečba
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Indikácie Liečba

Všetci kyselina 

acetylsalicylová

NTG 

kyslík

heparín (iba pred 

priamou PTCA)

Clopidogrel

160 - 325mg p.o. 

70 - 100 j/kg i.v.

300 - 600 mg p.o.

Stenokar

die

nitráty 

Opiáty

NTG s.l., NTG nebo ISDN i.v. 

fentanyl 1 - 2 ml i.v., morfin 2 - 5 

mg i.v.

FS >

60/min

beta-blokátory metoprolol 5 - 15 mg postupne 

i.v.

FS < 

45/min

Atropin atropin 0,5 - 3,0 mg i.v.

HY beta-blokátory, nitráty 

ACEI

NTG/ISDNi.v,captopril 25mg po 

PCI - stent
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Bare Metal Stents= Restenosis (Scar Tissue); 

Drug Eluting Stents = Thrombosis (Blood 

Clots).

urgentná invazívna (koronarografia < 

2hod)

stenokardie nereagujúce na liečbu

depresie ST > 2 mm alebo hlboké, 

negatívne T vlny

srdcové zlyhanie alebo kardiogénny šok

komorová fibrilácia alebo tachykardia 

včasný invazívny výkon (za 24 - 72 hod) zvýšený srdcový troponín

dynamické zmeny ST segmentu

diabetes mellitus

snížená renálna funkcia

ejekčná frakcia ľavej komory < 40 %

včasná poinfarktová angina pectoris

PCI v posledných 6 mesiacoch

CABG v anamnéze

konzervatívny postup bez opakovania stenokardií

bez srdcového zlyhania

bez zmien na EKG

normálny troponín (pri príjme a za 6 -

12 hod)
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Komplikácie

• Srdcové zlyhanie, kardiogénny šok

• Mechanické komplikácie

Ruptúra steny

Ruptúra interventrikulárneho septa

Akútna mitrálna regurgitácia

• Arytmie - komorová tachykardia/fibrilácia  
AV blokády  

• Intramurálna trombóza

• Perikarditída

• Aneuryzma


