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Akútny koronárny syndróm

 Podkladom AKS je akútna ischémia myokardu v absolútnej 
väčšine prípadov spôsobená koronárnou aterosklerózou a 
sprievodnou trombózou

 Je hlavnou príčinou úmrtnosti aj invalidizácie u pacientov s 
koronárnou chorobou srdca

 Ochorenie so zlou prognózou a vysokým rizikom mortality

 Pojem AKS môžeme považovať za pracovnú diagnózu, 
pričom ďalšie sledovanie a vyšetrenia umožnia presnejšiu 
klasifikáciu stavu.
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Akútny koronárny syndróm

NSTE-AKSSTE-AKS

NAP NSTEMI

Náhla smrť

AKS v teréne BLTR



Prvý kontakt s pacientom....

 Anamnéza /charakter bolesti na hrudníku, trvanie, čas vzniku, intenzita/

 Fyzikálne  vyšetrenie /krvný tlak, srdcová frekvencia, 

auskultácia srdca a pľúc/

 12 zvodové EKG /ST deviácia alebo iné abnormality/

 Zhodnotenie pravdepodobnosti AKS /typické 

stenokardie, vek, pohlavie, KV rizikové faktory, známa ICHS/



Pracovná diagnóza a iniciálny 
manažment

Na základe nálezu určíme pracovnú 
diagnózu AKS:

1.STEMI

2.NSTE-AKS s pretrvávajúcou ischémiou alebo hemodyn. nestabilitou

3.NSTE-AKS bez pretrvávajúcej ischémie alebo hemodyn. nestability

4.NSTE-AKS nepravdepodobný



STEMI

Rozsiahla trasmurálna ischémia myokardu spôsobená   
akútnym uzáverom koronárnej tepny.

Prioritným aspektom liečby je skoré spriechodnenie  akútne uzavretej 
koronárnej tepny so snahou o minimalizáciu rozsahu poškodeného 
myokardu – PRIMÁRNA REPERFÚZNA LIEČBA



STEMI –ide o čas





pred pPKI po pPKI



Inferoposteriórny STEMI



Anterolaterálny STEMI



Algoritmus reperfúznej stratégie



Predhospitalizačná liečba STEMI

 Kyselina acetylsalicylová 200mg p.o.

 Ticagrelol 180mg alebo Prasugrel 60mg p.o./clopidogrel ak sú 

predchádzajúce kontraindikované/

 Enoxaparin 0,5mg/kg i.v. alebo UFH 60-100 IU/kg i.v.

 Nitráty /stenokardie, hypertenzia , SZ/ 

 O2 inhalácia /sat O2 menej ako 90%/  

 Morfín



Diagnostika AKS pri BLTR

- správna interpretácia ekg záznamu

- anamnéza a fyzikálne vyšetrenie

- zdravý úsudok/zdravý sedliacky rozum, 6.zmysel..../



NSTE-AKS

 Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom,  ktorí nemajú STEMI

 Široká skupina pacientov s rôznou komorbiditou, rôznym vekom a 
rôznym stupňom poškodenia koronárnych tepien od prognosticky 
nevýznamných lézii na periférii epikardiálnych tepien s dobrou 
prognózou až po závažné  difúzne trojcievne postihnutie koron. 
artérii s veľmi nepriaznivou prognózou.                                                        



 Anamnéza /charakter bolesti na hrudníku, trvanie, čas vzniku, intenzita/

 Fyzikálne  vyšetrenie /krvný tlak, srdcová frekvencia, auskultácia

srdca a pľúc/

 12 zvodové EKG / STD, chron STE, BPTR,BLTR, negat T, stimulovaný 

rytmus, fyziolog. záznam... /

 Zhodnotenie pravdepodobnosti AKS /typické stenokardie, 

vek, pohlavie, KV rizikové faktory, známa ICHS/

Predhospitalizačná diagnostika 
NSTE-AKS



Čo môže imitovať  NSTE-AKS 
myokarditída perikarditída

kardiomyopatia chlopňové chyby 

tako-tsubo KMP              trauma srdca

pľúcna embólia               pľúcny infarkt 

pneumónia                     pleuritída

pneumotorax anémia 

disekcia aorty                 aneuryzma aorty, 

cerebrovask. ochorenie    pažerákové spazmy

oesofagitída peptický vred

pankreatitída cholecystitída

herpes zoster fraktúra rebier  

cervikopatia poškodenie/zápal svalov
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Pracovná diagnóza

2. NSTE-AKS bez pretrvávajúcej ischémie 
alebo hemodynamickej nestability

3. NSTE-AKS nepravdepodobný

1. NSTE-AKS s pretrvávajúcou ischémiou        
alebo hemodynamickou nestabilitou     



Algoritmus reperfúznej stratégie



Rizikové kritérium



Liečba NSTE-AKS

 Kyselina acetylsalicylová 200mg p.o.

 Nové antiagreganciá alebo clopidogrel

 Fondaparin 2,5mg s.c./deň alebo Enoxaparin 1mg/kg 
s.c.2xdenne  alebo UFH 60-100 IU/kg i.v.pred urg. PKI

 Nitráty /stenokardie, hypertenzia , SZ/ 

 O2 inhalácia /sat O2 menej ako 90%/

 Morfín



Záver

Rýchla a správna predhospitalizačná
diagnostika a následný terapeutický 
manažment u pacientov s AKS môže 
významne ovplyvniť ich prognózu a 
kvalitu života.



Ďakujem za pozornosť


