Az iszkémiás szívbetegség akut manifesztációinak prehospitalis ellátása
Az infarctus-halálozás megoszlása
Acut coronaria-syndromák
Ischaemiás (coronaria eredetű) mellkasi fájdalmat okozó klinikai kórképek
•	iAP
•	AMI		
•	{Hirtelen szívhalál (SCD)}
Acut coronaria-syndromák
Ischaemiás (coronaria eredetű) mellkasi fájdalmat okozó klinikai kórképek
•	iAP
•	AMI		UCAD („befejezetlen ACS”)	
–	NQAMI
								?? primer kritérium
–	QAMI
•	{Hirtelen szívhalál (SCD)}
Acut coronaria-syndromák
•	STE-ACS (ST-elevatioval jár)

•	NSTE-ACS (ST-elevatioval nem jár)
Különbség
•	A pathomechanizmusban
•	A therapia egyes elemeiben
Jellegzetes klinikai képek
•	Hirtelen halál
•	Mellkasi fájdalom
•	Heveny balszívelégtelenség
•	Ritmuszavar
•	Egyebek (collapsus, atípusos formák)

International Guidelines 2000: 
Classification of therapeutic interventions in CPR and ECC 
§	Class I. Always acceptable, proven safe, and definitely useful; definitely recommended 
§	Class II.a. Acceptable, safe, and useful; considered intervention of choice by majority of experts
§	Class II.b. Acceptable, safe, and useful; considered optional or alternative intervention by majority of experts
§	Class indeterminate No harm, but no benefit; no recommendation until further evidence
§	Class III. Not acceptable, not useful, may be harmful
International Guidelines 2000: 
Emergency Cardiovascular Care Defined
§	Recognition of early warning signs of heart attack and stroke, effort to prevent complications, reassurance of the victim, and prompt availability of monitoring equipment
§	Provision of immediate BLS at the scene when needed
§	Provision of ACLS at the scene as quickly as possible to defibrillate if necessary and stabilize the victim before transporttaion
§	Transfer of the stabilized victim to a             hospital where definitive care can be               			provided

International Guidelines 2000: 
acute coronary syndromes (ACSs)
§	Implementation of out-of-hospital 12-lead ECG diagnostic programs is recommended in urban and suburban paramedic system 
(Class I)
International Guidelines 2000: 
acute coronary syndromes (ACSs)
Out-of hospital fibrinolytic therapyis recommended, when
§	A physician is present
§	Out-of-hospital transport time is 60 minutes or more
International Guidelines 2000: 
acute coronary syndromes (ACSs)
When possible, patients
§	At high risk for mortality, or
§	Severe LV dysfunction with signs of shock,
§	Pulmonary congestion
§	Heart rate>100/min + SBP < 100 Hgmm
Should be triaged to facilities capable of cardiac catheterization  and rapid revascularization (PCI/CABG)
For pts<75 yrs: Class I !
 
International Guidelines 2000: ACSs: reperfusion therapies
Early fibrinolytic therapy is a standard of care for acute ST-segment elevation MI
§	Class I. for pts <75 yrs
§	Class II a for pts >75 yrs
International Guidelines 2000: ACSs: reperfusion therapies
§	PCI is a Class I recommendation for for pts <75 yrs with acute coronary syndrome and signs of shock
§	Pts in whom fibrinolytic therapy is containdicated should be considered for transfer to PCI facilities when potential benefit from reperfusion exists (Class II a)
 
International Guidelines 2000: ACSs: reperfusion therapies
§	Heparin is currently recommended for pts receiving selective fibrinolytic agents (tPA/rPA)
§	Heparin: 60 U/kg bolus, followed by a maintenance infusion of 12 U/h (with a maximum of 4000 U bolus and 1000U/h infusion for pts weighing > 70 kg. 
	The activated thromboplastin time should be maintained at 50 to 70 seconds for 48 hours  
International Guidelines 2000: ACSs: new therapy for unstable angina/non Q MI
§	GP II.b./III.a inhibitors are recommended for pts with non-ST segment elevation MI or high-risk unstable angina (Class II.a.)
§	GP II.b./III.a inhibitors have incremental benefit in addition to conventional therapy with unfractionated heparin (UFH) and aspirin (Class II.a.)

International Guidelines 2000: ACSs: new therapy for unstable angina/non Q MI
§	LMWH is an alternative to UFH for the treatment of non Q MI and unstable angina 
§	Troponin-positive pts are at risk for major adverse cardiac events (MACE)and should be considered for aggressive therapy

Recommended strategies in ACS (Task force of the European Society of Cardiology)
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Kockázatértékelés
•	A trombóziskockázat markerei (heveny kockázat)
•	Az alapbetegségből adódó kockázat markerei (tartós kockázat)

Kockázatértékelés I.
A trombóziskockázat markerei (heveny kockázat)
•	A mellkasi fájdalom visszatér
•	ST-szegment depresszió
•	Dinamikus ST-szegment változások
•	Emelkedett (szívspecifikus) troponinszint
•	Angiogrammon ábrázolódó alvadék
Kockázatértékelés II.a.
Az alapbetegségből adódó kockázat markerei (tartós kockázat)
•	Klinikai markerek
–	Kor
–	MI az anamnézisben
–	Súlyos angina az anamnézisben
–	Cukorbaj
•	Biológiai markerek
•	Angiográfiás markerek
Kockázatértékelés II.b.
Az alapbetegségből adódó kockázat markerei (tartós kockázat)
•	Klinikai markerek
•	Biológiai markerek
–	CRP-szint
•	Angiográfiás markerek
–	balkamrai diszfunkció
–	a koronárabetegség súlyossága
Magas kockázatú betegek (MI / halál)
•	Visszatérő iszkémia (fájdalom/dinamikus ST változások)
•	Emelkedett (szívspecifikus) troponinszint
•	Hemodinamikai instabilitás
•	Major típusú ritmuszavarok (VT, VF)
•	Korai posztinfarktusos instabil angina
Magas kockázatú betegek (MI / halál)
•	A mellkasi fájdalom nem ismétlődik
•	A troponin/egyéb markerek szintje nem emelkedik
•	nincs ST depresszió/eleváció, csak negative/lapos T, vagy az EKG normális
Trombolítikumok
Akut iszkémiás szindróma
•	retrospektiv diagnózis!
•	az instabil angina progressziója
•	fluktuáló „állapot”, amelyben az anginás fájdalom időtartama és súlyossága változó
•	jelentős, iszkémiás jellegű, változó tartamú EKG eltérések kísérik
•	antianginás kezelésre nem, vagy csak mérsékelten reagál 
•	a sürgősségi ellátásban AMI ekvivalensnek tekintendő  
Acut coronaria-syndromák
Ischaemiás (coronaria eredetű) mellkasi fájdalmat okozó klinikai kórképek
•	iAP
•	AMI		
•	{Hirtelen szívhalál (SCD)}
Acut coronaria-syndromák
Ischaemiás (coronaria eredetű) mellkasi fájdalmat okozó klinikai kórképek
•	iAP
•	AMI		UCAD („befejezetlen ACS”)	
–	NQAMI
								?? primer kritérium
–	QAMI
•	{Hirtelen szívhalál (SCD)}
Acut coronaria-syndromák
•	STE-ACS (ST-elevatioval jár)

•	NSTE-ACS (ST-elevatioval nem jár)
Különbség
•	A pathomechanizmusban
•	A therapia egyes elemeiben
Az ISZB heveny manifesztációinak típusos klinikai képei 
•	Hirtelen halál 
•	Mellkasi fájdalom
•	HBSZE
•	Ritmuszavar 
•	Egyéb (collapsus, atípusos formák)
Mellkasi fájdalom
Iszkémiás
•	retrosternalis
•	szorító, nyomó, égő
•	légzéstől független
•	jellegzetes kisugárzás
•	halálfélelem
Nem iszkémiás
•	Pleuralis/skeletalis
–	lateralizált
–	szúró
–	légzéssel összefügg
•	Egyéb
Az ISZB heveny manifesztációinak atípusos megjelenési formái 
•	fájdalommentesség, 
•	az ismert kisugárzási területekre korlátozódó fájdalom, 
•	mással nem magyarázott diszpnoé,
•	szöveti hipoperfúzió jelei stb. 

Atípusos esetekben, AMI-t utánzó egyéb kór-képekben az EKG jelentősége megnő!
Az oxyologus feladata:

•	a heveny ISZB-formák gyanújának felvetése 
•	az AMI klinikailag megalapozott diagnosztizálása 
•	differenciáldiagnosztika 
–	a terápia egyes elemei (kábító fájdalomcsillapító, fibrinolysis) ellenjavalltak-e? 
•	az ellátás megkezdése
(szövődmények!)

Amennyiben a helyszíni diagnosztikus munka során felmerül az akut ISZB bármely manifesztációja, ennek kizárása nem az oxyologus feladata és kompetenciája!

A helyszíni ellátás szempontjai
•	a prehospitális beavatkozások indokolatlanul ne nehezítsék vagy akadályozzák a későbbi diagnosztikus és terápiás lehetőségeket, a technikai problémák ne okozzanak jelentős ellátási késedelmet
•	a lépések sorrendje az oxyologia szabályait kövesse (újraélesztés, légútbiztosítás, ritmuszavar rendezése stb.)
Az ellátás legfontosabb elemei:
•	Nyugalom
•	NG
•	ASA
•	Oxigén
•	Vénabiztosítás
•	Kábító fájdalomcsillapító
•	Bétareceptor-antagonista
•	Trombolízis
•	Lidocain, egyéb gyógyszerek
Teljes nyugalom biztosítása, félülő vagy fekvő helyzetben 

(lapos fektetés többnyire kedvezőtlen)
Nitroglicerin 
•	szublingválisan
•	infúzióban 
Nitroglicerin szublingválisan
•	(0,4-0,5 mg), ha a szisztolés vérnyomás legalább 100 Hgmm.
•	Hatástalanság esetén 5 perc után ismétlendő, legfeljebb kétszer, ha jelentős vérnyomásesés nem következett be. 
 Nitroglicerin infúzióban:
•	elhúzódó iszkémiára utaló tünetek (fájdalom!), ill. a szublingvális adagolás hatástalansága esetén (megfelelő személyi és tárgyi feltételek birtokában) mérlegelendő
•	átlagos dózis: 5 mikrog/perc = 0,3 mg/óra:   
–	5 mg NG 50 ml-re hígítva, 3 ml/óra sebességgel,
vagy
–	5 mg/500 ml RL-ban, 0,5 ml/perc = 10 csepp/perc    
(maximális dózis: 100 mikrog/perc = 6 mg/óra)  
Nitroglicerin ellenjavallt
•	jobb kamrai infarktus (Vd4 elvezetés!!)
•	hipovolémia
•	sildenafil előkezelés 12 órán belül
Acetilszalicilsav 
•	(ha nem ellenjavallt)
•	ha a beteg nem szedi

•	150-300 mg (elrágni)
Oxigén
•	2-4 l/perc, orrszondán át
•	előnyös nitrogénoxidul-oxigén keverék (Nitralgin) adása
Stabil perifériás véna biztosítása 
•	vénafenntartó cseppszám
•	volumenbevitelre jobb kamrai infarktusban lehet szükség
Intramuszkuláris injekció mellőzendő!
•	felszívódása lassú és bizonytalan lehet, 
•	zavarhatja a laboratóriumi diagnosztikát, 
•	a trombolítikus kezelés vérzéses szövődményeinek lehetőségét növeli
Kábító fájdalomcsillapító 
•	Morfin 5-15 mg (szokásos)

•	Dolargan 50-100 (150) mg (inferior AMI)
Béta-antagonista
•	a fájdalom ismételt kábítószeradagolásra sem reagál, 
•	a pulzus szapora (szinusz-tahikardia, pitvarfibrilláció), 
•	a vérnyomás emelkedett, 
vagy: 
•	minden AMI 12 órán belül, ha nincs ellenjavallat 
Béta-antagonista: ellenjavallat:
•	elsőfokú (>220 ms), vagy súlyosabb AV-blokk, 
•	szinusz-bradikardia <60/perc, 
•	hipotenzió (<90  Hgmm), 
•	balkamra-elégtelenség, 
•	perifériás keringési elégtelenség, 
•	súlyos KALB, hörgi asztma!, 
•	súlyos perifériás artériás 
						betegség
Béta-antagonista: relatív ellenjavallat:
•	nem súlyos asztma, 
•	verapamil- vagy diltiazem-kezelés
•	előzetes béta-antagonista előkezelés (szintje meghatározó)

Metoprolol

•	iv. 0,5-1 mg mennyiséggel titrálva max. 15 mg-ig 15-20 perc alatt;
•	a pulzusszám 50/perc, a szisztolés vérnyomás 100 Hgmm alá ne essen;
Béta-antagonista túlhatás/túladagolás
•	isoproterenol,
•	atropin,
•	glucagon, 

•	ideiglenes pacemaker kezelés
Fibrinolítikus kezelés:
a megfelelő
•	személyi és 
•	tárgyi (defibrillátor, pacemaker) feltételek birtokában  
indikált, ha 
•	kisebb kockázatú beavatkozás (per os és iv. nitroglicerin, béta-blokkolók adása), 
•	a vérnyomás, a pulzus normalizálódása ellenére sem szűnik meg
–	a fájdalom, ill. az
–	EKG-eltérés (ST-eleváció) 
Fibrinolítikus kezelés
indikált, ha nem szűnt meg: a típusos anginás fájdalom, melynek időtartama meghaladta a 30 percet, 
és 
•	az ST-szakasz eleváció meghaladja
–	az 1 mm-t legalább két, az inferior falat reprezentáló, összetartozó elvezetésben, ill.
–	a 2 mm-t legalább két, az anterior falat reprezentáló, összetartozó elvezetésben, 		vagy
•	bal Tawara szárblokk észlelhető 
Fibrinolízis: abszolút ellenjavallat
•	aorta disszekció (megalapozott gyanúja)
•	gasztrointesztinális vérzés 1 hónapon belül
•	stroke
•	friss (3 héten belüli) súlyos trauma/műtét/fejsérülés 
•	ismert vérzékenység
Fibrinolízis: relatív ellenjavallat
•	TIA 6 hónapon belül
•	cumarin/warfarin kezelés
•	terhesség
•	nem komprimálható injekciós szúrás 
•	sérüléssel járt újraélesztés
•	refrakter (180 Hgmm-t meghaladó szisztolés) hipertenzió
•	(a retina friss lézerkezelése)
Nem indikált a fibrinolízis, ha 
•	a potenciális haszon kicsi (normális EKG, vagy csak T-hullám változás/csak ST-depresszió) 
•	az AMI 12 órán túli, és nincs bizonyíték aktuálisan zajló - új - iszkémiára
Streptokinase
•	1,5 mE 1 óra alatt
•	Monitorozás
•	Defibrillátor-készenlét!
Streptokinase ill. anistreplase 5 napon túl - 2 éven belül nem ismételhető!
Ilyenkor urokinase ill t-PA adható.
Az indikáció felállításában tekintetbe kell venni, hogy:
•	a cél a pusztulástól fenyegetett szívizom minél nagyobb hányadának megmentése,
•	minél korábbi a lízis, annál nagyobb a megmenthető szívizomtömeg, és ezzel a nyereség
•	a kórház közelsége reálisan mennyire engedi csökkenteni az időveszteséget ("ajtó-tű" idő!) 
A relatív kontraindikációk mérlegelésében szabály, hogy minél kisebb az időablak, annál súlyosabb szövődmény kockáztatható, és fordítva
Helyszíni fibrinolízist végezhet: 
•	ebben gyakorlatot szerzett orvos,
 
•	erre feljogosított mentőtiszt, a fogadó intézettel egyeztetett írásos check-lista segítségével 
Lidocain
The only situation in which we might consider prophylactic lidocaine (bolus of 1,5 mg/kg followed by 20-to 50 microg/kg x min) would be the unusual circumstance in which a patient within the first 12 hours of an AMI must be managed in a facility where cardiac monitoring is not available and equipment for prompt defibrillation is not readily accessible
Braunwald: Heart Disease 5th.ed. Ch.37. p.1249   
				1997 W.B. Saunders Company 

Egyéb gyógyszerek  
A terápia valamennyi lényeges lépését mérlegeljük, a beteg ne maradjon ellátatlanul! 
Az AMI helyszíni ellátásában és  szállítási körülményeinek meghatározásában kompetens:
a helyszínen tartózkodó 
•	családorvos, 
•	mentőorvos vagy mentőtiszt, 
elérhetetlenségük esetén 
•	a sürgősségi ellátásban legjártasabb elérhető orvos  
A beteg ellátása és szállítása során törekedni kell
•	defibrillátor-készenlétre (félautomata defibrillátor!), 
illetve - orvos hiányában - 
•	újraélesztésben jártas egészségügyi dolgozó jelenlétére, 
•	és a beteg folyamatos obszervációjára 
Az EKG lelettől függetlenül intenzív coronaria ellátás feltételeit biztosító gyógyintézeti egységbe kell szállítani: 
•	az első anginás rohamon átesett, vagy 
•	instabil anginás, illetve 
•	kiérkezéskor is tüneteket és panaszokat produkáló 
iszkémiás szívbeteget
Instabil, vagy kritikus állapotú beteg érkezéséről a koronária ápolási egységet értesíteni kívánatos ! 
Hol vagyunk most?
•	Roko/esetkocsi/AED
–	208/120/102/55
•	Rutin gyógyszerek
•	Fibrinolysis
–	Mt kezében 
Hová juthatunk? I. Pontosabb dg.
•	(EKG eszközháttér javítása)
•	Troponin?
Hová juthatunk?II. Gyógyszerek
•	Heparin (LMWH)
–	Szakápoló kezében?
•	GP IIb-IIIa gátlók
•	Sk helyett t-Pa
Hová juthatunk? III. Szervezés I.
•	Kardiologiai centrumba szállítás*
•	SBO (SBH)-ra szállítás – sec. transport*
•	Szűrés a helyszínen?
–	PCI?
–	Fibrinolysis a helyszínen


Hová juthatunk?III. Szervezés II.
–	Minden kocsira AED?
–	Több Roko/esetkocsi
•	Kevesebb óracsökkentés!
–	*Helikopter (éjjel is)
EGÉSZSÉGPOLITIKA!
Légi mentés
Főváros
A Mentőkórház szerepe
•	SBO funkció
•	QC
EGÉSZSÉGPOLITIKA!
•	A rendszer egészének összehangolt fejlesztése
•	24 órás PCI ügyeleti rendszer
•	A prehospitalis rendszer ehhez igazítása
–	Eszközök, gyógyszerek
–	Rohamkocsi/esetkocsi/helikopter
–	Kompetenciák


Time is muscle

