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Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

MUDr. Roman Miletskyi, SLK 26503, 4.4.2019
Organizátor: Hviezda života, OZ, 925 63 Dolná Streda 558
Vzdelávacia aktivita: XX. Stredoeurópsky kongres UM a MK

XXIII. Národný kongres UM a MK

„Vyhlasujem na svoju česť, že ako autor prednášky a 
prednášajúci, v zmysle smernice SLK a SLS pre ARS CME k 

procesu sledovania a hodnotenia vzdelávacej aktivity - nie som 
v konflikte záujmov vo vzťahu k vzdelávacej aktivite a 

organizátorovi podujatia.“



• Výzva: bolesti na hrudi

• Dojazdový čas 5 min

• 41-ročný muž, váha 100 kg 

• 30 min palivá retrosternálna bolesť s propagáciou do LHK

• spotený, bez nauzey

• OA: AH, VAS Th, GERD, fajčiar 7 el.c/d, bez ZD

• lieky od záhy bez efektu, NTG bez efektu

• HD stabilný 

Kazuistika



EKG 
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• NTG 0,4 mg s.l.

• ANP 200 mg p.o.

• Brilique 180 mg p.o.

• Heparin 6000 IU i.v.

• Sufentanyl 10 µg i.v.

• Isoket 1-2 mg/h

• Transport do PCI centra

Liečba



EKG počas transportu
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• LCA kmeň bpn, RIA prox. excentr, 90% stenóza s trombami
• RCX prox. 75% stenóza, RIM nerovnosti 30%
• RCA okrajové nerovnosti

Záver: dobrý efekt PCI na RIA a RCX s impl. DES

PCI

ilustračný obrázok



Akútna oklúzia proximálnej RIA

• De Winter a Wellens 2008
analýza 1500 EKG záznamov pacientov            
s akútnou oklúziu proximálnej RIA

• 2% pacientov nemá na EKG obraz STEMI 

• Prítomné ascendentné ST depresie                    
a vysoké hrotnaté T vlny vo zvodoch              
V1-V6 (de Winterove T vlny)

• Najmä mladší muži 
s hypercholesterolémiou

• Pacienti mali stenokardie

• Považuje sa za ekvivalent STEMI



De Winterove T vlny

• EKG zmeny v prekordiálnych zvodoch (V1-V6):
- vysoké, hrotnaté a symetrické T vlny
- ascendentné ST depresie, ktoré prechádzajú do T vĺn

- s depresiou J bodu > 1mm
- neprítomnosť ST elevácii okrem ST elevácii do 1mm v aVR

• Môžu sa zmeniť na typický obraz antero-laterálneho STEMI



Wellensov syndróm

• Ide o kritickú proximálnu stenózu RIA

• Stenokardie teraz alebo v minulosti

• Minimálna elevácia alebo bez elevácii kardiomarkerov

• AIM vzniká cca po 6-8 dňoch po navšteve lekára a cca po 21 dni                   
od vzniku ťažkostí

• Provokatívne testy môžu mať katastrofálne následky (AIM, malígna 
arytmia, náhla smrť)



• Zmeny vo V2-V3

• Wellensov syndróm má 2 typy:

- symetrické hlboké T vlny                      

(typ I., 75% prípadov)

- bifázické T vlny                                     

(typ II., 25% prípadov)

• Neprítomnosť Q vlny

• Žiadna strata progresie R vlny 

EKG a Wellensov syndróm

typ I

typ II



Diferenciálna diagnostika

Inverzia T vlny                         
v predných zvodoch

• Subarachnoidálne
krvácanie

• Pľúcna embólia

• Hypertofická
kardiomyopatia

• Takotsubova
kardiomyopatia

• Elektrolytové abnormality

• Pankreatitída

• Perikarditída
pľúcna 
embólia

hypertrofická 
kardiomyopatia

SAK



2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction
in patients presenting with ST-segment elevation:

„ECG and STEMI diagnosis: In some cases, patients may have coronary
artery occlusion/global ischaemia in the absence of characteristic
ST elevation (e.g. bundle branch block, ventricular pacing,
hyperacute T-waves, isolated ST-depression in anterior leads, and/
or universal ST depression with ST-elevation in aVR). In patients
with the mentioned ECG changes and clinical presentation compatible
with ongoing myocardial ischaemia, a primary PCI strategy
(i.e. urgent angiography and PCI if indicated) should be followed“

Guidelines

European Heart Journal (2018) 39, 119–177 doi:10.1093/eurheartj/ehx393e



• 2% pacientov s akútnou oklúziou proximálnej RIA majú na EKG                

de Winterove T vlny

• De Winterove T vlny sú ekvivalentom STEMI 

• Pacienti s akútnou oklúziou proximálnej RIA potrebujú urgentnú 

koronárnu intervenciu

• Wellensov syndróm mávajú pacienti s kritickou stenózou 

proximálnej RIA a potrebujú konzultáciu kardiológa a výlučenie iných 

možných príčin

Záver



Ďakujem za pozornosť
romanmiletsky@mail.ru

Sneh v Saudskej Arábii?
V živote môžu nastať aj raritné situácie

http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/05/snow_al_baha_051209.jpg

