AKUTNI KORONARNI SINDROM
Petdesetletnega moškega je iz spanja prebudila stiskajoča bolečina za prsnico
s širjenjem v vrat in levico. Močno se je oznojil, nekoliko težje je dihal. Po
petnajstih minutah je prebudil soprogo in zaužil tableto Aspirina. Stanje se ni
spremenilo, zato sta po desetih minutah poklicala nujno medicinsko pomoč
112, ki ga je po petnajstih minutah obiskala na domu. Zdravnik ga je pregledal,
posnel elektrokardiogram, bolečino olajšal z injekcijo morfija, priključil
gospoda na monitor ter ga prepeljal v bolnišnico. Ob prihodu je zdravnik
potrdil sum na akutni koronarni sindrom, zato so pristopili k invazivnemu
zdravljenju in topitvi strdka v srčni žili. Zdravljenje je bilo uspešno in po
zaključeni rehabilitaciji v bolnišnici se je gospod vrnil na svoje delovno
mesto…
Opisana zgodba ni resnična, žal tudi sicer takega poteka niso deležni vsi oboleli v
Sloveniji... Akutni koronarni sindrom (AKS) najpogosteje nastopi zaradi nestabilnega
aterosklerotičnega plaka in posledične tromboze, ki lahko deloma ali popolnoma
zapre svetlino koronarne arterije. V področju srčne mišice, ki jo prehranjuje prizadeta
koronarna arterija pride do pomanjkanja kisika. Ob hudem in daljšem pomanjkanju
kisika del srčne mišice odmre, nastopi nekroza. V tem primeru govorimo o akutnem
miokardnem infarktu (AMI), če do nekroze ne pride, pa govorimo o nestabilni angini
pektoris (NAP). Med AKS prištevamo tudi nenadno ishemično srčno smrt – nenaden
zastoj srca, ki največkrat nastane zaradi usodne motnje srčnega ritma – migetanja
prekatov. Bolnik nenadoma izgubi zavest in se zgrudi brez znakov življenja. Do
nenadnega zastoja srca lahko pride bodisi v sklopu NAP ali AMI bodisi pri več kot
dobri polovici bolnikov brez kakršnihkoli predhodnih simptomov.
AMI je najpogostejši vzrok smrti v državah zahodnega sveta. V ZDA umre zaradi
AMI 600.000 ljudi letno, kar polovica bolnikov z AMI umre in od teh polovica doma
oziroma pred prihodom v bolnišnico. V Sloveniji zaradi vseh bolezni srca in ožilja
zboli več kot 19.000, umre blizu 9.000 ljudi letno. V bolnišnicah se vsako leto zdravi
okrog 10 000 bolnikov, skoraj tretjina zaradi AKS. Nenadna srčna smrt je glavni
razlog za umiranje bolnikov pred prihodom v bolnišnico. Medtem ko se je bolnišnična
umrljivost v zadnjih 20 letih zaradi ustreznega zdravljenja zgodnjih motenj srčnega
ritma in učinkovite zgodnjega odpiranja koronarne arterije zmanjšala s približno 30%
na manj kot 10%, pa umrljivost pred prihodom v bolnišnico ostaja visoka in je v
zadnjih 20- do 30-ih letih večinoma nespremenjena.
Skupna značilnost vseh bolnikov z AKS je pekoča, tiščoča ali stiskajoča prsna
bolečina - stenokardija, ki nastopi v mirovanju ali ob najmanjšem telesnem naporu.
Bolečina se lahko širi v vrat, roke ali zgornji del trebuha in je večinoma neodvisna od
dihanja ter položaja telesa. Redki bolniki imajo bolečino le v zgornjem delu trebuha.
Bolniki so zaradi hude bolečine praviloma prizadeti ter velikokrat bledi in potni. Po
nitroglicerinu bolečina bistveno ne popušča. Pri vsakem petem bolniku pa je bolečina
atipična ali celo odsotna. Predvsem pri starejših bolnikih, sladkornih bolnikih, po
operaciji na odprtem srcu ali presaditvi srca.
Preživetje bolnikov z AKS in kakovost življenja po odpustu iz bolnišnice sta odvisni
od zaporedja dogodkov, ki jih lahko, podobno kot pri oživljanju zaradi nenadnega
srčnega zastoja, ponazorimo z »verigo preživetja«. Členi te verige so bolnik in
njegovi svojci, zdravnik z urgentno ekipo na terenu, urgentni in kateterizacijski
oddelek bolnišnice s kardiovaskularno kirurgijo. Po odpustu iz bolnišnice sta potrebni
rehabilitacija in sekundarna preventiva, kar je odvisno od osebnega zdravnika,
kardiologa in v veliki meri od bolnika samega. »Veriga preživetja« je trdna toliko kot

je trden njen najšibkejši člen, šibkega člena pa ni mogoče nadomestiti s tem, da so
ostali členi močnejši.

»Veriga preživetja«.
Veriga preživetja se prične s prepoznavanjem stenokardije in takojšnjega iskanja
zdravniške pomoči s strani bolnika. Žal prenekateri bolniki kljub hudi bolečini še
vedno poiščejo pomoč prepozno, z zamudo ali celo ostanejo doma. Stenokardije ne
povezujejo s srčnim infarktom, prepogosto menijo da bolnik ohromi ali izgubi zavest,
ki pa se zgodi le v primeru nenadne srčne smrti. Koronarnim bolnikom je tipična
stenokardija že poznana, zato jih moramo opozoriti na morebitno nižanje praga za
nastanek, povečevanje jakosti ali trajanja bolečine. Ob nastopu stenokardije naj
bolnik pod jezik položi tableto nitroglicerina. V kolikor bolečina po 5 minutah ne
preneha, naj postopek ponovi še dvakrat. Ob vztrajanju bolečine bolnik vzame še
tableto aspirina in nemudoma obvesti urgentno medicinsko ekipo na številki 112.
Tablete nitroglicerina ne smejo biti starejše od meseca, saj so takrat neučinkovite.
Bolniki, ki občutijo tako bolečino prvič, najpogosteje tablet nitroglicerina nimajo. Ob
bolečini v mirovanju, ki traja več kot 5 minut, naj zato takoj obvestijo urgentno
medicinsko ekipo in vzamejo tableto aspirina.
Zdravnik v urgentni medicinski ekipi mora hitro povzeti bolnikovo anamnezo, bolnika
usmerjeno pregledati z meritvijo arterijskega tlaka, frekvence srca in dihanja ter oceni
morebitne znake popuščanja srca. Posnetek EKG ne sme povzročiti več kot 10 minut
časovne zamude. Ob značilnih elevacijah spojnice ST praktično potrdi razvijajoči se
AMI, na žalost pa je zlasti v začetni fazi pogosto neznačilen. Ključna sta torej
anamneza in bolnik z jasno bolečino! Z zdravljenjem začnemo med čakanjem ali med
samim urgentnim prevozom, da ne izgubljamo dragocenega časa. Bolnik dobi 500
mg tableto aspirina, kisik preko nosnega katetra ali maske, ter nitroglicerin pod jezik,
ob vztrajanju bolečine intravensko morfij v presledkih do prenehanja ali vsaj
zmanjšanja bolečine. Zaradi pojava nevarnih motenj srčnega ritma je bolnik stalno
priključen na EKG monitor z možnostjo takojšnje defibrilacije, nekajkrat mu izmerimo
arterijski tlak in nasičenost krvi s kisikom. Tako pridobimo dragocen čas za
učinkovitejše bolnišnično zdravljenje. Med prevozom naj bolnika spremlja zdravnik, ki
obvlada ukrepe ob življenjsko nevarnih motnjah srčnega ritma, predvsem defibrilacijo
ter oživljanje na višji ravni.
V bolnišnici je ob kliničnem pregledu, laboratorijskih preiskavah krvi, rentgenskem
slikanju prsnega koša in ultrazvočne preiskave srca izjemnega pomena 12-kanalni
EKG. Pri bolnikih s tipično ishemično srčno bolečino in dvigneno spojnico ST (ali
novonastalim levokračnim blokom) gre največkrat za popolno trombotično zaporo
infarktne koronarne arterije. V kolikor bolečina traja manj kot 12 ur je potrebna
čimprejšnja rekanalizacija koronarne arterije s primarno perkutano transluminalno
koronarno angioplastiko (PTCA), pri kateri s pomočjo posebnega katetra z
balončkom izurjeni timi interventnih kardiologov odpravijo zaporo žile, z vstavitvijo
žilne opornice pa zagotovijo trajnost odprte žile. Le izjemoma se danes v slovenskih
bolnišnicah izvaja tromboliza, kjer se odprtje žile poskuša izvesti farmakološko, s
pomočjo zdravil - tkivni aktivator plazminogena je namreč uspešen le v polovici
primerov. Uspeh zdravljenja je tem boljši, čim manj časa preteče od začetka bolečine
do začetka rekanalizacije zaprte žile. S trombolizo v prvi uri po začetku bolečine
lahko rešimo 35 življenj na 1.000 zdravljenih bolnikov, po 12-ih urah pa je okvara
dela srčne mišice večinoma dokončna in dodatnih življenj s trombolizo ni več moč
rešiti. Večinoma se intervencije izvajajo v Kliničnem centu v Ljubljani in Mariboru,
zato je potrebno bolnike varno in hitro prepeljati v ta centra. Pri obravnavi skupine
bolnikov s hudo prsno bolečino je potrebno z diagnostično obravnavo izključiti druge
življenjsko nevarne diagnoze, kot sta disekcija ascendentne aorte in masivna pljučna
embolija. Pri samem srčnem infarktu lahko pride do rupture (proste stene,

prekatnega pretina ali mitralnega aparata). Takojšnja diagnoza z ultrazvočno
preiskavo srca, podpora z umetno ventilacijo in balonsko črpalko do hitrega
ukrepanja kirurške ekipe, lahko razrešijo te nevarne zaplete. Le pri petini bolnikov z
rupturo proste stene srca je intervencija uspešna.

Rehabilitacija.
Nadaljnja bolnišnična obravnava teh bolnikov, kakor tudi vseh ostalih z AKS je
usmerjena na klinično stabilizacijo bolnika v koronarni enoti in na oddelku. Ob
ponovnih stenokardijah, znakih popuščanja srca, šokovnih stanjih se izvede
koronarografija, s PTCA ali urgentno kirurško premostitveno operacijo. Pri več kot 80
% bolnikov se simptomi umirijo, nadaljnja obravnava je odvisna od koronarne
ogroženosti, to je verjetnosti ponovnega infarkta. Spremljanje EKG in vrednosti
troponina sta najpreprostejši metodi, nadgradi se ju z ultrazvočno preiskavo srca ter
obremenitvenim testiranjem pred odpustom. Med pospešeno bolnišnično
rehabilitacijo bolnik prejema zdravila in postopoma dviguje obremenitev. V kolikor ni
kontraindikacij, prejema zdravila, ki dokazano povečujejo preživetje in izboljšujejo
kakovost življenja koronarnih bolnikov: acetilsalicilna kislina, beta blokator, zaviralec
ACE in statin. Izjemnega pomena je zgodnje izobraževanje bolnikov o osnovah
koronarne ateroskleroze in načinih zdravljenja, saj je prihodnost bolnika v veliki meri
v njegovih rokah. S spremembo in odpravljanjem dejavnikov tveganja se pomembno
zmanjša verjetnost ponovnih ishemičnih dogodkov in izboljša preživetje. Takojšnje in
popolno prenehanje kajenja, normalizacija krvnega tlaka, dietna prehrana z omejitvijo
maščob, ureditev sladkorne bolezni, redno jemanje priporočenih zdravil ter redna in
zmerna telesna dejavnost predstavljajo osnovo sekundarne preventive. Vloga tima
osebnega zdravnika in kardiologa je nenadomestljiva, izjemno koristni pa so
koronarni klub kot sestavni del doživljenjske rehabilitacije koronarnega bolnika.
Odpravljanje dejavnikov tveganja in preventivno delovanje sta izjemnega pomena za
preprečevanje nastanka bolezni srca in ožilja, kakor tudi ponovite akutnih dogodkov.
Povišan krvni tlak, holesterol, krvni sladkor, prekomerna telesna teža, telesna
neaktivnost in kajenje predstavljajo glavne vzroke smrti v 80 % bolezni srca in ožilja.
Po statističnih podatkih o dejavnikih tveganja odraslih med 25. in 65. letom v
Sloveniji, jih 25% kadi, 40% ima povišan krvni tlak, dobrih 55% ima prekomerno
telesno težo in kar 70% ima povišano raven holesterola v krvi nad priporočenih 5,0
mmol/l. Kar dva od treh imata vsaj en dejavnik tveganja na katerega lahko vpliva
sam! S spremembo življenjskega sloga bi lahko predvidoma preprečili do 80%
koronarne srčne bolezni in do 90% sladkorne bolezni tipa tipa II. Visoko usposobljeni
in strokovno podkovani zdravstveni delavci opravijo izjemno veliko, brez vložka
posameznega bolnika pa je lahko ves trud zaman. Opustitev kajenja, omejitev
nasičenih maščob v hrani in umestitev sadja in zelenjave v dnevni jedilnik, skrb za
idealno telesno težo, odpravljanje stresa ter redna dnevna aerobna aktivnost morajo
postati vsakdanja obveza. Zavedati se moramo, da imamo pri ohranjanju zdravja
glavno vlogo sami!
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