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Rozdziaĥ 6.

Powikĥania ACS

Po przeczytaniu rozdziaïu Czytelnik bÚdzie:
Ź znaï wczesne powikïania ACS,
Ź zapobiegaï wczesnym powikïaniom ACS,
Ź wdraĝaï odpowiednie postÚpowanie terapeutyczne.

Nagĥe zatrzymanie kréŜenia (NZK)
Ostre zespoĪy wieĬcowe sî jednî z gĪównych przyczyn nagĪego zatrzymania krîšenia.
NajczĂŁciej spotykanymi rytmami towarzyszîcymi NZK w przebiegu ACS sî migotanie
komór (ang. ventricular fibrilation, VF) oraz czăstoskurcz komorowy (ang. ventricular
tachycardia, VT) bez tătna. Ich wystîpienie jest powodowane zjawiskiem czynnoŁciowego pobudzenia nawrotnego (ang. functional reentry).
W stanie fizjologicznym impuls elektryczny wyzwalany przez wĂzeĪ zatokowoprzedsionkowy rozprzestrzenia siĂ kolejno na miĂsieĬ przedsionków, wĂzeĪ przedsionkowo-komorowy, pĂczek Hisa wraz z jego odnogami, wĪókna Purkiniego i dalej
na komórki robocze miĂŁnia sercowego. Po dotarciu do nich impuls elektryczny doprowadza do zaburzenia gradientu stĂšeĬ jonów po obu stronach bĪony komórkowej kardiomiocytu (depolaryzacja), co wyzwala skurcz komórki. BezpoŁrednio po tym
wystĂpuje okres niepobudliwoŁci (refrakcji), w którym komórka odbudowuje swój
poczîtkowy stan.
77
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Rysunek 6.1. Zjawisko czynnoŁciowego pobudzenia nawrotnego
ACS doprowadza do powstania martwicy fragmentu Łciany miĂŁnia sercowego. ObumarĪe komórki sî obojĂtne elektrycznie, nie biorî udziaĪu w przekazywaniu bodşców
oraz procesie skurczu miĂŁnia sercowego. Na granicy martwicy i šywego miĂŁnia
sercowego rozwija siă tzw. strefa graniczna (ang. borderline zone), w której wystĂpujî šywe, lecz przewlekle niedokrwione komórki o róšnych parametrach elektrofizjologicznych (wydĪušenie czasu przewodzenia, skrócenie okresu niepobudliwoŁci).
WspóĪistnienie obok siebie grupy komórek o róšnych wĪaŁciwoŁciach sprzyja powstawaniu arytmii, gdyš strefa graniczna moše podtrzymywað okres pobudzenia
przez odpowiednio dĪugi czas, w którym fizjologicznie pracujîce komórki zdîšî zakoĬczyð okres niepobudliwoŁci. Sî one wówczas ponownie pobudzane przez zwolniony impuls pochodzîcy z strefy šywych, lecz niedokrwionych komórek. Moše to
byð przyczynî groşnych dla šycia zaburzeĬ rytmu serca (rysunek 6.2).

Rysunek 6.2. Wystîpienie groşnego zaburzenia rytmu serca podczas zabiegu PCI
(obraz monitora w trakcie zabiegu koronaroplastyki
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Postýpowanie w NZK w przebiegu ACS
Rozpoznajîc NZK u pacjenta z wczeŁniejszym podejrzeniem ACS, nalešy bezzwĪocznie rozpoczîð resuscytacjĂ krîšeniowo-oddechowî zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji.
W przypadku obecnoŁci VF/VT kluczowe znaczenie ma defibrylacja elektryczna.
Pozwala ona na jednoczesne zdepolaryzowanie krytycznej masy miĂŁnia sercowego,
co umošliwia narzucenie rytmu przez rozrusznik fizjologiczny. Nalešy zwrócið uwagĂ,
še skutecznoŁð tego zabiegu spada o 10 — 12% z kašdî minutî opóşnienia czynnoŁci
resuscytacyjnych.

Rysunek 6.3. ZakoĬczenie migotania komór po defibrylacji

Leczenie trombolityczne w tracie RKO
Celem terapii reperfuzyjnej jest przywrócenie optymalnego krîšenia w naczyniach
wieĬcowych, a przez to zmniejszenie strefy martwicy, która staje siĂ przyczynî wystîpienia groşnych zaburzeĬ rytmu serca. Choð w chwili obecnej dostĂpna jest
ograniczona iloŁð badaĬ dotyczîcych skutecznoŁci trombolizy w trakcie prowadzenia
RKO, ocenia siĂ, še terapia ta jest bezpieczna w odniesieniu do przypadków NZK niezwiîzanych z obrašeniami ciaĪa.
Obecnie šadne wytyczne (zarówno Europejskiej Rady Resuscytacji, jak i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) nie okreŁlajî dokĪadnie rodzaju leku, jaki
nalešy stosowað oraz czasu jego podania w trakcie prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych. Biorîc jednak pod uwagĂ schemat stosowania omawianych tu leków,
najĪatwiejsza w podašy wydaje siĂ tenekteplaza, gdyš wymaga ona pojedynczego
bolusa. Nalešy pamiĂtað, še po podaniu leku trombolitycznego konieczne jest wydĪušenie czynnoŁci resuscytacyjnych do 60 — 90 minut, zapewniajîc w tym czasie
dobrej jakoŁci resuscytacjĂ krîšeniowo-oddechowî.
Udowodniono, še omawiana tutaj terapia jest skutecznie wdrašana w postĂpowaniu
przedszpitalnym przez ratowników medycznych po odpowiednim przeszkoleniu, co
jest dziaĪaniem rutynowym w wielu krajach zachodnich. W Polsce zewnîtrzszpitalna
tromboliza nie jest stosowana nawet przez zespoĪy specjalistyczne. Dlatego teŢ naleŢy
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zastanowiñ siă, czy wobec braku moŢliwołci wdroŢenia przedszpitalnej trombolizy jako leczenia potencjalnie odwracalnej przyczyny NZK zespóī powinien pozostañ na miejscu, kontynuujïc RKO, czy teŢ prowadzïc czynnołci resuscytacyjne,
podjïñ transport do najbliŢszej pracowni PCI.
W przypadku zespoĪów podstawowych w coraz czĂŁciej spotykanym dwuosobowym
skĪadzie prowadzenie dobrej jakoŁci czynnoŁci resuscytacyjnych podczas transportu
jest niemošliwe. Przyczynî nie jest tutaj sam transport, gdyš istniejî badania dowodzîce mošliwoŁci zapewnienia dobrej jakoŁci kompresji klatki piersiowej w jadîcej
karetce, a zbyt maĪa iloŁð personelu. ZakĪadajîc brak dostĂpu do urzîdzeĬ wspomagajîcych uciskanie klatki piersiowej, ratownik przebywajîcy w przedziale medycznym nie ma mošliwoŁci jednoczesnego uciskania klatki piersiowej, elektroterapii
i stosowania leków. Jełli jednak zespóī „P” pozostanie na miejscu zdarzenia, czynnołci resuscytacyjne bădï prowadzone przez dwie osoby, co zapewnia wiăkszï
ich skutecznołñ (chociaŢby z powodu minimalizowania zmăczenia ratownika)
i umoŢliwia kontynuowanie farmakoterapii.
ZespoĪy specjalistyczne dysponujî wiĂkszî iloŁciî personelu. Umošliwia to prowadzenie zgodnej z obecnymi wytycznymi RKO w trakcie transportu pacjenta. Dlatego
teš w przypadku zespoĪu “S” decyzja o ewentualnym transporcie w trakcie resuscytacji powinna byð podjĂta na podstawie odlegĪoŁci do najblišszej pracowni hemodynamiki. W przypadku szybkiego dotarcia do niej korzyŁci wynikajîce z przewiezienia
pacjenta wydajî siĂ przewyšszað pozostanie na miejscu, gdzie nie ma mošliwoŁci
leczenia przyczynowego NZK.

Postýpowanie poresuscytacyjne
JeŁli w trakcie prowadzonych czynnoŁci zespóĪ rozpozna powrót spontanicznego
krîšenia, nalešy bezzwĪocznie przystîpið do wdrošenia wĪaŁciwej opieki poresuscytacyjnej. Jej podstawî jest ponowne badanie zgodnie ze schematem ABCDE.

A (ang. airway), droŜnoļë dróg oddechowych
i

Ocenið poĪošenie rurki dotchawiczej w przypadku intubacji.

i

Ocenið obecnoŁð przecieku powietrza w przypadku stosowania
ponadgĪoŁniowych metod udrašniajîcych drogi oddechowe.

WiĂkszoŁð pacjentów po resuscytacji w warunkach zespoĪu ratownictwa medycznego ma juš udrošnione w sposób przyrzîdowy drogi oddechowe. JeŁli stosowano
ponadgĪoŁniowe metody udrašniajîce drogi oddechowe (tj. LMA, LT, I-gel itp.) i zapewniana za ich pomocî wentylacja jest skuteczna, nie ma potrzeby intubacji dotchawiczej pacjenta na czas transportu.

Powikĩania ACS

81

W sytuacji krótkotrwaĪego NZK, które wystîpiĪo w obecnoŁci zespoĪu, pacjenci mogî
szybko odzyskað prawidĪowe funkcje OUN. U tych pacjentów przyrzîdowe udrošnienie dróg oddechowych moše okazað siĂ niepotrzebne.

B (ang. breathing), oddychanie
i

Ocenið czĂstoŁð oddechu i tor oddychania.

i

OsĪuchað pola pĪucne, a w przypadku asymetrii szmeru takše je opukað.

i

Dostosowað stĂšenie tlenu w powietrzu wdechowym do saturacji rzĂdu
94 — 96%.

i

Dostosowað wentylacjĂ do koĬcowo-wydechowego stĂšenia dwutlenku
wĂgla (EtCO2).

CzĂŁð pacjentów po powrocie spontanicznego krîšenia bĂdzie nadal wymagaĪa
wspomagania czynnoŁci ukĪadu oddechowego. U tych pacjentów nalešy rozwašyð
sedacjĂ, zwiotczenie (zespóĪ „S”) oraz wentylacjĂ zastĂpczî. JeŁli pacjent szybko odzyskuje prawidĪowe funkcje OUN i oddech nie wymaga wspomagania, nalešy stosowað tlenoterapiĂ biernî, podajîc tlen przez maskĂ z rezerwuarem i zastawkami
jednokierunkowymi.
Tlen w dušych dawkach jest toksyczny, dlatego teš jego stĂšenie w powietrzu wdechowym nalešy uzalešnið od saturacji, która powinna wynosið 94-96%. Warto jednak
pamiĂtað, še zaraz po odzyskaniu spontanicznego krîšenia wskazania pulsoksymetru
mogî byð niemiarodajne z uwagi na centralizacjĂ krîšenia.
Powrót spontanicznego krîšenia czĂsto wiîše siĂ z obserwowanym wzrostem EtCO2.
Poniewaš duše stĂšenia dwutlenku wĂgla w organizmie wiîšî siĂ z ryzykiem wystîpienia obrzĂku mózgu oraz ponownego NZK, wentylacjĂ nalešy dostosowað do CO2
w powietrzu wydechowym.

C (ang. circulation), kréŜenie
i

Ocenið tĂtno i jego czĂstoŁð.

i

Ocenið ciŁnienie tĂtnicze krwi.

i

Wykonað cewnikowanie pĂcherza moczowego.

i

Kontynuowað 3-odprowadzeniowe monitorowanie EKG.

i

Wykonað ponowny zapis 12-odprowadzeniowego EKG.

i

Pobrað krew do rutynowych badaĬ.

i

WĪîczyð leczenie antyarytmiczne, jeŁli to wskazane.

i

WĪîczyð leczenie wazoaktywne, jeŁli to wskazane.

U wiĂkszoŁci pacjentów z syndromem poresuscytacyjnym wystĂpuje niewydolnoŁð
krîšenia. Nalešy czĂsto monitorowað wartoŁci ciŁnienia tĂtniczego krwi, chroniîc
pacjenta zarówno przed hipo-, jak i hipertensjî.
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W przypadku hipotensji nalešy w pierwszej kolejnoŁci zadbað o prawidĪowe wypeĪnienie Īošyska naczyniowego. Pacjenci po NZK bardzo dobrze tolerujî przetoczenie
wzglĂdnie dušych objĂtoŁci pĪynów. Ješeli postĂpowanie to nie przynosi oczekiwanych
efektów, nalešy rozwašyð podanie presorów.

ZASTOSOWANIE PRESORÓW — ZESPOĦY PODSTAWOWE
Zgodnie z obowiîzujîcym prawem zespoĪy podstawowe nie majî mošliwoŁci
stosowania dopaminy i domutaminy. Wobec powyšszego jedynî aminî katecholowî pozostaje tu adrenalina. Niestety jej dušî wadî jest dziaĪanie chronotropowo dodatnie, co w okresie ACS jest niekorzystne z uwagi na mošliwoŁð
zwiĂkszenia niedokrwienia miĂŁnia sercowego. Mimo to w sytuacji braku dostĂpu do wsparcia przez zespóĪ specjalistyczny mošliwe jest zastosowanie adrenaliny we wlewie doŢylnym z prădkołciï 0,05 — 0,5 g/kg m.c./min jako leku
ratujîcego šycie. SzybkoŁð wlewu kroplowego adrenaliny oraz sposób rozcieĬczania podano na rysunku 6.12.

ZASTOSOWANIE PRESORÓW — ZESPOĦY SPECJALISTYCZNE
ZespoĪy specjalistyczne mogî stosowað dopaminĂ lub dobutaminĂ. Nalešy jednak pamiĂtað, še dopamina moše przyspieszað czynnoŁð serca, co podobnie
jak w przypadku adrenaliny jest zjawiskiem niekorzystnym. Mniejsze dziaĪanie
chronotropowe wykazuje dobutamina.

Rysunek 6.4. Dopamina
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Nazwa leku

Dopamina

Dobutamina
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Dawka

Dziaīanie

0,5 — 2
g/kg
m.c./min

Rozszerzenie naczyĬ nerkowych i trzewnych.

2 — 10 g/kg
m.c./min

Stymulacja Į-adrenargiczna i ȕ1-adrenargiczna. DziaĪanie
chrono- i inotropowo dodatnie. Wzrost ciŁnienia tĂtniczego
krwi, wzrost objĂtoŁci wyrzutowej i pojemnoŁci minutowej.
Przyspieszenie czynnoŁci serca.

>10 g/kg
m.c./min

DziaĪanie Į1-adrenargiczne. Obkurczenie naczyĬ
krwionoŁnych, wzrost ciŁnienia tĂtniczego, oŁrodkowego
ciŁnienia šylnego i ciŁnienia zaklikowania w tĂtnicy
pĪucnej. PojemnoŁð minutowa moše ulec zmniejszeniu.

7 — 15 g/kg
m.c./min

DziaĪanie ȕ1-adrenargiczne. DziaĪa inotropowo dodatnio,
zwiĂksza pojemnoŁð minutowî i przepĪyw wieĬcowy.
Poprawia przepĪyw pĪucny i zwiĂksza zapotrzebowanie
miĂŁnia sercowego na tlen.

Rysunek 6.5. DziaĪanie dopaminy i dobutaminy

D (ang. distability), ocena neurologiczna
i

Ocena skali GCS.

i

Ocena poziomu glikemii.

i

Kontrola drgawek.

i

Hipotermia terapeutyczna.

W przypadku pacjentów z chorobî poresuscytacyjnî duše wartoŁci glikemii korelujî
z niekorzystnym rokowaniem neurologicznym. Dlatego teš nalešy wczeŁnie rozpoznað hiperglikemiĂ oraz wdrošyð wĪaŁciwe postĂpowanie.
Drgawki wystĂpujî w okoĪo 5 — 15% pacjentów po NZK i wiîšî siĂ ze znacznym
zwiĂkszeniem metabolizmu mózgowego, co ma oczywisty, niekorzystny wpĪyw na
póşniejsze rokowanie. W przypadku drgawek nalešy wĪîczyð klonazepam — lek
bardziej skuteczny w tĪumieniu czynnoŁci drgawkowej OUN niš diazepam.

Hipotermia terapeutyczna
Hipotermia ma znaczenie nie tylko dla OUN po NZK. Wykazano, še zabieg ten
zmniejsza o okoĪo 11% ryzyko zgonu i niewydolnoŁci serca. Istniejî równieš dowody,
še hipotermia moše zmniejszað obszar zawaĪu miĂŁnia sercowego. Dlatego teš zabieg
ten powinien byð stosowany mošliwie najwczeŁniej w przypadku pacjentów po NZK,
którzy znajdujî siĂ Łpiîczce.
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Kryteria wĪîczenia hipotermii terapeutycznej:
i

stan po NZK w rytmie VF lub VT bez tĂtna,

i

powrót spontanicznego krîšenia w czasie 5 — 60 minut od NZK,

i

SBP >80 mmHg (dopuszczalne wspomaganie intropowe),

i

pacjent nieprzytomny (GCS s8).

Przeciwwskazania do wĪîczenia hipotermii terapeutycznej stanowiî:
i

choroby w zaawansowanym stadium wskazujîcym na krótki czas przešycia,

i

temperatura ciaĪa <30°C,

i

chory nieprzytomny przez NZK (przedawkowanie leków, zatrucie, udar,
uraz gĪowy, hipoglikemia),

i

znane, wrodzone zaburzenia ukĪadu krzepniĂcia.

JeŁli potwierdzone zostanî kryteria wĪîczenia i wykluczone kryteria wyĪîczenia hipotermii terapeutycznej, nalešy jeszcze w miejscu zdarzenia rozpoczîð schĪadzanie.
Choð Polski Rejestr Hipotermii Terapeutycznej Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaleca w opiece
przedszpitalnej indukcjĂ hipotermii poprzez stosowanie specjalnych mat chĪodzîcych,
ten sam efekt mošna uzyskað poprzez zastosowanie worków z lodem, rĂczników
lub przetoczenie 30 ml/kg m.c. roztworu 0,9% chlorku sodu schĪodzonego do temperatury 4°C. W trakcie indukcji nalešy regularnie oceniað temperaturĂ gĪĂbokî, np.
poprzez jej pomiar na bĪonie bĂbenkowej.

Monitorowanie i teletransmisja
W okresie poresuscytacyjnym konieczne jest staĪe monitorowanie akcji serca
za pomocî 3-odprowadzeniowego EKG. Nalešy równieš wykonað powtórny zapis
12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu i przesĪað teletransmisjĂ do wĪaŁciwej pracowni hemodynamiki.
Docelowym miejscem dla pacjenta po NZK, u którego uprzednio podejrzewano ACS,
jest oŁrodek mogîcy wykonað pilnî koronarografiĂ. Choroba wieĬcowa stwierdzana
jest u okoĪo 86% pacjentów, którzy przešyli przedszpitalny epizod NZK. Dlatego teš
pilnî koronarografiĂ rozsîdnie jest wykonað w przypadku pacjentów po przedszpitalnym zatrzymaniu krîšenia niezwiîzanym z urazami, nawet jeŁli uprzednio nie
wystĂpowaĪy objawy ACS.
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Ostra niewydolnoļë serca — obrzýk pĥuc
i wstrzés kardiogenny
Definicja i patofizjologia
Ostra niewydolnoŁð serca (ang. acute heart failure, AHF) stanowi gwaĪtownie rozwijajîcy siĂ zespóĪ objawów, których przyczynî jest upoŁledzenie czynnoŁci skurczowej lub rozkurczowej miĂŁnia sercowego.
Choð ACS jest tylko jednî z wielu przyczyn mogîcych prowadzið do wystîpienia ostrej
niewydolnoŁci serca, my skupimy siĂ na wpĪywie niedotlenionych komórek serca na
jego wydolnoŁð. Wraz ze spadkiem iloŁci dostarczanego tlenu podczas ACS kardiomiocyty ulegajî wstĂpnie niedotlenieniu, a w konsekwencji martwicy. ObumarĪy fragment miĂŁnia sercowego nie uczestniczy w procesie skurczu, sprawiajîc, še proces
opróšniania komór staje siĂ upoŁledzony. Wzrasta tzw. koĬcowo-skurczowa objĂtoŁð lewej komory.
Poniewaš przedsionki i komory tworzî ukĪad naczyĬ poĪîczonych, wzrost objĂtoŁci
lewej komory w koĬcowej fazie skurczu serca prowadzi do zalegania krwi w lewym
przedsionku. To z kolei staje siĂ przyczynî wzrostu ciŁnienia hydrostatycznego
w šyĪach pĪucnych.

Rysunek 6.6. Zmiany w przebiegu ostrej niewydolnoŁci serca
prowadzîce do obrzĂku pĪuc
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W stanie fizjologicznym w krîšeniu pĪucnym nieustannie czĂŁð pĪynu z krwi przecieka przez ŁcianĂ naczynia, przedostajîc siĂ do przestrzeni Łródmiîšszowej. Jednak sprawny ukĪad limfatyczny szybko usuwa tĂ objĂtoŁð. Jełli w wyniku ACS dojdzie
do znacznego wzrostu ciłnienia w krïŢeniu pīucnym, które przekroczy 14-krotnie
wartołci fizjologiczne, przeciek jest tak masywny, Ţe ukīad limfatyczny próbujïcy
go kanalizowañ staje siă niewydolny. PĪyn obecny w pĂcherzykach nie tylko upoŁledza wymianĂ gazowî poprzez zmniejszenie powierzchni dyfuzyjnej, ale równieš
wypĪukuje surfaktant — zwiîzek chemiczny zapobiegajîcy zapadaniu siĂ pĂcherzyków
pĪucnych.

Rysunek 6.7. Patofizjologia ostrej niewydolnoŁci serca. Kolor bĪĂkitny — przyczyny,
fioletowy — mechanizm, zielony — objawy, róšowy — skutki
Wróðmy jednak do upoŁledzenia funkcji skurczowej lewej komory. Jak juš wczeŁniej
wspomniano, jej konsekwencjî jest zmniejszenie objĂtoŁci krwi wypompowywanej
z komór w trakcie skurczu. Trzeba pamiătañ, Ţe objătołñ minutowa (inaczej rzut
serca) stanowi iloczyn czăstołci pracy serca i objătołci wyrzutowej. Skoro objĂtoŁð wyrzutowa jest zmniejszona celem utrzymania tej samej objĂtoŁci minutowej,
czĂstoŁð pracy serca ulega zwiĂkszeniu (rysunek 6.8). SytuacjĂ mošna porównað do
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pracownika, który w trakcie okreŁlonego czasu napeĪnia wannĂ, wlewajîc do niej
wodĂ wiadrem. JeŁli zamiast niego bĂdzie robið to szklankî, wówczas aby napeĪnið
wannĂ w tym samym czasie, zmuszony bĂdzie pracowað szybciej.

Rysunek 6.8. ZalešnoŁð pomiĂdzy rzutem serca (CO), objĂtoŁciî wyrzutowî (SV)
oraz czĂstoŁciî pracy serca (HR)
Przyspieszenie czĂstoŁci pracy serca prowadzi do zwiĂkszenia jego zapotrzebowania
na substancje odšywcze oraz tlen, co w sytuacji ostrego niedokrwienia jest niekorzystne i moše zwiĂkszað obszar uszkodzenia. JeŁli mechanizmy kompensacyjne stajî siĂ
niewydolne, wówczas do naczyĬ krwionoŁnych trafia zmniejszona objĂtoŁð krwi.
Aby utrzymað ciŁnienie tĂtnicze, naczynia krwionoŁne ulegajî obkurczeniu. Zwieracze
przedwĪoŁniczkowe odcinajî dopĪyw krwi do niektórych obszarów organizmu, które
nie sî konieczne do przešycia (np. do koĬczyn), co prowadzi do zcentralizowania
krwi w Īošysku pĪucnym, trzewnym i mózgowym.

Rysunek 6.9. Rozwój wstrzîsu kardiogennego
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Objawy i stopieħ ostrej niewydolnoļci serca
Do objawów ostrej niewydolnoŁci serca mošna zaliczyð:
i

dusznoŁð,

i

zwiĂkszenie czĂstoŁci oddechów,

i

niepokój i przyjmowanie przez pacjenta pozycji siedzîcej,

i

kaszel z odpluwaniem pienistej, podbarwionej róšowo plwociny,

i

zwiĂkszenie czĂstoŁci pracy serca,

i

trzeszczenia i rzĂšenia nad polami pĪuc,

i

spadek skurczowego ciŁnienia tĂtniczego ponišej 90 mmHg.

Do oceny stopnia nasilenia ostrej niewydolnoŁci serca opracowano odpowiednie skale
opierajîce siĂ na objawach klinicznych lub wartoŁciach parametrów hemodynamicznych. Poniewaš w warunkach ratownictwa medycznego nie ma mošliwoŁci inwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych pacjenta, najbardziej
przydatnî skalî oceniajîcî stopieĬ niewydolnoŁci serca jest klasyfikacja wedĪug
Killipa-Kimpballa.
Stopieĭ

Opis

Objawy

Łmiertelnołñ

I

Bez niewydolnoŁci
serca

Bez cech zastoju w krîšeniu pĪucnym

<6%

II

NiewydolnoŁð serca

Wilgotne rzĂšenia do poziomu kîtów
Īopatek lub obecnoŁð III tonu serca

<30%

III

PeĪnoobjawowy
obrzĂk pĪuc

RzĂšenie nad obszarem wiĂkszym
niš poĪowa pól pĪucnych

<40%

IV

Wstrzîs kardiogenny

SBP<90 mmHg, oliguria, sinica,
zlewne poty, CTR>2 sek.

80 — 90%

Rysunek 6.10. Klasyfikacja niewydolnoŁci serca

Powikĩania ACS

89

Rysunek 6.11. Objawy ostrej niewydolnoŁci krîšenia zgodnie ze schematem ABCDE
oraz róšnicowanie pomiĂdzy obrzĂkiem pĪuc a wstrzîsem kardiogennym
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