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Akut	Koroner	Sendrom	(AKS)	

 Bir	koroner	arterin	kan	akımında	arterin	beslediği	miyokart	
bölgesinde	iskemiye	yol	açan	ani	bozulmaya	bağlı	tüm	
durumlar	“akut	koroner	sendromlar	(AKS)”	başlığında	
toplanmaktadır.		

   AKS’de	genellikle	aterosklerotik	plak	rüptürü,	fissürü,	
erozyonu	veya	üstüne	eklenen	intrakoroner	trombüs	ile	
kombinasyonunun	neden	olduğu	akut	koroner	iskemi	vardır.		

   AKS,	kalp	nedenli	ölüm	ve	miyonekroz	açısından	önemli	
derecede	risk	taşıyan	bir	durumdur.	
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ü KYBÜ’ne kabulün en önemli nedeni 

ü Akut kalp olaylarının yarısı ilk 2 saat içinde olmak üzere ilk aydaki 
mortalitesi % 30-50 arasındadır 

ü 1960’larda KYBU öncesi hastane içi mortalite % 25-30 iken, oran 
1980’lerin ortalarında pretrombolitik dönemde % 18, fibrinolitikler, 
antitrombositer ajanlar ve koroner girişimlerin yaygın kullanımıyla 
% 6-7’ye kadar düşmüştür. 

ü STEMI’de 1 aylık mortalite % 8.4 

ü Kararsız anginanın 1 ve 6 aylık gözlemlerde, yarısı ilk hafta içinde 
olmak üzere yaklaşık % 10’u miyokart infarktüsü, % 5’i ise ölümle 
sonuçlanmaktadır. 

Epidemiyoloji 
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Akut	Koroner	Sendromlar	

• ST	elevasyonsuz	AKS	
•  ST	elevasyonsuz	MI	(NSTEMI)		

•  Kararsız	angina	pektoris	(USAP)	

• ST	elevasyonlu	AKS	/	MI	(STEMI)	



ST	Segment	
Elevasyonlu	AKS	
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ST	SEGMENT	
ELEVASYONSUZ	AKS	

Troponin artar Troponin normal / artar 
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AKS’lArıN Klinik SıNıFlandıRması (ESC/
ACC)  

J Am Coll Cardiol 2000;36:959-69. 



•  Göğüste  ağrı, basınç, ağırlık, 
daralma 

•  Ağrının boyun, çene, sırt, dişlere bir 
veya her iki kola yayılması 

•  Göğüsteki rahatsızlıkla birlikte 
hazımsızlık veya mide ekşimesi 
nedeniyle göğüste yanma hissi, 
bulantı ve/veya kusma 

•  Devam eden nefes darlığı 
•  Halsizlik, baş dönmesi, bilinç kaybı 

Göğüs	ağrısı	

Levine 



Göğüs	ağrısı	

•  Substernal, ezici, ağırlık, sıkıstırıcı, bunaltıcı rahatsızlık 

•  % 54 tipik iskemik semptomlar var 

•  % 43 yanıcı ve hazımsızlık 

•  % 32 göğüs acısı 

•  % 20 keskin, bıçak yarası gibi 

•  % 42 tanımlayamamış 

•  % 12 plöritik 





HASTANEYE	BAŞVURAN	HASTALARDA	GÖĞÜS	AĞRISI	NEDENLERİ		

   	Gastrointestinal 	 	%42	(%30’u	GER)		

   	İskemik	kalp	hastalıkları 	%31	

   	Göğüs	duvarı	hastalıkları 	%28		

   	Perikarditler																				 	%4		

   	Pnömoni-plörezi																 	%4		

   	Pulmoner	emboli																 	%2		

   	Akciğer	Ca																								 	%1,5		

   	Aort	diseksiyonu															 	%1		

   	Aort	stenozu																					 	%1		

   	Herpes	zoster																			 	%1	

Fruerqaard P et al. “The diagnoses of patients admitted with acute chest pain but without 
myocardial infarction” Eur Heart J 1996;17:1028  10 



Kardiyak	semptomlar	

ü Göğüs	Ağrısı	

ü Dispne	

ü Halsizlik	-	yorgunluk	

ü Çarpıntı	

ü Senkop	

ü Ödem	

ü Öksürük	

ü Hemoptizi	

ü Siyanoz	



Göğüs	Ağrısı	

	Miyokart	iskemisinin	en	önemli	bulgusudur	ve	
koroner	arter	hastalıklı	hastalarda	miyokardın	
oksijen	talebi	ile	koroner	kan	sunumu	arasındaki	
dengesizlikten	oluşmaktadır.	

  Miyokard	iskemisinin	en	sık	sebebi	koroner	
aterosklerozdur.	



  Miyokardın	O2	talebindeki	artış	ve/veya	koroner	kan	
akımındaki	azalma	anginal	göğüs	ağrısından	
sorumlu	olabilir.	

	

  Miyokardın	oksijen	talebinin	belirleyicileri;	
ü Ventrikül	duvar	stresi	
ü Kontraktilite	
ü Kalp	hızı	
ü Sol	ventrikül	kitle	artışı			

Göğüs	Ağrısı	
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§  Göğüste  ağrı, basınç, ağırlık, 
daralma 

§  Ağrının boyun, çene, sırt, dişlere 
bir veya her iki kola yayılması 

§  Göğüsteki rahatsızlıkla birlikte 
hazımsızlık veya mide ekşimesi 
nedeniyle göğüste yanma hissi, 
bulantı ve/veya kusma 

§  Devam eden nefes darlığı 
§  Halsizlik, baş dönmesi, bilinç kaybı Levine 

Göğüs	Ağrısı	



Göğüs	Ağrısı	
Lokalizasyon	



Göğüs	Ağrısı	
Ayırıcı	Tanı	



Anginanın	Süresi	

§ Stabil	angina	pektoris:	2-10	dakika	sürer	eforla	gelir,	
dinlenmekle	ve/veya	nitratla	geçer.	

	

§ Unstabil	angina	pektoris:	Ağrı	10	dakikadan	daha	
fazla	sürebilir.	İstirahat	halinde	gelen,	yeni	başlangıçlı	
(bir	ay	içinde)	olup	nitratla	geçer.	

	

§ Miyokart	infarktüsü:	Ağrı	20	dakikadan	uzun	sürer.	
Çok	şiddetli	ve	ölüm	korkusu	ile	birliktedir.	
Beraberinde	EKG	değişikleri	ve	kardiyak	enzimlerde	
artış	olur.	Nitratla	geçmez	



	
Varyant	(Prinzmental)	Angina		
	

ü Koroner	arter	spazmı	sonucu	oluşur.	
ü Ağrını	şekli	klasik	angina	gibidir	fakat	sıklıkla	is@rahat	halinde	ve	geceleri	
olur.		

ü ST	segment	yükselmesi	olur,	genelde	30	dakikadan	kısa	sürede	izoelektrik	
haIa	iner.		

ü Bazen	uzun	sürerek	miyokart	hasarına	neden	olabilir.	



Göğüs	Ağrısı	
Presipite	ve	Agreve	eden	faktörler	

ü Tipik	olarak	ağır	bir	yemekten	sonra		

ü Soğukta	

ü Yokuş	çıkarken	

ü Heyecan	

ü Gerilim	

ü Sigara	

ü Kabus	görme	



Tipik	Angina	Pektoris	

§ Substernal	

§ Sıkışma,	baskı,		ağırlık	hissi	veya	yanma	tarzında	

§ Eforla	artan	

§ İs@rahat	veya	nitrogliserin	ile	geçen	



§ Ağrının	göğsün	ortasında	olmadan	göğüsün	solunda,	sırIa,	
kolda	veya	karında	olması.	

§ Keskin,	bir	nokta	halinde	veya	15	saniyeden	kısa	süreli	

§ Tekrarlayıcı,	çok	uzayan	

§ Eforla	ilişkisiz	

§ Nitrata	cevap	vermeyen	

§ An@asidlerle	geçen	

§ Üzerine	basmakla	artan	

§ Plöro@k	tarzda	olan	

Atipik	Angina	Pektoris	



Kalp	Dışı	Göğüs	Ağrıları	

§ Akut	torasik	hastalıklarda	ağrı	

§ Anksiyete	durumlarında	ağrı	

§ Herpes	Zosterdeki	göğüs	ağrısı	

§ Kas	-	İsket	ağrısı	

§ Abdominal	ağrı	



Akut	Torasik	Hastalıklarda	Ağrı	
ü Aort	diseksiyonu;	sıklıkla	hipertansiyon	hikayesi	olan	hastalarda	
genellikle	sırtta	ve	lumbar	bölgeye	yayılan	çok	şiddetli	yırtıcı	
vasıfta	ağrı	ile	karekterizedir.	

ü Pulmoner	embolide;	ağrı	birden	olur	takiben	plörotik	tarzda	ağrı	
izler.	Risk	faktörleri	(venöz	hastalık,		postoperatif	durum,	
malignite	veya	uzun	süre	yatmak))	

ü Spontan	pnömotoraks	

ü Perikardit;	ağrı	plörotik,	eforla	ilişkisiz,	uzun	süre	devam	eder,	
omuzlara,	boyna	ve	sırta	yayılır	,	sırt	üstü	artar	ve	öne	eğilmekle	
azalır.	

ü Pulmoner	Hipertansiyonda;	tipik	angina	olur.	Bu	sağ	ventrikül	
iskemisine	veya	pulmoner	arter	dilatasyonuna	bağlıdır.		



Anksiyete	Durumlarındaki	Ağrı	
Da	Costa	Sendromu	

§ Da	Costa	Sendrom’lu	hastalar	genel	olarak	40	yaş	alZ,	
bayan,	depresyon	ve	anksiyete	skorları	yüksek	olan	
hastalardır.	

§ Ağrı	sıklıkla	kardiyak	apexte	uzun	sürelidir,	arada	bir	
iki	saniye	süren	keskin	karekter	kazanabilir.	Eforla	
ilişkisiz	ve	hafif	hassasiyet	bulunabilir.	



Herpes	Zosterdeki	Göğüs	Ağrısı	

§ Ağrı	klasik	olarak	döküntüden	önce	gelişir	

§ Lokalizedir	ve	ağrının	olduğu	yerde	bir	kaç	gün	sonra	
döküntü	çıkar.	

§ Radikülerdir.		

§ Lokal	duyarlılık	gösterir.	



Kas	İskelet	Ağrısı	

§ Servikal	veya	torasik	omurga	kemiklerinin	ve/veya	
eklemlerinin	hastalıklarına	bağlı	ağrılar	kalp	hastalıkları	ile	
karışabilir.	

§ Ağrının	hareketle,	sarsma	ile,	öksürmekle,	hapşırmakla	
artması	ve	masaj-ısıtma	ile	kaybolması	ağrının	kas	iskelet	
sistemi	orijinli	olduğunu	gösterir.	

§ Gögüs	kafesinde	kostokondral	ve	kostosternal	eklemlerde	
palpasyonla	ağrının	olması	kostokondritisi	akla	
getirmelidir	(Tietze	Sendromu).			



Abdominal	Ağrı	

§ Akut		ve	ciddi	sağ	kalp	yetmezliği	bulunanlarda	karaciğer	
konjesyonu	sağ	üst	kadran	ağrısı	yapabilir.	

§ Safra	kesesi	ağrısı	angina	ile	karışabilir	

§ Substernal	ve	epigastrik	rahatsızlık	hissi	özofagial	spasm	
veya	reflü	ile	sıklıkla	birlikte	olan	özöfajite	bağlı	olabilir.	Bu	
hastalıklarda	yemekle	ve	özellikle	yemek	sonrası	yatma	
sonucunda	artan,	antiasidlerle	geçen	yanma	tarzında	
şikayet	olur.		

§ Disfaji	veya	reflü	hikayesi	ayırıcı	tanıda	önemlidir.	

§ Ösofagial	ağrı	anginadan	daha	sık	sırta	yayılır.	



§ Pep@k	ülser	ağrısı	mid-epigastrik	bölgede	oluşur	ve	
yemek	yeme	ile	ilişkisi	ve	an@asidlerle	geçmesi	ayırıcı	
tanıda	önemlidir.	

§ Akut	pankrea@t’de	AMİ	ağrısını	taklit	edebilir,	fakat	
sıklıkla	kronik	alkolizm	veya	safra	kesesi	hastalığı	
hikayesi	mevcuIur	ve	ağrısı	sırta	yayılır	ve	kısmen	öne	
eğilmekle	azalır.	

Abdominal	Ağrı	
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ü Göğüs	ağrısı	ile	başvuran	hastalarda	STEMI’nün	ekarte	edilmesinde	

önemlidir.		

ü EKG,	atipik	şikayetleri	olan	hastalarda	tarama	için	faydalı	bir	yaklaşım	

olmasının	yanında,	perikardit,	pulmoner	emboli	ve	kardiyomiyopati	

gibi	alternatif	tanılara	ait	bulgular	ortaya	koyabilir.		

ü Hasta	semptomatikken	EKG	kaydı	elde	edilmeli	ve	semptomlar	

geriledikten	sonra	çekilen	EKG’yle	karşılaştırılmalıdır.		

Elektrokardiyografi	
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ü ST	segment	veya	T	dalga	değişiklikleri,	kararsız	koroner	hastalık	için	
en	değerli	EKG	göstergeleridir.	

ü İki	veya	daha	fazla	aynı	yüzeyi	gösteren	derivasyonda	1	mm’den	
fazla	ST	segment	depresyonu	klinikle	uyumlu	ise	AKS’u	göstermede	
yüksek	değer	taşır.	

ü Bunun	yanında	R	dalgasının	dominant	olduğu	derivasyonlardaki	T	
dalga	inversiyonu	daha	az	spesifiteye	sahiptir.	

ü Anterior	göğüs	derivasyonlarda	derin,	simetrik	T	dalga	inversiyonu	
sıklıkla	LAD’deki	önemli	darlıkla	birliktelik	gösterir.	

Elektrokardiyografi	



Semptom	ve	bulgulara	göre	AKS	olasılığı	

Özellik	 Yüksek	olasılık	 Orta	olasılık	 Düşük	olasılık	

Hikaye	 -	Göğüs	veya	sol	kol	ağrısı		
-	Bilinen	KAH	öyküsü		

-	Göğüs	veya	sol	kol	ağrı		
- 	DM	öyküsü,		
- 	Erkek,			
- 	Yaş	>70		

Diğer	risk	faktörlerinin	
olmadığı	durumlarda	olası	
iskemik	semptom	

Muayene	 Geçici	HT,	Pulmoner	ödem,	
Akciğerde	ral,	terleme	

Ekstrakardiyak	vasküler	
hastalık	

Palpasyonla	ortaya	çıkan	
göğüs	rahatsızlığı	

EKG	 Semptomlarla	olan	yeni	ST	
değişikliği	veya	T(-)		

Fiks	Q	dalgaları,	
Eski	ST-T	değişikliği	

Normal	EKG,		
R	dalgasının	dominant	
olduğu	derivasyonlarda	T(-)	

Kardiyak	
gösterge	

Artmış	TnI,	TnT	veya	CK-
MB	

Normal	 Normal	
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Göğüs	ağrısı	

Akut	koroner	sendrom	şüphesi	

Persistan	ST	
Elevasyonu	 ST	-	T	Anormallikleri	

Normal	/	
nondiagnosik	EKG	

Troponin  
pozitif 

Troponin  
2 kez (-) 

	Yüksek	risk 									Düşük	risk	

NSTEMI													USAP	

	İnvazif	 									Non-invazif	Reperfüzyon		

STEMI	

Başvuru		

Ön	Tanı	

EKG	

Biyokimya	

Risk	
belirleme	

Tanı	

Tedavi	
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Örnek	Ekg	
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Örnek	Ekg	
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Örnek	ekg	
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Örnek	Ekg	
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Örnek	ekg	



13.10.18 38 

Örnek	ekg	
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Örnek	ekg	
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Örnek	ekg	
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Örnek	ekg	
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Örnek	ekg	



Akut	MI’de	İlk	Tedavi	

  ASA	
  Oksijen	

   Nefes	darlığı	olanlara	

   Kalp	yetersizliğinin	diğer	bulguları	olanlara	

   Arteriyal	oksijen	saturasyonu	%90’dan	az	olan	olgulara	

   2-4	L/dk	



  ASA	
  Oksijen	

  Analjezik	
   İV	opioid		

   4-8	mg	morfin,	5-15	dk	aralarla	2	mg	ek	doz	

  Meperidin?	

Akut	MI’de	İlk	Tedavi	



   AMİ’de	zaman	=	kastır	

   Trombolizde	her	1	dakika	gecikme,	yaşamdan	11	gün	eksilmesi	

demektir	

   33	dk	gecikme	=	1	yıl	kayıp			

   Hangi	reperfüzyon	yönteminin	seçileceğinden	çok,	daha	önemli	

olarak	gördüğü	reperfüzyon	zamanına	odaklanmaktadır.		

   Buna	göre,	en	iyi	reperfüzyon	tedavisi	en	çabuk	yapılandır.	

Reperfüzyon	Tedavisi	



  Reperfüzyon:	
  Erken	revaskülarizasyon	(perkütan	veya	cerrahi)	
azalmış	mortalite	ile	ilişkilidir.	

  Perkütan	veya	cerrahi	revaskülarizasyon	imkanının	

olmadığı	durumlarda	daha	az	etkili	olan	trombolitik	

tedaviden	yararlanılabilir.				

TEDAVİ	


