
HASTANE ÖNCESİ ACİL BAKIMDA

STEMİ VE NONSTMİ

1. Ulusal Travma ve Resusitasyon sempozyumunda sunulmuştur. 

27 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve 

Paramedik derneği işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.



Kalbin kendisini besleyen koroner arterlerin, beslediği bölgelere

herhangi bir nedenle, 

yeterli kan taşıyamaması sonucu 

miyokardda oluşan iskemi ve nekrozun derecesine göre gelişen

hastalıklar ve bu hastalıklarının komplikasyonlarının tümü 

Koroner  kalp hastalıkları (KKH) başlığı altında incelenmektedir.

Koroner arter hastalığı



TEKHARF çalışmasına göre KKH ölümlerinin, nedeni bilinen

tüm erişkin ölümlerindeki payı erkeklerde %39, kadınlarda %47.7 dir. 

Ülkemizde her yıl 200.000 yeni koroner olay meydana

gelmektedir, bu hastalardan üçte birinin hastaneye ulaşamadan

aniden kaybedilmekte olduğunun altı çizilmelidir.

EPİDEMİYOLOJİSİ 



 Akut koroner sendromun en tehlikeli dönemi, sağlık kuruluşuna

gelmeden önceki dönem olup tedavinin hastane öncesi dönemde

başlaması çok önemlidir. Yapılan araştırmalar ilk ay içinde

mortalitenin yüksek olduğu ve bunun yaklaşık yarısının ilk 2 saatte

gerçekleştiğini göstermektedir.

 Acil tedavi ilkeleri, ağrının azaltılması ve kardiyak arrestin

önlenmesidir.

 Birçok çalışmada akut koroner sendromda ilk saatlerdeki

ölümlerin başlıca sebebinin ventriküler fibrilasyon olduğu

gösterilmiştir. Bu nedenle ilk saatlerde hastanın monitörize edilmesi

ve etkili CPR uygulanması ayrı bir önem arz eder. Sahada veya acil

serviste hasta ile karşılaşıldığında, ilk 10 dk içinde EKG çekilmelidir.

Akut Koroner Sendromda Acil Bakım Önemi



KAH, genellikle gençlik yıllarında başlayıp orta ve ileri yaşlarda 

belirti gösterir. KAH, klinik olarak kendini beş biçimde gösterir: 

 Angina pectoris

 Akut koroner sendrom 

 Kronik koroner kalp hastalığı (KKH) 

 Konjestif kalp yetmezliği 

 Ani ölüm 

Koroner arter hastalığının en önemli belirtisi, angina pectoristir

(göğüs ağrısıdır). 

KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)



Arterioskleroz, arterlerin orta  tabakasında kolesterol, (özellikle LDL) yağ, 

karbonhidrat, bazı kan elemanları, kalsiyum gibi maddelerin lokal 

birikimleriyle oluşur. 

Bu birikimler zaman içinde damarda yapısal değişikliğe yol açarak arter 

içinde kalınlaşır ve bir tabaka haline gelir. Beyaz veya sarı renkli bu 

tabakaya, atherom plağı denir. 

Atherom plağı; arter lümenini daraltır, trombüs oluşumunu kolaylaştırır, 

koparak arterlerde kısmi ya da tam tıkanmaya neden olur. 

GİRİŞ VE AMAÇ

Arterioskleroz, (damar sertliği) arter duvarının kalınlaşarak elastikiyetini 

kaybetmesi ve sertleşmesidir. 



Fizik egzersiz veya emosyonel stresle ortaya çıkan, dinlenmekle veya dil 

altı nitrogliserinle (<5 dk )sürede geçen, göğüse veya kollara yayılan göğüs 

ağrısı vardır.

Artan ihtiyaç durumunda buradan geçen kan arttırılamaz okijen

ihtiyacı karşılanamadığı için anjina pektoris (göğüs ağrısı)oluşur.

 Stabil anginalı hastaların çoğunda prognoz iyidir, 

 İstirahat ya da ilaç (SL Nitrat) kullanımı ile göğüs ağrı geçer. 

 Stabil anginalı hastalarda koroner arterioskleroz çoğu kez yavaş

ilerler.

 Plak stabildir ve sabit bir damar tıkanıklığı vardır. Plak yırtılmaz…

 Değiştirilebilir özellikteki risk faktörlerinin iyileştirilmesi ile hastalık

gerileyebilir. 

(STABİL) ANGİNA PEKTORİS (SAP)



Tipik anjina (GÖĞÜS AĞRISI) istirahatte de görülür. 

Egzersiz ya da stresle ilişkili değildir.

Akut mıyokardial iskemi olayı miyokard da nekroz 

oluşturacak sürede ve ciddiyette değildir.

USAP, stabil angina ile myokard infarktüsü arasında 

seyreden klinik bir durumdur. 

Bu hastalarda miyokard nekrozunu arttıran 

biyomarkerler

artmaz ve EKG’de ST segment yükselmesi görülmez.

UNSTABİL ANJİNA PEKTORİS (USAP)



Unstabil plak yırtılma riski olan plaktır!..

Bu plak yırtılırsa trombüs büyür

İskemi(USAP) ya da

İnfarkt (AMI)oluşur.

UNSTABİL ANJİNA PEKTORİS (USAP)



Myokard infarktüsü (MI, kalp krizi), atherom plağından kopan bir 

parçanın ya da trombüsün koroner arterlerde tam tıkanmaya neden olması 

sonucu myokardda nekroz oluşmasıdır. 

MI, akut koroner sendromun en ağır şeklidir. 

Koroner arterlerdeki tıkanmaya neden olan plak ya da trombüs, 

myokardın beslenmesini engeller, o bölgedeki kalp hücrelerinin ölümüne 

neden olur. Hasar gören myokard, kasılma yeteneğini kaybeder ve kalbin 

geri kalan kısmı hasar gören bu bölümün işini de yapmak zorunda kalır.

MYOKARD İNFARKTÜSÜ



Koroner kan akımının aniden kesilmesi sonucu myokard da

doku ölümü(infarkt, nekroz) oluşmasıdır.

MYOKARD İNFARKTÜSÜ

• İskemik alanlar ve 

az hasarlı lezyon 

alanları tedavi ile 

kurtulması 

amaçlanan 

alanlardır.









DİĞER BELİRTİLER

Diğer belirtiler;

Ölüm hissi

 Soğuk terleme

Nefes darlığı

Çarpıntı

Bulantı/kusma

Hipotansiyon ya da 

hipertansiyon

Halsizlik

Anksiyete

Bilinç değişiklikleri

 Şok ve ani ölüm

Kalp krizinin en önemli belirtisi: Göğüs ağrısıdır.



***Göğüs Ağrısının Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ağrının 

özellikleri

AP USAP MI

Niteliği Sıkıştırıcı,yanma 

ve baskı tarzında

Sıkıştırıcı,yanma 

ve baskı tarzında

Sıkıştırıcı,yanma 

ve baskı tarzında

Lokalizasyonu retrosternal retrosternal retrosternal

Yayılımı Boyun,sırt,her iki 

kol, alt çene

Boyun,sırt, her iki 

kol, alt çene

Boyun,sırt, her iki 

kol, alt çene

Süresi 2-10 dk 15-30 dk 30 dkyı geçer

Tetikleyen faktör Stres , efor Herhangi bir 

nedenle

Kararsız plak 

yırtılması üstüne

trombüs binmesi 

ve damarı tam 

tıkaması

İstirahat ve ilaca 

yanıtı

İstirahatle ve dil 

altıyla  geçer

İstirahat ve ilaça

geçebilir/geçmeye

bilir

İstirahat ve ilaçla 

geçmez



Göğüs ağrısı

Laboratuvar bulguları

EKG değişikliği

Anamnez ile konulur.

MI’DA TANI ;



WHO tarafından önerilen tanı kriterleri

İskemik tipte göğüs ağrısı

Seri çekilen EKG de MI a özgü değişiklikler

Kardiyak serum düzeyinde artma/düşme

Bu kriterlerden en az ikisinin bulunması tanı 

için yeterlidir

MI’DA TANI ;



AKS TANI İSKEMİK 

TİPTE

GÖĞÜS 

AĞRISI

LAB.BULG. 

ENZİMLERDE 

YÜKSELME

EKG DE 

İSKEMİ 

BULGULARI

KARARSIZ 

ANGİNA 

PECTORİS

+ +/- EKG

DEĞİŞİKLİĞİ 

YOK

ST ÇÖKMELİ(Q

dalgasız, non Q 

MI)

+ + Hemen tüm 

derivasyonlarda  

ST depresyonu 

(çökmesi), 

ST 

YÜKSELMELİ 

MI

(Q dalgalı)

+ + Bölgeyi gören

derivasyonlarda 

ST elevasyonu

(yükselmesi).



Normal EKG dalgası 
Normal sinüs ritmi EKG bulguları;

Hız:60-100/dk

P dalgası var

Her P dalgasını takiben Q-R-S dalgası 

var

PR aralığı 0,12-0,20 sn (3-5 küçük kare)

Q-R-S genişliği en fazla 0,10-0,12 

sn’dir.

PR mesafeleri eşit

RR mesafeleri eşit

Q-R-S mesafeleri eşit

PP mesafeleri RR aralığına eşit



Akut MI, ST segmentinde gelişen iki çeşit değişiklikle EKG’de izlenir. 

 Normalde ST segmenti izoelektriktir, pozitif ya da negatif bir değişim 

izlenmez; çünkü bu sürede net akım yoktur. 

 Gelişen infarktüs alanı, myokarddaki elektriksel yükü değiştirir.

 Bunun sonucu olarak elektrik akımı anormalleşir ve ST segmentinde

değişiklikler ortaya çıkar. 

Koroner arterdeki tıkanmadan sonra ilk 

40 dk içinde oluşmaya başlayan nekrozun 

ilk bulguları, EKG’deki değişiklikler ile 

izlenir. 

Akut Myokard İnfarktüsü



STEMI (ST elevasyonlu MI)

 Myokardın tüm tabakalarını etkileyen infarktüs alanı 

oluşmuşsa(transmural iskemi) akut MI, EKG’de ST segmentinin

yükselmesi ile izlenir. 

 Bu duruma STEMI (ST elevasyonlu MI, ST yükselmesi olan MI) denir.

STEMI’de görülen ST segmentindeki yükselme, değişik şekil ve 

görünümde olabilir. 



EKG’de STEMI görünümü 



 Kalbin sadece iç tabakasını etkileyen infarktüs alanı (subendokardiyal

iskemi) oluşmuşsa EKG’de ST segmentinin çökmesi ile izlenir. 

 Bu duruma, NSTEMI (non-ST elevasyonlu MI, ST yükselmesi olmayan 

MI) denir. 

 Her iki durumda da göğüs ağrısı ya da kardiyak enzimlerde yükselme, 

EKG bulgusuna eşlik eder. 

ST segmentinde çökme 

NSTEMI (non-ST elevasyonlu MI) 



EKG’de NSTEMI görünümü 



AKUT KORONER SENDROMLAR

USAP: 

GÖĞÜS AĞRISI VAR

EKG’DE DEĞİŞİKLİK YOK

KARDİYAK ENZİMLERDE YÜKSELME YOK

NONSTEMI:

GÖĞÜS AĞRISI VAR

EKG’DE ST DEPRESYONU (ÇÖKME MEVCUT)

KARDİYAK ENZİMLERDE (Troponin vs…)YÜKSELME VAR

STEMI:

GÖĞÜS AĞRISI VAR

EKG’DE ST ELEVASYONU (YÜKSELME MEVCUT)

KARDİYAK ENZİMLERDE (Troponin vs…) YÜKSELME VAR



2-4 mg morfin uygula



Dinlediğiniz için teşekkürler…


