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Powikłania elektryczne OZW/MI
VT/VF

Arytmie „okołozawałowe”
- przedszpitalne
- szpitalne
- pierwotne/wczesne  - < 48 h (bez poprzedzających objawów

niewydolności serca i wstrząsu)
- wtórne/późne - > 48 h (zwykle z poprzedzającymi objawami 

niewydolności serca i wstrząsu)

VF – 6 % ? przedszpitalnie
- najczęstsza przyczyna zatrzymania krążenia (65-85%)/nagłych zgonów sercowych 

Piccini JP et al. Crit Care Med. 2011;39:78-83



Mechanizm arytmii „okołozawałowych”

- Zakłócona równowaga jonowa w wyniku niedokrwienia/reprfuzji
- Niejednorodność elektryczna – substrat zjawiska reentry
- Aktywacja układu adrenergicznego
- Zaburzenia w innych układach hormonalnych (miejscowych)
- ↑HR, ↑ RR → zużycie O2 przez miokardium
- Dyselektrolitemia hypo/hyperkaliemia, hypomagnezemia, hypokalcemia
- Hypoksja, hyopksemia
- Zaburzenia metaboliczne – kwasica
- Preyspozycja genetyczna

Organizm pacjenta w pierwszych godzinach zawału staje się środowiskiem silnie 
proarytmogennym



VF

Uporządkowany, skuteczny skurcz komór, wynikający z uporządkowanej sekwencyjne depolaryzacji 
włókien miokardium zostaje zastąpiony przez zupełnie chaotyczne, niezorganizowane depolaryzacje 
co powoduje brak skoordynowanego skurczu mięśniówki i brak mechanicznej czynności komór jako 
pomp

Fale VF niemiarowe i różnokształtne – „nieregularna sinusoida”.



VF - przedszpitalne

Najczęstsza przyczyna zgonów przedszpitalnych
80% w pierwszych 12 h, 4,5% w pierwszej godzinie
Prawie zawsze doprowadza do śmierci 
Szansa na przeżycie spada o 10 % z każdą minutą trwania jeśli brak CPR
Szansa na przeżycie spada o 3-4 % z każdą minutą trwania jeśli podjęto CPR



Ból wieńcowy-

podejrzenie OZW/MI 

Cechy bólu wieńcowego

1.lokalizacji

2.promieniowanie 

3.spoczynkowy > 20 min (>5min) (wysiłkowy)

Monitorowanie EKG
Defibrylator
Dostęp żylny
Zespół posiadający umiejętność resuscytacji [IC]

Jak najszybszy transport HEMODYNAMIKA [IA]

999/112Telefon  

EKG w ciągu 10 ,miut od FMC [IC]



VF (zatrzymanie krążenia) – przedszpitalne - postępowanie

CPR 
Defibrylacja
1mg adrenaliny – powtarzać 
Defibrylacja 150-200 J dwufazowy prąd, 360 J jednofazowy
Amiodaron i.v. 300 mg i wlew  
Monitorowanie EKG
Intubacja, mechaniczna wentylacja
Transport do szpitala

Zatrzymanie krążenia/VF – skuteczna resuscytacja, wieńcowa diagnostyka/leczenie inwazyjne 



Spaulding CM et al.: N Engl J Medic. 1997;336:1629-1633



czynniki ryzyka VF 

- Płeć męska
- Palenie papierosów
- Pierwszy zawał
- STEMI
- Brak wcześniejszych objawów CAD 

(bólów wieńcowych)
- Bradykardia
- Zaburzenia przewodzenia (blok 

przed.-komor. przed VF)
- Niski K przy przyjęciu do szpitala

Przedszpitalne Szpitalne

- Późna rewaskularyzacja lub jej brak
- Niepełna rewaskularyzacja
- Wysokie TnT/CPK
- Szerokie, głębokie zał. Q
- Dynamiczne zmiany w EKG
- Niska LVEF (rozległy zawał)
- Wcześniejsze uszkodzenie serca (zawał)

Gorenek B. et al.:Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2014 Sep 1Gheeraert PJ et al.: Eur Heart J 2006;27:24992516



Czasowe występowanie VF w STEMI

Demidova MM et al.: Prognostic impact of early ventricular fibrillation in patients with ST-elevation
myocardial infarction treated with primary PCI. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2012;1:302-311.



VF rokowanie

Śmiertelność wewnątrzszpitalna po VF w MI 

Bougouin W et al. European Heart Journal 2014;35:116-122

Wczesne VF (early) < 48 h od przyjęcia
Późne VF (late) - >48 h od przyjęcia

i przed wypisem

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24258072


VF rokowanie
5-letnie przeżycie pacjentów po wypisie ze szpitala po MI
w zależności od wystąpienia VF w trakcie hospitalizacji 

Przyczyny zgonów po MI w obserwacji 5-cio letniej po wypisie
ze szpitala w zależności od wystąpienia VF podczas hospitalizacji

Bougouin W et al. European Heart Journal 2014;35:116-122

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24258072


VF szpitalne - postępowanie

PREWENCJA
Monitorowanie EKG – sala R

- po rewaskualryzacji (PCI)  24 -48 h (72h) [IC]
- przedłużone monitorowanie jeśli leczenie zachowawcze

O2 jeśli SAT < 95%
Wczesna strategia REPERFUZYJNA (< 90 (60 min)
Korekta zaburzeń elektrolitowych K, Na , Ca
β – adrenolityki, ACE-I/ARA, statyny, antagoniści aldosteronu,
Leczenie p/bólowe - morfina 

LECZENIE
CPR/AED - Defibrylacja
Amiodaron i.v. (lgnokaina, procainamid) 12-24 h po skutecznej def. i jeśli VF nie nawraca
Jeśli śpiączka /głęboka sedacja/pacjent nieprzytomny - HYPOTERMIA [IB]





VF/VT w trakcie przezskórnej angioplastyki STEMI

Gorenek B. et al.:Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2014 Sep 1
Mehta RH et al.: JAMA 2009;301:1779-1789

Defibrylacja
Nie wymaga farmakoterapii –

jeśli nie nawraca

ŁGODNA?
W niektórych obserwacjach
3 x wzrost śmiertelności 90 dniowej 



Śmiertelność 90 dni po PCI
APEX-AMI trial



Burza elektryczna
3 ≥ VF/VT /24 h 



Późne VF w zawale serca



„Wearable cardioverter defibrillator”

Do czasu podjęcia decyzji o implantacji ICD
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57 lat mężczyzna
Miejscowość ok. 25 km na południu Łodzi
Syn usłyszał hałas w kuchni 
Ojciec – nieprzytomny, zaburzenia oddechu, zasiniony
Telefon 999
Rozpoczęcie CPR



Zespół pogotowia – 8 min
EKG – VF
Defibrylacja 3 x (2 x 1mg adrenaliny)
12-odprowadzeniowe EKG – STEMI przedni
Intubacja, oddech mechaniczny
SOR – WSS im. Kopernika (10 min)
HEModynamika - - PCI GPZ (4 x VF i defibrylacja podczas zabiegu
Wstrząs kardiogenny – IABPM
Echokardiografia EF – 35%
Śpiączka – HYPOTERMIA 33 C 24 h

Po 24 h powrót oddechu, powrót świadomości
EF po 2 tygodniach 45%, konsultacja neurologiczna, CT bez istotnych odchyleń
Wypisany po 16 dniach w dobrym stanie bez istotnych ubytków neurologicznych



Świadek: powiadomił pogotowie, rozpoczął CPR (ucisk mostka)
Zespół ratunkowy – 8 min na miejscu
EKG – Defibrylacja
Odpowiednie miejsce transportu –

bez zwłoki HEMODYNAMIKA rewaskularyzacja
Protekcja oun - HYPOTERMIA

Przyczyny sukcesu 














