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Acute coronary Syndrome 
 

 

 

 שתי תסמונות אקג שכדאי להכיר

 EMT-P –חיים קטלן 
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Acute coronary Syndrome 
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 תאור מקרה
 

 

 

לא ברור מהאנמנזה , דקות 10כאבים בחזה שנמשכים כבר ,  62בן 

 .משדר אקג למוקד,   ACSהאם כאבים המתאימים ל 
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 שידור אקג למוקד
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מרחק , אתם מוזנקים לחולה, לאחר אנמנזה ממושכת ומפורטת 

 .דקות 20הנסיעה כ 
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 :בהגעה 

 

מתאר כי לפני כעשרים דקות אפיזודה של כאבי חזה שנמשכו ,  62בן 

הכאבים חלפו , כעת .  מעט הזעה , מלווים בחולשה , דקות 15 –כ 

 .  אינו מעוניין בפינוי לבית החולים, מרגיש בטוב , כליל 
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 ללא כאבים –אקג בבית המנוי 
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 ללא כאבים –אקג בבית המנוי 
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Wellens' Syndrome 

 (or sign, or warning) 
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Wellens' Syndrome 

 (or sign, or warning) 
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Understanding The T Wave Changes 

  (מפוספס באקג"  )חולף STEMI" –גורמת ל  LADחסימה פתאומית של    •

 

הופכים   Tרפרפוזיה ספונטנית כתוצאה מפיברינוליזיס משני פיזיולוגי גלי    •

 Wellens T Waves –ביפזיים 

 

האקג משתנה לנורמלי או , בגלל היצרות משמעותית  LADחסימה חוזרת של  •

   Pseudo Normalization -יותר נכון 

 

  Wellenבזמן כאבים ובתצורת " תקין"יכול להראות , מעבר בין תצורות אקג •

 .כשאין כאבים
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 משמעות קלינית

 

 LAD –ב  90%הצרות סב אקוטית של מעל  •

 

  Anterior STEMI -ללא התערבות  •
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 דוגמאות
 כאבים בחזה,  55בן  
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 דוגמאות
 כאבים בחזה חלפו לחלוטין
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 דוגמאות
 כאבים בחזה,  65בן  
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 דוגמאות
 כאבים בחזה חלפו לחלוטין
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 דוגמאות

Wellen ? 

 ימים בעקבות אוטם קדמי 5השתחרר לפני יומיים מאשפוז של ,  70בן 
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Wellens' Syndrome 

  

 סיכום

 .ושינויי אקג בהעדר כאבים, תסמונת של כאבי חזה שחולפים •

 

 Terminal T Wave inversion V1-V4 -מאפיין עיקרי  •

 

 בחיבורי החזה Rללא איבוד גלי  •

 

 בחיבורי החזה Qללא גלי •

 

 .בזמן כאבים" פסאודו נורמליזציה" •
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 מזיע חיוור, דקות 30כאבים חזקים בחזה שנמשכים כבר ,  50בן 
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 אקג
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 :ניהול המקרה

 

 

 ? -טיפול 

 

 ?שליחת אקג –הודעה ליחידה 

 

 ?הפעלת חדר צינטורים 
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, דקות 30כאבים חזקים בגב המקרינים לחזה שנמשכים כבר ,  40בן 

 מזיע חיוור
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 :באבחנה המבדלת

 

 

 CTנשלל ב  –דיסקציה של האורטה 

 

 שלילי   –טרופונין 

 

 החולה שוחרר
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 החולה חזר יום למחרת
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 בחילה, מזיע , כאבי חזה ,  42בן 
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 טיפול בשטח
 אספירין

 הפרין

 איזוקט

 הודעה ליחידה

 !הגעה למיון 

 מיועד לצינטור לא דחוף
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 
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De Winter’s T Waves 

מהמקרים של חסימה   2%-כ   STEMIשווה ערך ל  •

 LADפרוקסימלית של 

 

 שליחת אקג ודיווח מתאים ליחידה לטיפול נמרץ לב •

 

 ACUTE STEMIטיפול מלא ל •
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Acute coronary Syndrome 
 

 

 שתי תסמונות אקג שכדאי להכיר 

 תודה רבה


