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Brjóstverkur1. Hnitmiðuð sjúkrasaga,
skoðun, EKG á fyrstu 10 mín. eftir komu

Já, gefa t. magnýl 300 mg
og t. klópidógrel 600 mg 4

Lág - meðaláhætta fondaparinux 2,5 mg s.c./
dag (eða enoxaparin 1 mg /kg s.c. á 12 tíma

Hjartaþræðing brátt.
Íhuga heparín 60 a.e./kg í æð ef tími
að þræðingu er meiri en 30 mínútur,
íhuga bivalirudin ef aukin blæðingahætta

Há áhætta
Einkenni:
- brjóstverkur í hvíld
- óstöðug blóðveita
- alvarleg takttruflun
- EKG breytingar
- trópónín T hækkun
Meðferð:
- magnýl, klópídógrel
- heparín
- hugleiða kransæðaþræðingu
og víkkun brátt
Meðal áhætta
Einkenni:
- endurteknir brjóstverkir
- EKG breytingar
- trópónín T hækkun
- sykursýki
- áður CABG/PCI/MI
Meðferð:
- magnýl, klópídógrel
- fondaparinux (eða enoxaprín)
- hugleiða kransæðaþræðingu
og víkkun innan 24 - 48 klst.
Lág áhætta
Einkenni:
- brjóstverkur
- EKG án ST- br./ósér. breytingar
- trópónín T eðlilegt
Meðferð:
- magnýl, klópídógrel,
- fondaparinux (eða enoxaparín)
- hugleiða kransæðaþræðingu
og víkkun innan 72 klst.

fresti)6. Hugleiða nítröt,  - blokka, statin 7

Innlögn á hjartadeild. Hugleiða hjartaþræðingu innan 24 - 72 klst. Halda áfram með
magnýl 75 mg x 1, klópídógrel 75 mg x 1
og fondaparinux 2,5 mg x 1 s.c.

Ef ekki hjartaþræðing
innan 2 klst. skal íhuga
segaleysandi meðferð

Áhættumat við bráðan kransæðasjúkdóm án ST- hækkunar

æðaverkur, t. magnýl 300 mg

Brátt hjartadrep án
ST- hækkunar (NSTEMI)/hvikul
hjartaöng 2. Áhættumat og mat
á blæðingarhættu 3

Há- áhætta án ST- hækkunar
(NSTEMI)/hvikul hjartaöng

ÁHÆTTUMAT

Nei, en mögulega krans-

Brátt kransæðaheilkenni (ACS)?
Stöðluð fyrirmæli vegna brjóstverks

Brátt hjartadrep með
ST- hækkun (STEMI)
/nýtt vinstra greinrof 5

Viðeigandi rannsóknir og
meðferð eftir klínísku mati

Ef ólíklegt er talið að verkur stafi af kransæðasjúkdómi skal meta sjúkling m.t.t. annarra orsaka

1) Fjölmörg vandamál önnur en kransæðasjúkdómur geta valdið

brjóstverk. Orsakir brjóstverks getur t.a.m. verið að finna í hjarta
(t.d. hjartavöðvabólga, gollurhúsbólga, ósæðarlokuþrengsli, hjartavöðvaþykknun), ósæð (flysjun), meltingarvegir (t.d.vélindabakflæði,
magabólga, magasár, brisbólga, gallblöðrubólga), lungum (t.d.
lungnabólga, bólga í fleiðru, lungnablóðrek), stoðkerfi, (brjóskrifjabólga) eða taugakerfi (rótarþrýstingur) auk þess sem þær geta
verið geðrænar (kvíði, þunglyndi).

2) Einkenni sem gefa grun um óstöðuga hjartaöng eða kransæðastíflu án ST- hækkunar eru m.a. langvarandi verkur,
hvíldarverkur eða versnandi verkjamynstur hjá sjúklingi með
þekktan kransæðasjúkdóm. Ennfremur ný ST- lækkun, viðsnúnar
T- bylgjur og hækkun á hjartaensímum.

3) Mikilvægt er að hugleiða blæðingaráhættu sjúklinga sem eiga

að fá blóðflöguhemjandi og blóðþynningarlyf.
Meðal þátta sem geta aukið áhættu eru líkamsþyngd < 60 kg,
kvenkyn, nýrnabilun, hár aldur, fyrri saga um blæðingavandamál,
blóðleysi, verulegur háþrýstingur.

Eðlilegt EKG eða
óbreytt frá fyrra riti

Fylgjast með sjúkl. í hjartarafsjá á BMT. Endurmat
á einkennum. Endurtaka EKG, trópónín
T 6 klst. e. komu eða fyrr eftir klínísku mati

Versnun klínískra
einkenna, nýjar EKG
breytingar og/eða
hækkun á trópónín T

Óbreytt EKG,
trópónín T eðlilegt.
Frekari rannsóknir
eftir klínísku mati

4) Í völdum tilfellum má hugleiða notkun annara blóðflöguhemjandi lyfja eins og prasugrels (Efient) eða ticagrelors (Brilique)
í stað klópídógrels. Ákvörðum um þetta er háð klínísku mati
hverju sinni.

5) Viðvarandi brjóstverkur og ST hækkun meira en 2 mm í a.m.k.

tveimur brjóstleiðslum eða meira en 1 mm í tveimur útlimaleiðslum frá sama svæði eru grunsamleg fyrir bráða kransæðastíflu með ST hækkun. Nýtt vinstra greinrof (LBBB), samfara
dæmigerðum einkennum getur einnig verið vísbending um slíkt.

6) Fondaparinux skal ekki nota hjá sjúklingum með gaukulsíunarhraða < 30 ml/mín. Hjá þeim skal nota enoxaparín í hálfum
ráðlögðum skammti.

7) Ákvörðun um notkun, beta blokka, statina og nítrata fer eftir
klínísku mati í hverju tilfelli.
Lykilheimild: Joint ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization.
Eur Heart J 2010;31:2501-2556.
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EKG

Ensím

Meðferð

Langvinn/
stöðug hjartaöng

Eðlilegt
Óbreytt frá
fyrra riti

trópónín T -

Lyf við hjartaöng, statín,
magnýl

Óstöðug hjartaöng

ST- lækkun
T- breyt.
Eðlilegt

trópónín T -

Lyf við hjartaöng, statin,
magnýl, klópídógrel,
fondaparinux (eða enoxaparín),
hugleiða þræðingu

Brjóstverkur vegna
hjartadreps án
ST- hækkunar

ST- lækkun
T- breyt.
Eðlilegt

trópónín T +

Lyf við hjartaöng, statin,
magnýl, klópídogrel,
fondaparinux (eða enoxaparín),
ef há áhætta: hugleiða þræðingu brátt

Brjóstverkur vegna
hjartadreps með
ST- hækkun

ST- hækkun/
LBBB

trópónín +

Magnýl, klópidógrel,
bráð kransæðavíkkun
eða segaleysandi meðferð

Klínísk einkenni

Útlit æðaskellu

