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Acuut Myocardinfarct II 

Dieter Nuyens 
Cardiologie 

Uitgebreid inf.infarct met inferolat. Uitbr (RAC) 
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Uitgebreid inf.infarct met inferolat. Uitbr (CX) 

ST segment elevatie 

•  DD 
–   Vroege repolarisatie 
–   AMI (reciproke ST, Q) 
–   Pericarditis (PR depressie) 
–   LBBB (QRS duur) 
–   Hyperkaliemie (vlakke P, kort QT, spits T) 
–   Brugada Syndroom (rSR’ in V1-V2, type1) 
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ST segment elevatie: vroege repol. 

ST segment elevatie: vroege repol. 

n engl j med 349;22 
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ST segment elevatie: AMI 

ST segment elevatie: pericarditis 



27/12/10 

5 

ST segment elevatie: hyperK 

ST segment elevatie: BS 
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ST segment depressie 

•  DD 
–   Tachycardie (inspanning) 
–   Subendocardiale ischemie 
–   Reciproke ST bij AMI 
–   LV hypertrofie (QRS amplitudo) 
–   Digitalis (kort QT, kuipvormig ST)  
–   Hypokaliemie (QU) 
 

 

ST segment depressie: ischemie 
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ST segment depressie: LVH (vkf) 

ST segment depressie: hypoK 



27/12/10 

8 

Ischemie – Infarct 
 diagnose 
 lokalisatie 
 evolutie: acuut-recent-oud 
 DD ST-segment elevatie/depressie 
 infarct en BBB 

 
 

Minnesota code voor Q pathologie 
I, II, V2-6 aVL III, aVF 

zeker Q/R !1/3 en Q ! 30 ms 
Q ! 40ms 
qS na R in V2-6 
qS V1-V4 tot V6 

Q ! 40 ms en R ! 0.3 mV Q ! 50 ms in III en ! 0.1 
mV in aVF 
Q ! 50 ms in aVF 

waarschijnlijk Q/R ! 1/3 en Q ! 20 ms 
Q ! 30 ms 
qS in II 
qS in V1-3 
R verlies V1-3 met R " 0.2 
mV 

Q ! 40 ms in III en !0.1 
mV in aVF 
Q ! 40 ms in aVF 
Q ! 0.5 mV in III en aVF 

mogelijk Q/R ! 1/5 en Q ! 20 ms 
qS in V1-2 

Q ! 30 ms en R ! 0.3 mV Q ! 30 s in III en ! 0.1 
mV in aVF 
Q ! 30 ms in aVF 
qS in III en aVF 
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Infarct en RBBB 

QRS ! 120ms 
rSR’ pattern of notched R in V1 
Brede S wave in I en V6 
 
Abnormale Q’s worden NIET gemaskeerd.  

 

 

Infarct en RBBB 

simon_leclercq88
Highlight

simon_leclercq88
Highlight

simon_leclercq88
Sticky Note
Q in de rechter precorialen =>  infarct.
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Infarct en RBBB 

RBBB 

simon_leclercq88
Sticky Note
Kleine r in V1
Q in III en aVF niet breed en diep geno

simon_leclercq88
Sticky Note
Q in V1 => voor het QRS.
V3-5 wel => ganse voorwand.

II, III en avf => inferior.

Vreemde repolarisatie in de precordialen.

RBBB met anterior infarct.
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LBBB 

Infarct en LAHB 

rS in II, III en aVF 
S-III > S-II 
qR in aVL 
 
Normaal heeft LAHB nooit q’s inferior ! 

 

 

simon_leclercq88
Sticky Note
LBBB => diagnose anterior infarct heel moeilijk. Men moet vergeleijken!
Presentatie van nieuw LBBB kan presentatie zijn.

simon_leclercq88
Sticky Note
Linker AS!

Geen q's in inferior afleiding.
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Infarct en LAHB 

Infarct & bifacsiculair block 

RBBB & LAHB = !! 
 
Gevaar AVB III, VT/VF (30%) 

 

 

simon_leclercq88
Sticky Note
Cave voorbode van totaal AV-blok.
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Infarct & bifacsiculair block 

Infarct & bifacsiculair block 

simon_leclercq88
Sticky Note
ParadaysV2 => acuut infarct maar een enorme ST golf.AV-geleding niet normaal.RBBBS in III groter dan in IIReciproke rommelAcuut anteroseptaal infarct => RBBB en LAHB en eerste graads AV blok.Patiënt kan wel een pacemaker gebruiken :-p

simon_leclercq88
Sticky Note
Bealngerijke Q's => evolutie
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Infarct & bifacsiculair block 
Vorig ECG ? 

Enkele voorbeelden 

simon_leclercq88
Sticky Note
RBBB en LAHB => vergelijk met voorgaand => acuut infarct.
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Oud infarct & flutter 

Flutter 

simon_leclercq88
Sticky Note
Flutter mutherfuckers! Zaagtand in IICirkel tachycardie dat rond de tricuspiedklep draait. Meestal tegen de klok in.In een gezond atrium aan 300/min.2:1 => ventrikel antwoord 150/min3:1 => ventrikel antwoord aan 100/minWat gaat men doen => ventrikulair antwoord => ß-blokker en CCB => verapamil en dilthiazem effect op AV-knoop. De niet dihydropyridines.Lodexal => traag werkend preparaat.ß-blokker => selectieve hebben de voorkeur => bisoprolol.Voor cardiovesie => trombus uitsluiten. Dus anticoaguleren. Bij een cardioversie gaat de atria terug samentrekken. De uren die er op volgen herwint het de mechanische eigenschappen => gevaar op klontertje dat uit het linker oortje los komt en naar boven schiet. Gevaar op groot CVA :-(Dus geen anti-aritmica in eerste instantie.Vagale stimulatie kan ventriklair antwoord vertragen => fluttergolven beter zien.Maar let op bij oudere mensen en carotis massage => eerst luisteren voor een souffle => kan CVA veroorzaken door dat er een plaque doet ruptureren.Adenocor® => ook bij SVT te stoppen. Bij flutter gaat het niet stoppen . AV knoop vertraagt maar heet niets van invloed op tricuspied klep. Maar nooit bij WPW geven => anders gaat alles over de kent bundel => VF en patiënt is dood. Adenosine kan VKF doen ontstaan => AP wordt korter door snellere repolarisatie en reentry.

Bronchospamse  bij iemand met voorafbestaand astma => kan echt in de problemen komen hierdoor. (Theofylline kan men dan geven).

Let op het is wel een veilig product. Maar genoeg geven => 2 ampules in bolus (12mg ASAP en dan minstens 20-30ml fysiologisch nadien. Induceert AV-blok.

Tambocor => Na blokker => snelle depolarisatie => gaat de geleding vertragen. Als men veel geeft BBB. (Apocard is vertraagd vrijzetting). Men mag geen klasse 1C geven!! Gevaar op 1:1 geleiding. Bij flutter gaat de flutter evt wat vertragen => bvb aan 240 => met 1:1 geleding naar de ventrikels => gevaar op VF. Nooit dus in monotherapire als combo met nodaal antiarytmitiucum => betablokker of niet-dihydropyridine. Het zal het doen vertragen maar niet stoppen. Door geledings vertraging alleen gevooar voor ontstaan van flutter of het bevorderen.

Tambocor goed voor parox VKF => getriggerde activiteit wordt onderdrukt. Maar makkelijker flutter induceren.

Als VKKF meer dan 24u bezig is moet men eerst trombi uitsluiten voor cardioverteren Met TEE dus. Indien minder dan 24u => mag het zonder TEE maar gebruik gezond verstand.
i. Objectieve van de pt inschatten indien niet zeker ga er van uit dat het langer dan 24  bezig is.
ii. Rekening houden met T-E risico (chadvasc) indien hoog risico => best toch eerst anti-co geven.

Terug naar het ECG:
slechte R-progressie.
Q's moielijk te zien => II en aVF (QS), III (QS patroon) => pathologisch.
ST-elevatie is moeilijk te beoordelen.


simon_leclercq88
Sticky Note
Vagaal manoeuver
Flutter govlen => + in V1 en - in V6.
Cavum-ishtmus dependente flutter of zoiets :-s

Pt converteren:
Amiodarone => cave, retina desposities, SK afwijkingen (volledig onder drukt TSH => kijk naar vrij T4 (15-20 is nog tolereerbaar, indien hypo kan TSH tot 20 nog aanvaard worden), longfibrose (hoewel zz). fototoxiciteit => purpere schijn => zonneprotectie (komt vijr veel voor)
Bij jonge patiënten liver geen Amiodarone. Wat dan wel.

Bij jonge mensen => flutter ablatie. Men gaat een lijntje trekken ==> een bloklijjn. op de tricupid anaulus naar de VCI waardoor de tachycardie niet meer kan ronddraaien. 98% succes rate.
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Inferoposterior MI: Pre KT 
28j en epig./rsp 

Inferoposterior MI 2: KT pre 

simon_leclercq88
Sticky Note
Sinusaal
Kort PR (maar kan bij jonge man)
As
ST-elevatie in II, III en aVF

AMI => cocaïne gebruik kan dit geven. Of DM tpye I of familiale hypercholesterolemie.

simon_leclercq88
Sticky Note
Catheter aan ostium van de hoofdstam maar men ziet dat de coronair wazige aflijning heeft. Soms een paternoster aflijning van de coronairen.
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Inferoposterior MI 2: KT post 

Inferoposterior MI: post KT 

simon_leclercq88
Sticky Note
Negatieve T's overinferior
Groot inferior infarct => Q's al aanwezig dus dood weefsel.




27/12/10 

18 

Oud antero-inferior infarct 

Acuut anterior infarct 

simon_leclercq88
Sticky Note
sinusaal, regelmatig. 
QRS wat verbreed maar nog geen volledige BTB.
ST =< V3-4 => niet hoog genoeg.
Qs in de precordialen => antero-septaal met uitbreiding naar inferior.

simon_leclercq88
Sticky Note
ST elevatie in precordialen
Acuut infarct anterior
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Oud anterior infarct en VKF 

LVH 

simon_leclercq88
Sticky Note
Onregelmatig ritme => geen duidelijke P's => VKF of flutter. 
Fibrillatoire folven in V1 (soms op termijn remodulatie waardoor men deze niet ziet) Maar indien recent of of paroxysmaal =>fibrillatie golven.

VKF met totaal AV blok => junctioneel of ventrrikulair escape ritme => smal en breed respect QRS. Hier niet het geval want het is onreglematig.

Preexcitatie => late R-progressie (tussen V'-5) en men verwacht al een R in V2.

Q over de anterseptale regio V1-4.
Geen ST-afwijkingen.

Oud infarct
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Evolutief inferior infarct 

BS 
27j man, syncope tijdens fietsen 

simon_leclercq88
Sticky Note
V6 lichte ST elevatieAnterolateraal ook wat miserie
Uitbreind naar posterior niet uitgesloten.
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Normaal ECG 

RBTB en VKFlutter 

simon_leclercq88
Sticky Note
Op het randje eerste graads AV-blok.

simon_leclercq88
Sticky Note
Sinusaal, (positieve P).
Dubbel zoveel P als QRS'n => flutter met 2:1 doorgeleding
QRS is verbred => RBTB.
Voor de rest niet veel op aan te merekn.
ST ok en geen Q's.
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NSTEMI inferior en VKF 

WPW: Pre-RFCA 

Vrouw 56j, reeds jaren parox.palpitties 
Nu RSP en syncope  

simon_leclercq88
Sticky Note
SinusaalPreexcitatie aanwezig => upslope verloopt niet erg scherp van de QRS.Delta golf => voor de QRS.Heeft tachy cardie gegdaan => palpitaties => kan wat pijn geven.Hier geen infarct hier. ECG niet op moment van de pijn genomen.Kan ook asymptomatisch zijn:Pseduo infarct beeld bij prexcitatie door ventirkel dat verkeerd geactiveerd wordt. Posteroseptale kent. Q's inferior en abnormaleWat gaat men hier doen? WPWAblatie uitvoeren als eerste keuze (98% succes weinig complicaties)Patiënt weigert het wat dan? => men wilt dus dat ze een syncope niet doet (door VKF en snel antwoord was ze hier flauwgevallen) => cirkel tachycardie door AES (atriale extrasystole) ß blokker voorkomt dit mag bij jonge mensen maar ook voorkomen dat ze gaat dood vallen door FBI => Na+ blokker geven => vertraging van de geleiding. (Tambocor bvb).

simon_leclercq88
Sticky Note
Onregelmatig
Geen P te besporen => VKF
III en aVF => Q's maar vij breed en diep => pathologisch. Niet acuut. In II, III en aVF => negatieve T's => recent.
Kan wat ischemie lateraal zijn (uitbreiing) maar kan ook bij LVHT.
Inferlateraal infarct.
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WPW: Post-RFCA 

HCM - LVH 
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Recent inferior MI 

ORBTB 
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27j Acuut inferior MI (Pre KT) 

27j acuur RSP 

Protein 
First 

detection 
Duration of 
detection Sensitivity 

Spec
ificity 

Myoglobin 1.5–2 hours 8–12 hours +++ + 

CK-MB 2–3 hours 1–2 days +++ +++ 

Troponin I 3–4 hours 7–10 days ++++ ++++ 

Troponin T 3–4 hours 7–14 days ++++ ++++ 

CK 4–6 hours 2–3 days ++ ++ 
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Acuut inferior MI (KT) 

Acuut inferior MI (KT) 
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36u inferior MI (post KT) 

Wellens S 
Typische RSP:  
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Pericarditis (1) 

Pericarditis (2) 
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Infarct & bifacsiculair block 

Ischemie – Infarct 
 diagnose 
 lokalisatie 
 evolutie: acuut-recent-oud 
 DD ST-segment elevatie/depressie 
 infarct en BBB 
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AV geleiding 

Trifasciculair block 

QRS & BTB 

LBTB en VKF 
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Ant. infarct en RBBB 

QRS 

Ritme 
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60j, RSP 

80j, eenmalige syncope 




