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Acuut Myocardinfarct I 

Dieter Nuyens 
Cardiologie 

Definitie van infarct 

•  Klinische diagnose 
– Anamnese 
– Cardiale enzymes 
– ECG veranderingen 

•  Uitgebreidheid van necrose bepaalt de 
onmiddellijke en laattijdige prognose! 

simon_leclercq88
Sticky Note
Positieve troponines niet per se.

Meestal retrosternale pijn.
DM => asymptomatisch MI
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Thysegen et al Circulation 2007 

simon_leclercq88
Highlight
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DD/Vals positieve cardiale enzymes 
•  Tachy- en bradycardie met hemodynamische weerslag 
•  Longembolen met RV ischemie 
•  Hartfalen 
•  Cardiaal trauma, cardiale chirurgie 
•  Peri/myocarditis 
•  Aorta dissectie 
•  Apical ballooning 
•  Hypertrofe cardiomyopathie en infiltratieve 

aandoeningen 
•  Rhabdomyolisis en brandwonden 
•  Sepsis 
•  Nierinsufficiëntie 

Ischemische ECG veranderingen 

•  S-T segment elevatie 
•  S-T segment depressie 
•  Hyperacute Ts 
•  T-inversie 
•  Pathologische Qs 
•  LBTB 

simon_leclercq88
Sticky Note
Vaak gezein bij SVT (flutter, AVNRT met atnwoord van 180-200/min) Dus voorzichtig met interpretatie.

Bradycardie kan ook.

Longembolen =>PHT => RV => toename van wandspanning en tropinine stijging.

Cardiaal trauam => stuur in de bostkas gehad. Myocardcontusie.

Aorta dissectie => interclaviculaire pijn, rugpijn met hoge tensies. Denk er aan en wordt wel gemist. Cave als het doorscheurt naar abdominal of naar de coronairen.

Apical ballooning => Takotzobo => broken heart syndroom => door massieve vrijzetting van de zenuw. Vaak door uitgesproken emotionele stress. Apicale regios van de LV controhareen niet => basale stukken wel => ° dyskinesie. Hier ziet men ook gestegen troponines. Diepe symmetrische negatieve T's.

HTCM => subendocardiale ischemie.

Rhabdo => ook => andere grenswaardes hanteren.
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Thysegen et al Circulation 2007 

ST segment 

simon_leclercq88
Highlight

simon_leclercq88
Sticky Note
Minstens twee opeenvolgende => waarbij 1mm volstaat. In V2 en 3 geldt dit niet.

ST-depressie

Bij prominente R => R/S >1

simon_leclercq88
Sticky Note
Ischemie => vooral subendocardiaal.

Vb. LAD 95% dicht => anteroseptaal gebied => subendocardiaal ischemie. Het echt endocard krijgt via diffusie van het intracardiaal bled.
Bij ischemie => geen volledige afwezigheid van excitatie contractie koppeling. Vm 
Cardiomyocy => tragere depolarisatie => op -60mV tragere upstroke omdat het vooral Calcium dependent is doordat op -60mV een deel van de Na kanalen geïnactiveerd is.
=> conductie snelheid neemt af.
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ST segment 

ST segment 

simon_leclercq88
Sticky Note
Diastolische gaat stijgen
Systolisch gaat dalen

simon_leclercq88
Sticky Note
Cardiocyten subendocaridaal minder negatteive Vm.

ONderste => enkel endocardiaal viabel => ST elevatie.
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ST segment in ischemische zone 
•  Subendocardiale ischemie 

  ST segment depressie   

Evaluatie: 
•  aflopend 
•  oplopend 
•  horizontaal 

Subendocardiale ischemie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Bij inspanning => fietsproef => ischemie gaan proberen uit te lokken. J-punts depressie is niet pathologisch als 80ms erna de isoelektrisch lijn bereikt wordt.

simon_leclercq88
Sticky Note
Voorbeeld inspanningstest => pathologisch => j-punt overgang J naar ST.

onderste => na 5min => meer dan 2mm
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Horizontale ST Segment Depressie 
Verdacht voor ischemie: 
•  Stabiele angor  - bij inspanning, beter bij rust of 

nitraten 
•  Instabiele angor - in rust 
•  Niet ST elevatie myocardinfarct - diep, geassocieerd 

met T-inversie 
•  Infarct - reciproke horizontale depressie 

Horizontale ST depressie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Instabiele angor => trombus die groter  en kleiner wordt in de cornoair.

simon_leclercq88
Sticky Note
Pathologisch
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Aflopende ST segment depressie 
DD/ 
-  Ischemie 
-  Digitalis 
-  Strain bij hypertrofie 

Oplopend ST segment depressie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Bij digitalis loopt het ook af.
Bij LVHT => V4-6 aflopende ST => strain
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Oplopende ST segment depressie 
NL: bij inspanning tot 80 ms na het j-punt! 

Diagnose van subendocardiale ischemie 

•  ST depressie ! 1mm op J-punt 
EN 

•  Horizontaal of aflopend ST segment 

•  ST depressie ! 1mm 80ms na J-punt 
EN 

•  Oplopend ST segment 
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ST segment in ischemische zone 
Transmurale ischemie STEMI 

 ST segment elevatie !1mm !2 leads
  

inferior AMI  

ST segment in geopponeerde zone 

simon_leclercq88
Sticky Note
Loaklisatie van het infarct.
RV-infarct heeft iets andere aanpak. Geen nitraten of diuretica geven.
Anterior infarct gevaarlijker dan inferior.

ST elevatie => waar en inschatten of het acuut, evolutief of ouder is.
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ST segment in geopponeerde zone 
  ‘reciproke’ ST depressie 

ST segment in geopponeerde zone 
‘reciproke’ ST depressie bij inferior AMI  

simon_leclercq88
Sticky Note
Reciproke verandering =>

DD ischemie => ST depressie
infarctie => ST elevatie.

simon_leclercq88
Sticky Note
Normaal sinus ritme
ST elevatie => II,III avF. en reciproke veraneringen => deze geven extragewicht aan de diagnose.
Hoe meer afwijkende lead hoe groter het infact.
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ST elevatie & infarct grootte 

•  Klein MI: 2 of 3 leads 
•  Matig MI: 4 of 5 leads 
•  Groot MI: 6 of 7 leads 
•  Extensief MI: 8 of 9 leads : HS letsel 

  

ST segment: samenvattend 
•  Subendocardiale ‘ischemie’ 

 ST depressie 

•  Transmurale ischemie ‘ Injury’ 
ST elevatie in ischemische zone 
 ST depressie in geopponeerde zone 
  (= ‘reciproke; ST depressie) 

  

simon_leclercq88
Sticky Note
Hoofdstam => inferolateraal en ...
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T-golf 

T golf 
•  Normaal in dezelfde “richting” en kleiner dan 

het QRS 
•  Hyperacute Ts bij ST elevatie myocardinfarct 
•  T golf inversie bij ischemie en kort na het 

myocardinfarct 
–  Symmetrisch 
–  Omgekeerde polariteit QRS 

simon_leclercq88
Sticky Note
T-golf volgt ongeveer de as van QRS.

Hyperacute fase => hyper acute spitse T-s en nadien ST-elevatie. (meestal enkel gezien bij patiënt onder monitor)

Hyperacute => vrij brede T en groot.
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DD van negatieve Ts 
•  Normaal in sommige leads 
•  CMP 
•  Pericarditis 
•  BTB 
•  Sub-arachnoidale bloeding 
•  Elektrolietenstoornissen 
•  Digitalis of andere intoxicatie 
•  Acidose/alkalose 

Hyperacute T waves 

simon_leclercq88
Sticky Note
Normaal waar QRS ook negatief is.
aVR, V1

Kan negatief zijn bij CMP => aritmogenen

Takotsubo

SAB en alle problemen met overdruk.
Bij decerebratie ook.



simon_leclercq88
Sticky Note
T-s bijna hoger dan QRS.
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T golf omkering tijdens een AMI in evolutie 

simon_leclercq88
Sticky Note
ST loopt over in T golf, combatibel met infarct.Kan ook bij hyperkalemie => maar beweijzn op ABG of bloed.

Longembolen kunnen dit ook geven RV overbelasting.

simon_leclercq88
Sticky Note
Voorwand infarct in evolutie omdat er Q's aanwezig zijn.

De T's negatieveren in V2-3 => terminale T golf is negatief => bisfasisch. Dit gaat de volgedne uren en dagen voordgan.

Bij een acuut MI dat n15minuten bezig is => nog geen irreversibele schade. Als men dit dan  met cornoaro oplast => wieing Q's aan overhouden.
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Q golf 
Niet pathologisch 
-  septale q 

 
Pathologische Qs 
-  necrose 
-  waarschijnlijkheidsgraad 

Q golf 

simon_leclercq88
Sticky Note
Normaal in aVL en V6

simon_leclercq88
Sticky Note
Transmurale ischemi => men kijkt naar achterliggende vectoren. 
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Pathologische Q-golf ‘scar’  
  ‘elektrisch venster’ 

Pathologische Q-golf ‘scar’  

1mm breed; >40ms 
 of 

> 1/3 R-amplitude 
 

simon_leclercq88
Sticky Note
Kijken naar de precodieale  naar achterliggende vectoren.

simon_leclercq88
Sticky Note
Q is pathologisch als het breder.. zie slide.

Uitz III en aVF cfr infra.
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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 

Thysegen et al Circulation 2007 

simon_leclercq88
Sticky Note
Zekerheid van een infarct obv dieze stabel.

III en aVF => normale Q makkelijk gezien. 
Precodialen => links => 
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Pathologische Q-golf ‘scar’  

Inferior MI 

Pathologische Q-golf ‘scar’  

Anterior MI 

simon_leclercq88
Sticky Note
Doorgemaakt inferior infarct. Zie pijlen => Q => dieper dan 1/3 van e R en op twee opeenvolgende afleidingen.

Normale T golf geen elevatie of depressie => oud.
Ook R verlies in het infarct regio.

simon_leclercq88
Sticky Note
V5 pas een Q. Normaaal een tranisitie V3-4 maar hier later.

V2-3 => discrete Jpunt afwijking. Bij een man mag dit nog.

Oud infarct.
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Pathologische Q? 

I, aVF = path. 
V2, aVR = n.s. 

Pathologische Q-golf ‘scar’?  

 
CAVE aVR (III, V1) 
 

simon_leclercq88
Sticky Note
I en aVF => pathologishc.

V2 en aVR => moielijke uitpsraak.
V2 => te kleine Q. 
Avf => diepe brede Q en ST elevatie met T golf die bifasisch is => evolutief inferior infarct.
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R verlies 

QS na R 

simon_leclercq88
Sticky Note
R in V2  groter dan in V3 => Q is pathologisch.

simon_leclercq88
Sticky Note
QS beeld in V4 => 
V2 heeft al R 
Zeker pathologisch
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Ischemie vs. necrose 

Ischemie vs. necrose 
•  Subendocardiale ‘ischemie’ 

 ST depressie 
•  Transmurale ischemie ‘Injury’ 

ST elevatie in ischemische zone 
 ST depressie in geopponeeerde zone 
  (= ‘reciproke; ST depressie) 

•  ‘Infarct’ of necrose 
Pathologische Q 

 
 

  

simon_leclercq88
Sticky Note
Verschil goed kennen!
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AMI evolutie 

Acute Faze 
Eerste uren 

•  zeer spitse hoge T 
•  ST segment elevatie 

– Pardee-curve 
– Convex naar boven 

•  negatieve T 
•  Reciproke = “spiegelbeeld” ST depressie 
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Recent STEMI 
Na 1-48u 
•  Vermindering van ST elevatie 
•  T golf inversie 
•  Vorming van pathologisch Q golf 

Oud myocardinfarct 
Na weken tot maanden 

–  Isoelektrisch ST segment 
– Normale T-top 
– Pathologische Qs 

simon_leclercq88
Sticky Note
Evolutie kan sterk variëren van pt tot pt.

Als er geen Q => acuut.

Begin T negatief => eovutief.

T negatief => recent

T normaal => oud en Q
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AMI evolutie 

AMI evolutie 
Anteroseptaal MI 

+10u 

simon_leclercq88
Sticky Note
Aplitude van de T daalt

2 dagen bisfasiche T

Na 1 week => ngetief.

Na 1 uur => Q nog niet zo diep als na 1 dag. Dit komt omdat de necrose nog niet zo uitgebreid is.

Waarom wordt de Q kleiner => weet de prof niet.

Na 1 week QRS beeld.

simon_leclercq88
Sticky Note
Precodialen

V1 meer dan in V2 => ST elevatie.
Na 10u => pathologische Q's die ontstaan met R verlies. 
Transitie vershuif
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AMI evolutie 

Inferoposterior & RV MI 

Infarct lokalisatie: anatomie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Eerst naar ST kijken
II, III avf
Maar ook V3R en V4R
Uitbreiding naar posterior => ST depressie in V1 met aflopend ST waarbij R golf gaat ontsaan. Spiegelbeeld van wat me verwacht.

RV infarct met posterioir uitbreiding.

simon_leclercq88
Sticky Note
occlusie rechter coronoair

RAC dicht en indien dominant ook inferior.

Domlinnat links systeem waarbij inferior door CX bevloeid is heeft men dit probleem niet.
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Infarct lokalisatie: anatomie - RAC 

Infarct lokalisatie: anatomie - CX 

simon_leclercq88
Sticky Note
LAD tussen LV en RV => septale perforatnente en dus bij voorwand infarct betrokken.
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Infarct lokalisatie: anatomie - LAD 

Inferior       
II, III, AVF 

Antero-Septal 
V1,V2, V3,V4 

Lateral              
I, AVL, V5, 
V6 

Posterior                      
V1, V2, V3 

RIGHT LEFT 
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Anatomische correlatie 

Voorwand infarct 

simon_leclercq88
Sticky Note
Prox LAD, hoofdstam letsel.

ECG => evolutie van het MI ezig
V3 en 4 Q's
Bifasische T's aanwezig.

Wat hierbij doen => aspirine geven heeft geen zin dat gaat veel te lang duren. Aspergic IV => werkt heel snel aggreagatie van plaatsjes wordt gestopt.
Morfine geven tegen de pijn. Stress door de pijn door HR enkel maar stijgen. Best subcutaan geven. Fentanyl => volgend de prof. minder bijwekrignen en werkt slectiever => 50µg? 
Nitraten => cave bloeddruk en cardiogenen shock. Nintraten vooral voor VD en bij evolutief letsel heeft niet veel zin.
Mag men geven bij ischemie en ST-depressie ne klachten waar BD goed is. Cedocar of molsidomine.
Clopidogrel in hoge dosis => opladen. De PTCA gaat veiliger kunne gebeuren.
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Infarct lokalisatie: acuut anterior MI 

LAD 
 

Cave: 
Shock 
AVB 

Infarct lokalisatie: lateraal MI 

CX 

simon_leclercq88
Sticky Note
Anterior infacrct => gevaarlijk infarct.
Pt'n gaan gemakkelijk in shock.

ST-elevatie in de laterale => acuut lateraal infarct.
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Infarct lokalisatie: septaal MI 

Infarct lokalisatie: inferior infarct 

simon_leclercq88
Sticky Note
V1 en 2 elevatie

Totaal av blok omdat die in het septum zit.

simon_leclercq88
Sticky Note
Hier ook evolutief => II,III en avF
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Infarct lokalisatie: acuut inferior MI 

 
 

Cave: 
Brady 
AVB 

hypotensie 

Infarct lokalisatie: acuut inferior MI 
RAC 

simon_leclercq88
Sticky Note
Door Vagale stimulatie kan men ook een AV blok krijgen of shock.

DD: AV blok
Bij inferior => geleiding niet in ischemisch gebied maar door bealingrijke bagale stimulatie => wat moet men doen => anticholinergicum =>Atropine!!

Bij anterior => prox geleding in ischemisch gebied waardoor => AV blok. Temporaire pachmaker.



27/12/10 

33 

Infarct lokalisatie: acuut inferior MI 
RAC 

Infarct lokalisatie: acuut inferior MI 
CX 

simon_leclercq88
Sticky Note
Inferior infarct.
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Infarct lokalisatie: acuut inferior MI 
CX 

Acuut achterwand infarct 

simon_leclercq88
Sticky Note
<inferolaterial

simon_leclercq88
Sticky Note
Prominent R in V1 zonder rechter as draaiing => denk aan RV infarct.
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Infarct lokalisatie: posterior MI 

Proximale LAD stenose 

simon_leclercq88
Sticky Note
Lad stenose is hooggradig.
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Proximale LAD stenose 

Proximale LAD stenose  

•  Teken van Wellens 
– Symmetrische diep negatieve T 
– Minimale ST segment elevatie V2-V3 
– Gestrekt of concaaf ST segment 
– Geen verlies in amplitudo van de R-golf 

simon_leclercq88
Sticky Note
Recent Voorwand ischemie
negatieve T's over de voorwand door hooggradig letsel op LAD of hoofdstam.
Subtotale occulise. 
Syndroom van wellens. Goed in het oog houden => het is een kritiekee plaats.

T's symmetrsich negatief.
Nog geen tkens van infarct. Nog geen R verlies of Q's.
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Hoofdstamletsel 

Hoofdstamletsel 
•  Significante ST segment depressie in 8 

of meer afleidingen 
•  ST elevatie in aVR en/of V1 

simon_leclercq88
Sticky Note
ST depressie I, II,II avf, V2-6
ST dep in 8 of meer afleidingen en elevatie in aVR => als men dat ziet is dat heel suggestief => dringend cathlab of die gaat dood gaan!
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LAD occlusie 

RAC occlusie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Nog geen T's => acuut anterior met wat laterale uitbreiding => infarct acuut.

simon_leclercq88
Sticky Note
Eovlutief inferior infarct.
Q en ST elevatie
T-negatievering
III al Q's
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? 

Acuut inferior infarct + AVBII Wenckebach 

simon_leclercq88
Sticky Note
Normaal ritme.

simon_leclercq88
Sticky Note
Onregelmatig ritme (voornaamste oorzaak in onze poputlaie is VKF => kijk naar II => p-toppen het best zichtbaar => hier wel zichtbaar => geen VKF) met onderliggend sinus ritme.

Meestal is de oorzaak hiervan =>AV blok van de tweede graad (intermittent blok).

Inferior infarct =>pahtologisch Q in III => eerder ouder infarct.
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DD/ ST segment elevatie 
•  Vroege repolarizatie 
•  Acuut infarct 
•  Aneurysma 
•  Pericarditis 
•  LBTB 
•  Hyperkaliëmie 
•  Brugada Syndroom 

DD/ ST segment depressie 
•  Subendocardiale ischemie 
•  Reciproke verandering bij infarct 
•  Linker kamer hypertrofie 
•  Digitalis 
•  Hypokaliemie 
•  Normale J-punts depressie bij tachycardie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Pericarditis => heel diffuus => alle afleidingen. PR depressie in avr



simon_leclercq88
Sticky Note
Examen => 10 thoeretische vragen => kan een van deze klite vragen zijn.
VB: wat is een links cominante circulatie, wat bij occulusie van deze coronair, 3 oorzaken van ST depressie.
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DD/Acute pericarditis 

pericarditis 

DD/Acute pericarditis 

simon_leclercq88
Sticky Note
PR depressie V2-6 => yprisch
Thoracel pijn => elevatie van ST's => pathologisch. Maar als ze diffuus zijn denk na.

Vaak andere klachten, houdening of ademhalingsgebonden RSP, subfebirel of infectie recent. Algmeene malaise.

simon_leclercq88
Sticky Note
PR depressi.

Hoe diagnose => ausculteren, labo => inflammatoir, echo (TEE)

Bij zuivere pericarditis =>geen gestegen tropo (vb coxakie infectie)

maar bij perimycoarditis kunnen ze wel gesgen zijn => cave HRST => MR nodig voor verdere evalutatie.

Wat dan doen => TTE 1cm vocht en paritële colloaps rechter kant. Als patiënt hypertens is => drainage waarschijnijk nodig.

Als de tensies goed zijn kan men consevatief te werk gaan => NSAIDs (vb ibuprofen 2x300mg) gedurende enekel weken, cave PPI ook meestal nodig. Aspergic in afbouw. 3g eerste week en 500mg er a erlke week 6weken lang.
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K+!!: hoge spitse T, breed QRS, SVES 

DD/ Hyperkaliemie 

komvormige STdaling, kort QT, lang PR 

DD/ Digitalis intoxicatie  

simon_leclercq88
Sticky Note
Ionogram voor diangose
Opp onder T-golf recht evenredig met ernst van de hyperK.

Wat gaat men doen => glucose + insuline K+ gaat intracullualier.

simon_leclercq88
Sticky Note
ST depressie zonder knemreken van LVHT
Komvormige daling
Vaak PR verlenging, AV geledingsvetraging.

Cave gevaarlijk. Zeker bij slechte nierfunctie.
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DD/ Cerebrale bloeding 
 

Anatomie 

simon_leclercq88
Sticky Note
Takostubo geeft een gelijkaardig beeld.
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Uitgebreid inf.infarct met inferolat. Uitbr (RAC) 

Uitgebreid inf.infarct met inferolat. Uitbr (CX) 

simon_leclercq88
Sticky Note
Onregelmatig ritme => tgv 2e graad AV blok.ST elevatie II, III en AVFV2-3 =>  posterior uitbreding => inferior.

V6 => laterale uitbreinding

simon_leclercq88
Sticky Note
Rgelematig- PR is rand normaal.

Inferior optrekking => II, III aVF
V4-6 => lateraal
I en avl => lateraal
I en avl => CX betrokken.
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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) 
 

ST segment elevatie: vroege repol. 
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ST segment elevatie: vroege repol. 

n engl j med 349;22 

ST segment elevatie: AMI 

simon_leclercq88
Sticky Note
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ST segment elevatie: pericarditis 

ST segment elevatie: hyperK 
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ST segment elevatie: BS 

ST segment depressie 

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

 

simon_leclercq88
Sticky Note
Sinusuaal regelmatig, linker as draaiing
QRS is niet verbreed. ORBTB
ST-optrekking => V1-3 dat afloopt => Brugada.
geen anteroseptaal infarct.
J-punt elevatie in twee opeenvollgende precordialen gevolgd door bifasische T-top. 

Wat gaat men doen => bij syncope => defibrillator nodig!
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ST segment depressie: ischemie 

ST segment depressie: LVH (vkf) 

simon_leclercq88
Sticky Note
VKF => onregelmatig ritme, elk interval heeft een andere duur.
Geen duidelijk ptoppen te zien.
V1 => fibriilatoire basis lijn.
Normale as, smal QRS
LVH => met strain waardoor er ST afwijingen zijn.

simon_leclercq88
Sticky Note
Sinus regelmatig
Normale QRS
ST-depressie => I en aVL en V5-6 en aflopend => ischemie lateraal.

Nitraten en plaatsjes aggregatie.
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ST segment depressie: hypoK 

simon_leclercq88
Sticky Note
Kalium geven aan iemand => intraveneus => 3g KCL in cte infuus => in 1 liter.

Als men het snel met doen via centrale lijn want ander kan men flebitis krijgen door de irritatie.

Magnesium bijgeven => reabsortie in de terminale lis in de nier wordt bevorderd.

Kaliumsparende diuretica => aldactonen.




