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Prefaþã la cea de-a patra ediþie
în limba românã
Editarea celui de-al patrulea Compendiu în limba românã
a Ghidurilor Prescurtate ale Societãþii Europene de Cardiologie se înscrie în linia eforturilor societãþilor profesionale medicale de a asigura educaþia continuã. Implicit, ea
ilustreazã aderarea noastrã la sistemul Bologna ºi sincronizarea învãþãmântului românesc cu cel european.
Ghidurile sunt realizate de Societatea Europeanã de Cardiologie. Prin efortul Comitetului de Ghiduri de Practicã,
ºi Societatea Românã de Cardiologie a aderat la spiritul ºi
litera lor. Ghidurile succinte (apãrute iniþial în format de
buzunar), care includ un rezumat al recomandãrilor fundamentale ale ghidurilor extinse, sunt apreciate de practicieni ºi contribuie substanþial la implementarea imediatã
a recomandãrilor.
Viteza de acumulare a noilor informaþii ºi de aici – schimbarea ghidurilor – obligã practicianul la o continuã adu-

Conf. Dr. Ioan M. Coman
Preºedinte Societatea Românã de Cardiologie

cere la zi. Pe aceastã linie, Compendiul actual include –
comparativ cu Compendiul editat în 2012 – ºase ghiduri
actualizate (ghidurile privind prevenþia, definiþia universalã
a infarctului, infarctul miocardic cu supradenivelare de ST,
fibrilaþia atrialã, insuficienþa cardiacã, valvulopatiile).
Interacþiunea sistemului de învãþãmânt românesc (exprimatã prin noþiunile însuºite de noi în ºcoalã ºi prin practica la patul bolnavului) cu idei venite din creuzetul altor
culturi medicale (autorii ghidurilor aparþin diverselor þãri
europene), este bine-venitã – ideile lor fiind aduse la unison de Societate.
Sperãm cã aceastã a patra apariþie editorialã a Compediului de Ghiduri Prescurtate ale Societãþii Europene de
Cardiologie va fi un produs de succes pe „piaþa educaþiei”
din România.

Prof. Dr. Carmen Ginghinã
Coordonator Naþional Ghiduri

Trecerea în revistã a ghidurilor
Ghidurile îºi propun sã prezinte recomandãrile bazate pe
toate dovezile relevante ale diverselor subiecte, în ajutorul
managementului medical. Acest lucru este fãcut în scopul de a ajuta medicii în alegerea celor mai bune strategii
terapeutice posibile la pacienþi individuali, cu morbiditãþi
specifice, luând în considerare impactul asupra evoluþiei ºi
raportul risc-beneficiu al diverselor proceduri diagnostice
sau terapeutice.
Numeroase trialuri clinice au demonstrat o evoluþie mai
bunã a pacienþilor în momentul în care au fost aplicate
recomandãrile din ghiduri, bazate pe evaluãri riguroase
ale cercetãrii susþinute de dovezi.
Un numãr mare de ghiduri au fost elaborate în ultimii
ani de cãtre Societatea Europeanã de Cardiologie ºi de
alte organizaþii sau societãþi înrudite. Abundenþa documentelor ar putea reprezenta un risc pentru autoritatea ºi credibilitatea ghidurilor, îndeosebi în cazurile în
care apar discrepanþe între diferite documente ce vizeazã aceeaºi temã, aspect care poate crea confuzii în
raþionamentul medical. Pentru a evita aceste capcane,
Societatea Europeanã de Cardiologie ºi organizaþiile sale
au emis recomandãri pentru formularea ºi crearea ghidurilor. Recomandãrile ESC privind realizarea ghidurilor
pot fi gãsite pe site-ul ESC (http://www.escardio.org/
guidelines). Nu reprezintã scopul acestui preambul sã
reaminteascã toate aceste reguli, ci doar pe cele de bazã.
Pe scurt, Societatea Europeanã de Cardiologie organizeazã reunirea experþilor în domeniul de interes care sã
efectueze o recenzie comprehensivã a literaturii specifice în vederea efectuãrii unei evaluãri critice în ceea ce
priveºte utilizarea procedurilor diagnostice ºi terapeutice ºi
stabilirea raportului risc-beneficiu al conduitelor terapeutice recomandate pentru managementul ºi/sau prevenþia
unei anumite condiþii. Dacã datele sunt disponibile, sunt
incluse ºi estimãri privind prognosticul. Puterea dovezilor
pro sau contra diverselor proceduri sau tratamente este
cântãritã cu atenþie, fiind bazatã pe scale predefinite în
ceea ce priveºte recomandãrile ºi nivelele de evidenþã,
aºa cum vor fi descrise mai jos.

Membrii Grupurilor de Lucru implicaþi, ca ºi cei care revizuiesc documentul, au obligaþia sã dea declaraþii despre toate situaþiile care ar putea fi percepute ca un real
sau potenþial conflict de interese. Aceste declaraþii sunt
pãstrate în cadrul European Heart House, sediul central al
Societãþii Europene de Cardiologie ºi pot fi obþinute prin
aplicarea unei cereri scrise cãtre preºedintele Societãþii.
Orice schimbare legatã de conflictul de interese care apare în cursul perioadei de întocmire a ghidurilor trebuie
notificatã la ESC.
Ghidurile ºi recomandãrile sunt prezentate într-un format
uºor de interpretat. Aceasta ar trebui sã ajute medicii în
luarea deciziilor clinice în practica de zi cu zi prin descrierea ºirului de abordãri general acceptate de diagnostic ºi
tratament. Oricum, raþionamentul final în ceea ce priveºte
îngrijirea fiecãrui pacient aparþine medicului curant.
Comitetul pentru Ghiduri de Practicã al Societãþii Europene de Cardiologie supervizeazã ºi coordoneazã realizarea
noilor ghiduri de cãtre Grupurile de Lucru. Comitetul este
de asemenea responsabil pentru adeziunea la aceste ghiduri a Societãþilor Naþionale a þãrilor membre.
Odatã ce documentul a fost finalizat ºi aprobat de cãtre
toþi experþii Grupului de Lucru, acesta este referit altor
specialiºti pentru a fi revizuit. În unele cazuri, documentul poate fi prezentat unui cerc de formatori de opinie
din Europa, specialiºti în domeniul respectiv, pentru a fi
discutat ºi revizuit. Dacã este necesar, acesta va fi revizuit
încã odatã ºi în final aprobat de Comitetul pentru Ghiduri
de Practicã ºi de cãtre membrii selecþionaþi ai conducerii
Societãþii Europene de Cardiologie, ulterior putând fi publicat.
Dupã publicare, rãspândirea documentului este de importanþã crucialã. Este utilã publicarea de rezumate executive, producerea versiunilor de buzunar ºi a versiunilor
PDA – care se pot descãrca de pe site-ul ESC. Cu toate
acestea, sondajele efectuate au arãtat cã utilizatorii vizaþi
sã punã în practicã ghidurile deseori nu sunt la curent
cu existenþa acestora sau pur ºi simplu nu le aplicã. Prin
urmare programele de implementare sunt necesare ºi
reprezintã o componentã importantã a rãspândirii in-

formaþiei. Sunt organizate întruniri de cãtre Societatea
Europeanã de Cardiologie, ºi astfel transmise mesajele
cãtre Societãþile Naþionale ale þãrilor membre ºi liderilor de
opinie din Europa. Întrunirile care vizeazã implementarea
ghidurilor pot fi susþinute ºi la nivel naþional, din momentul în care ghidurile au fost aprobate de cãtre societãþile
membre ESC ºi eventual traduse în limba autohtonã.
Sarcina scrierii ghidurilor nu implicã numai integrarea celor mai recente cercetãri, dar, de asemenea, presupune

crearea de metode educaþionale ºi implementarea programelor vizând recomandãrile. Caracterul ciclic al cercetãrii clinice, scrierea de ghiduri ºi implementarea lor în
practica clinicã, poate fi completatã doar dacã sunt efectuate anchete ºi completate registre în scopul verificãrii
aplicabilitãþii în practica clinicã a recomandãrilor din ghiduri. Aceste registre ºi anchete efectuate, fac de asemenea posibilã verificarea impactului de implementare strictã a ghidurilor ºi evoluþia pacienþilor.

Tabelul 1: Clasele de recomandãri
Clasele de
recomandãri

Definiþie

Clasa I

Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau
procedurã este benefic, util, eficient

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie privind
utilitatea/eficienþa unui tratament sau proceduri

Formularea sugeratã
de folosire
Este recomandat/
Este indicat

Clasa IIa

Ponderea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/
eficienþei

Ar trebui luat în
considerare

Clasa IIb

Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin stabilite de dovezi/opinii

Poate fi luat în
considerare

Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu
este util/eficient ºi în unele cazuri poate fi dãunãtor

Nu este recomandat

Clasa III

Tabelul 2: Nivel de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date obþinute din multiple studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii ample
nerandomizate.

Nivel de evidenþã C

Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective sau
registre.
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Capitolul 1
Ghidul European de Prevenþie
a Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã
(versiunea 2012)*
Al Cincilea Comitet al Societãþii Europene de Cardiologie ºi a altor Societãþi
pentru Prevenþia Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã
(constituite din reprezentanþii a nouã societãþi ºi de experþii invitaþi)
Realizat prin contribuþia specialã a
Asociaþiei Europene pentru Prevenþia Cardiovascularã ºi Reabilitare (EACPR)

Preºedinte: Joep Perk (ESC)

School of Health and Caring Sciences – Linnaeus University
Stagneliusgatan 14 – SE-391 82 Kalmar – Suedia
Tel.: +46 70 3445096
Fax: +46 491 782 643
E-mail: joep.perk@lnu.se
Membrii grupului de lucru
Guy De Backer Ghent, Belgia (EACPR); Helmut Gohlke, Ballrechten-Dottingen, Germania (ESC); Ian Graham Dublin,
Irlanda (ESC); Zeljko Reiner Zagreb, Croaþia (EAS); W.M. Monique Verschuren Bilthoven, Olanda (EACPR); Christian
Albus Koeln, Germania (ISBM); Pascale Benlian Lille, Franþa (ESC); Gudrun Boysen Copenhaga, Danemarca (ESO);
Renata Cifkova Praga, Republica Cehã (ESH); Christi Deaton Manchester,Anglia (ESC); Shah Ebrahim Londra, Anglia
(ESC); Miles Fisher Glasgow, Anglia (EASD); Giuseppe Germano, Roma, Italia (ESC); Richard Hobbs, Oxford, Anglia
(ESGP/FM/Wonca); Arno Hoes, Utrecht, Olanda (ESGP/FM/Wonca); Sehnaz Karadeniz, Istanbul, Turcia (IDF-Europe);
Alessandro Mezzani, Verona, Italia (EACPR); Eva Prescott, Copenhaga, Denmarca (EACPR); Lars Ryden, Stockolm,
Suedia (EACPR); Martin Scherer, Hamburg, Germania (ESGP/FM/Wonca); Mikko Syvanne, Helsinki, Finlanda (EHN);
Wilma J.M. Scholte op Reimer, Amsterdam, Olanda (ESC); Christiaan Vrints, Edegem, Belgia (ESC); David Wood,
Londra, Anglia (EACPR); Jose Luis Zamorano, Madrid, Spania (ESC); Faiez Zannad, Nancy, Franþa (ESC).
Societãþi: Societatea Europeanã de Cardiologie (European Society of Cardiology, ESC), Societatea Europeanã de
Aterosclerozã (European Atherosclerosis Society (EAS), Societatea Internaþionalã de Medicinã Comportamentalã
(International Society of Behavioural Medicine, ISBM), Organizaþia Europeanã pentru Accident Vascular (European
Stroke Organisation , ESO), Societatea Europeana de Hipertensiune (European Society of Hypertension, ESH),
Asociaþia Europeanã pentru Studiul Diabetului (European Association for the Study of Diabetes, EASD), Societatea
Europeanã de Medicinã Generalã/Medicinã de Familie (European Society of General Practice/Family Medicine,
ESGP/FM/WONCA), Federaþia Internaþionalã de Diabet-Europa (International Diabetes Federation Europe, IDFEurope), Reþeaua Europeanã a Inimii (European Heart Network, EHN).
Alte entitãþi ESC care au participat la redactarea acestui document:
Asociaþii: Asociaþia Europeanã de Ecocardiografie (European Association of Echocardiography, EAE), Asociaþia
Europeanã de Intervenþii Cardiovasculare Percutane (European Association of Percutaeous Cardiovascular
Interventions, EAPCI), Asociaþia Europeanã a Ritmului Inimii (European Heart Rhythm Association, EHRA), Asociaþia
de Insuficienþã Cardiacã (Heart Failure Association, HFA).
Grupuri de lucru: Terapie acutã cardiacã, e-Cardiology, Terapie medicamentoasã ºi Farmacologie Cardiovascularã,
Hipertensiunea ºi Inima.
Consilii: ªtiinþe Cardiovasculare de Bazã, Practicã Cardiologicã, Imagisticã Cardiovascularã, Îngrijire Cardiovascularã de
cãtre Asistenþi ºi Profesioniºtii din Domeniu, Terapie Cardiovascularã Primarã.
Echipa ESC: Veronica Dean, Catherine Despres, Nathalie Cameron – Sophia Antipolis, Franþa

*Adaptat dupã Ghidul European de Prevenþie a Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã (European Heart Journal, 2012) 33.1635-1701 – dol: 10.1093/
eurheartj/ehs092 ºi European Journal of Preventive Cardiology 2012;19:4:585-667)
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Care sunt obiectivele acestui ghid?
Acest ghid prescurtat reflectã consensul a 9 societãþi majore profesionale europene, dupã cum s-a arãtat în textul
complet al versiunii 2012 a ghidului practic. Cititorul va gãsi aici rãspunsuri scurte la principalele întrebãri ale cardiologiei preventive, care ar putea fi de folos în practica clinicã.
Obiectivele acestui ghid sunt:


Sã sprijine medicii ºi profesioniºtii din domeniul sãnãtãþii în prevenirea sau reducerea apariþiei bolii cardiace coronariene,
a accidentului vascular cerebral ºi a bolilor arteriale periferice.



Sã consilieze cu privire la prevenþie, prioritãþi, obiective, evaluarea riscului ºi tratamentul prin mãsuri ce privesc stilul de
viaþã ºi utilizarea terapiei medicamentoase atunci când aceasta este indicatã.

Care sunt obiectivele principale ale prevenþiei BCV?
Fumatul

Fãrã expunere la tutun în orice formã.

Dieta

Dietã sãnãtoasã, sãracã în grãsimi saturate, cu încurajarea consumului de cereale
integrale, legume, fructe ºi peºte.

Activitate fizicã

Între 2,5 ºi 5 ore de activitate fizicã moderatã pe sãptamânã sau 30-60 minute în
majoritatea zilelor.

Greutatea corporalã

IMC 20-25 kg/m2. Circumferinþa abdominalã <94 cm (bãrbaþi) sau <80 cm (femei).

Tensiunea arterialã

TA <140/90 mmHg

Lipide

Risc foarte înalt: LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) sau o reducere cu >50%
Risc înalt: LDL <2,5 mmol/L (100 mg/dL)
Risc moderat: LDL <3 mmol/L (115 mg/dL)

Diabet zaharat

HbA1c: <7% (53 mmol/mol), TA <140/80

Ce este nou faþã de Ghidul din 2007?
Noi mesaje cheie majore faþã de ghidurile de prevenþie din 2007







Patru nivele ale riscului BCV: foarte înalt, înalt, moderat, risc scãzut
Screeningul factorilor de risc ar trebui luat în considerare la bãrbaþii adulþi 40 ani ºi la femeile 50 ani sau postmenopauzã
Mai multe grupuri populaþionale din Europa sunt acum la risc scãzut BCV
Conceptul de risc corelat cu vârsta
Importanþa factorilor de risc psihosociali
Rol limitat al noilor biomarkeri de risc







Fãrã expunere la fumatul pasiv
Rolul unor diete specifice
Eficienþa intervenþiilor comportamentale multimodale
Îndrumare în legãturã cu prevederile programului
Medicul generalist este elementul esenþial în programul de prevenþie, însã ºi programele coordonate de asistenþi specializaþi
sunt utile.

Tensiunea arterialã
Mãsurile privind stilul de viaþã sunt necesare pentru toþi pacienþii hipertensivi
Clasele principale de medicamente antihipertensive au aceeaºi importanþã în practica clinicã
Valoarea þintã pentru TA <140/90 mmHg
Valori prag pentru mãsurãtorile efectuate în ambulator ºi acasã
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Diabetul zaharat
Valoarea þintã pentru HbA1c pentru prevenþia BCV: <7% (53 mmol/mol)
Valoarea þintã pentru TA <140/80 mmHg
Statinele sunt recomandate pentru reducea riscului cardiovascular în diabet
Lipidele sanguine
Valoarea recomandatã a LDL-colesterolului:
LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) pentru pacienþii cu risc foarte înalt
LDL <2,5 mmol/L (100 mg/dL) pentru pacienþii cu risc înalt
LDL <3 mmol/L (115 mg/dL) pentru pacienþii cu risc moderat

Întrebarea nr. 1: Ce este prevenþia BCV?
“ Un set coordonat de acþiuni, la nivel public ºi individual, care are ca þintã eradicarea, eliminarea sau reducerea
impactului bolii cardiovasculare ºi a dizabilitãþilor secundare.
Bazele prevenþiei se gãsesc în epidemiologia cardiovascularã ºi în medicina bazatã pe dovezi.”
Dicþionar de epidemiologie, ediþia a 4-a, New York: Oxford University Press, 2001

Întrebarea nr. 2: De ce este necesarã prevenþia BCV?
BCV aterosclerotice, în special bolile coronariene ischemice ºi accidentul vascular ischemic rãmân cauzele principale de moarte prematurã pretutindeni în lume.
BCV afecteazã atât bãrbaþii cât ºi femeile; dintre toate cauzele de deces care survin înaintea vârstei de 75 de ani în
Europa, 42% sunt datorate BCV la femei ºi 38% la bãrbaþi.
Prevenþia chiar funcþioneazã: peste 50% din reducerea observatã în mortalitatea datoratã bolii coronariene este
legatã de modificarea factorilor de risc, ºi 40% îmbunãtãþirii conduitei terapeutice.

Întrebarea nr. 3: Cui se adreseazã prevenþia BCV?
Screeningul factorilor de risc, incluzând un profil lipidic, ar trebui sã fie considerat la bãrbaþii 40 ani ºi la femeile
50 ani sau postmenopauzã.
Estimarea riscului total folosind factori de risc multipli (cum este SCORE) este recomandatã pentru adulþii asimptomatici fãrã evidenþã de BCV.
Indivizii aflaþi la risc înalt pot fi descoperiþi pe baza BCV existente, a diabetului zaharat, bolii renale moderate sau
severe, nivel foarte ridicat al factorilor de risc individuali sau a unui risc SCORE înalt.

Risc foarte înalt
Subiecþi cu oricare din urmatoarele caracteristici:
 BCV documentatã prin teste invazive sau noninvazive (cum ar fi angiografia coronarianã, imagistica nuclearã,
ecocardiografia de stres, prezenþa plãcilor de aterom carotidiene la ecografie), antecedente de infarct miocardic,
sindrom coronarian acut, revascularizare coronarianã (intervenþie coronarianã percutanã sau bypass) ºi alte
proceduri de revascularizare arterialã, accident vasculat ischemic, boalã arterialã perifericã.
 Diabet zaharat (tip 1 sau tip 2) cu unul sau mai mulþi factori de risc cardiovascular ºi/sau afectarea de organ þintã
(cum ar fi microalbuminuria: 30-300 mg/24h).
 Boalã renalã cronicã severã (rata de filtrare glomerularã estimatã [eGFR] <30 mL/min/1,73 m2).
 Un risc SCORE calculat 10%.
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Alte grupuri de risc
Risc înalt
 Nivel marcant crescut pentru un factor de risc, cum ar fi dislipidemia familialã ºi hipertensiunea severã.
 Diabet zaharat (tip 1 sau tip 2) dar fãrã factori de risc CV sau afectare de organ þintã.
 Boalã cronicã de rinichi moderatã (rata de filtrare glomerularã estimatã [eGFR] 30-59 mL/min/1,73 m2).
 Un risc SCORE calculat 5% ºi <10% pentru riscul de deces în 10 ani prin BCV
Risc moderat
 Indivizii se considerã a fi la risc moderat când au SCORE 1% ºi <5% la 10 ani. Mulþi dintre indivizii de vârsta
mijlocie aparþin acestei categorii.
Risc scãzut
 Categoria de risc scãzut se aplicã indivizilor cu un SCORE <1% ºi fãrã caracteristici care sã aparþinã grupei de risc
moderat.

Regiuni la risc în Europa
Þãri cu risc scãzut al BCV (se foloseºte diagrama SCORE de risc scãzutã*)
Calculat pe urmãtoarele criterii: vârstã, sex, fumat, tensiunea arterialã sistolicã, colesterol total:
Andora, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Portugalia, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveþia, Anglia.
Þãri cu risc înalt pentru BCV sunt toate cele care nu apar în lista de mai sus.
Dintre acestea, unele sunt la risc foarte înalt*, ºi diagrama de risc foarte înalt poate subestima riscul în aceste þãri:
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova,
Rusia, Ucraina, Uzbekistan.
* Diagrame re-calibrate ºi actualizate pot fi disponibile pentru fiecare þarã (vezi www.heartscore.org).

Cum folosesc diagramele SCORE pentru a aprecia riscul BCV la indivizi fãrã BCV cunoscutã
 Parametri necesari: sex, vârstã, prezenþa sau absenþa fumatului, tensiune arterialã ºi colesterol total (mmol/L).
 Gãsiþi cãsuþa cea mai apropiatã de vârsta persoanei, colesterol ºi valoarea TA, considerând cã riscul va fi mai
mare cu apropierea de urmãtoarea categorie de vârstã, colesterol sau valoare a TA.
 Verificaþi caracteristicile.
 Stabiliþi riscul absolut la 10 ani pentru mortalitatea datoratã BCV.
Þineþi minte cã un risc cardiovascular scãzut la un individ tânãr poate ascunde un risc relativ înalt; în acest caz, utilizarea diagramei
de risc relativ poate fi utilã pentru a determina nivelul de risc ºi necesitatea consilierii în privinþa stilului de viaþã pentru individul
respectiv. Estimarea riscului legat de vârstã poate fi în mod special utilã în aceste cazuri.
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Estimarea riscului utilizând diagrama SCORE: caracteristici
 Diagrama ar trebui sã fie folositã þinând cont de judecata ºi experienþa clinicianului, mai ales în ceea ce priveºte
condiþiile locale.
 Aºa cum se întâmplã cu toate sistemele de estimare a riscului, riscul poate fi supraestimat în þãri cu mortalitate
datoratã BCV în scãdere ºi subestimat dacã mortalitatea este în creºtere.
Riscul poate fi mai crescut decât cel indicat de diagramã la:
 Indivizi sedentari sau obezi, mai ales la cei cu obezitate centralã.
 Cei cu istoric familial de BCV prematurã.
 Categoriile defavorizate social.
 Cei cu un nivel al HDL colesterolului scãzut sau al trigliceridelor crescut.
 Indivizii cu diabet (fãrã alþi factori de risc sau afectare de organ þintã): la femei, riscul poate fi de pânã la 5 ori mai
crescut, la bãrbaþi de pânã la 3 ori comparativ cu indivizii fãrã diabet zaharat.
 Persoanele asimptomatice cu evidenþe de aterosclerozã subclinicã, cum ar fi indice gleznã-braþ scãzut sau care
apar la imagisticã (ecografie de artere carotide sau CT).

Riscul la 10 ani pentru BCV fatalã în regiunile la risc scãzut din Europa
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Riscul la 10 ani pentru BCV fatalã în regiunile la risc crescut din Europa

Diagrama de risc relativ
Aceastã diagramã poate fi folositã pentru a evidenþia indivizii tineri aflaþi la un risc absolut scãzut care, spre deosebire de alþi indivizi din acelaºi grup de vârstã, pot avea un
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risc cu mult crescut faþã de normal. Acest fapt poate ajuta
în motivarea deciziilor în legãturã cu renunþatul la fumat,
o dietã sãnãtoasã ºi activitatea fizicã, cât ºi identificarea
acelor indivizi care ar putea deveni candidaþi pentru o terapie medicamentoasã.

Secþiunea I: Prevenþia bolilor cardiovasculare

Riscul corelat cu vârsta, un nou concept
Riscul legat de vârstã al unei persoane care are câþiva factori de risc este acelaºi ca cel al unei persoane fãrã factori

de risc, dupã cum este evidenþiat mai jos. Acest lucru poate fi util pentru a motiva o modificare a factorilor de risc
astfel încât sã se reducã riscul legat de vârstã.

HeartScore, versiunea interactivã a SCORE, este acum disponibilã la www.heartscore.org
HDL colesterolul moduleazã evaluarea riscului la toate nivelele de risc ºi la amândouã sexele. Diagramele HDL,
calcularea rapidã a riscului legat de vârstã ºi IMC sunt acum incluse în sistemul electronic de evaluare a riscului, care
oferã de asemenea ºi sfaturi interactive legate de managementul acestora.

Alte recomandãri legate de evaluarea riscului
 Factorii psihosociali ar trebui luaþi în considerare în evaluarea riscului; indivizi din clase sociale defavorizate se aflã
la un risc crescut, independent de alþi factori de risc.
 Evaluarea riscului ar trebui realizatã la pacientþii cu sindrom de apnee în somn, sau la cei cu disfuncþie erectilã.
 Fibrinogenul, PCR înalt sensibilã ºi/sau homocisteina pot fi cuantificate ca parte a unei evaluãri a riscului mai
amãnunþite la pacienþii cu un profil de risc pentru BCV neobiºnuit sau moderat modificat.
 La pacienþii cu un profil al riscului pentru BCV moderat poate fi luatã în considerare utilitatea evaluãrii unor
parametri suplimentari, de tipul grosimea intimã-medie la nivel carotidian, indicele gleznã-braþ ºi scorul de calciu
la CT.
 Testarea geneticã pentru variaþiile genetice obiºnuite nu îºi are locul în evaluarea riscului BCV.
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Managementul riscului total cardiovascular, sfaturi pentru a ajuta schimbãrile comportamentale








Dezvoltaþi o comunicare empaticã cu pacientul.
Asiguraþi-vã cã pacientul înþelege legãtura dintre stilul de viaþã ºi boalã.
Implicaþi pacientul în identificarea factorilor de risc care trebuie schimbaþi.
Existã limitãri majore, exemple de urmat?
Faceþi un plan cu þinte adaptate fiecãrui individ în parte, care pot fi atinse, legate de stilul de viaþã.
Încurajaþi eforturile pacientului de a face modificãrile ºi monitorizaþi progresul în mod regulat.
Implicaþi ºi alþi membri ai personalului de asistenþã medicalã atunci când este necesar (asistente, psihoterapeuþi,
dieteticieni ºi alþii)

Întrebarea nr. 4: Cum este aplicatã prevenþia BCV?
Factori comportamentali

Recomandãri privind modificãrile comportamentale
Strategii comportamental-cognitive recunoscute (de ex. interviul motivaþional) pentru a facilita schimbarea stilului
de viaþã sunt recomandate.
Profesioniºti specializaþi din domeniul medical (de ex. asistente, dieteticieni, psihologi) trebuie implicaþi oricând este
necesar ºi fezabil.
La indivizii cu risc foarte înalt pentru BCV, intervenþiile multimodale, educaþia integratã privind stilul de viaþã sãnãtos
ºi resursele medicale, antrenamentul fizic, managementul stresului ºi consilierea în ceea ce priveºte factorii de risc
psihosociali sunt recomandate.

Recomandãri privind managementul factorilor psihosociali
Intervenþiile comportamentale multimodale, educaþia medicalã integratã, exerciþiul fizic ºi terapia psihologicã pentru factorii de risc psihosociali, dar ºi înþelegerea bolii, ar trebui prescrise.
În cazul simptomelor clinice semnificative pentru depresie, anxietate ºi ostilitate, ar trebui luate în considerare psihoterapia, terapia medicamentoasã, îngrijirea multidisciplinarã. Aceastã abordare poate reduce simptomele legate
de starea de spirit ºi poate creºte calitatea vieþii, cu toate cã un efect benefic clar în ceea ce priveºte endpointurile
cardiace nu sunt concludente.

Recomandãri privind fumatul
Orice tip de fumat este un factor de risc puternic ºi independent pentru BCV ºi trebuie evitat.
Expunerea la fumatul pasiv creºte riscul de BCV ºi trebuie evitatã.
Tinerii trebuie încurajaþi sã nu se apuce de fumat.
Toþi fumãtorii ar trebui sfãtuiþi sã renunþe la fumat ºi sã le fie oferitã asistenþã; o abordare intensivã ºi suportivã legatã
de renunþarea la fumat, cu o urmãrire planificatã, poate îmbunãtãþi rata de renunþare la fumat.
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Cei ”Cinci Aºi” pentru o strategie de renunþare la fumat în practica clinicã
A- ASK (întrebaþi)

Întrebaþi sistematic despre statusul de fumãtor cu fiecare ocazie.

A- ADVISE (sfãtuiþi)

Sfãtuiþi ferm toþi fumãtorii sã renunþe la fumat.

A- ASSESS (evaluaþi)

Determinaþi gradul de dependenþã ºi disponibilitatea de a renunþa la fumat pentru
fiecare individ în parte.

A- ASSIST (asistaþi)

Stabiliþi împreunã strategia de renunþare la fumat, incluzând stabilirea unui termen
pentru a renunþa, consiliere comportamentalã ºi suport farmacologic.

A- ARRANGE (stabiliþi)

Stabiliþi un program de follow-up.

Recomandãri privind nutriþia
O dietã sãnãtoasã este recomandatã ca fiind element esenþial în prevenþia BCV.

 Acizi graºi saturaþi pânã la <10% din totalul aportului energetic, fiind înlocuiþi cu acizi grasi polinesaturaþi.
 Acizi graºi nesaturaþi trans: cât de puþin posibil, preferabil sã nu fie preluaþi din mâncãrurile procesate ºi <1% din
totalul aportului energetic din produse naturale.
 <5 g de sare pe zi.
 30-45 g de fibre pe zi, din produse cu cereale integrale, fructe ºi legume.
 200 g de fructe pe zi (2-3 porþii).
 200 g de legume pe zi (2-3 porþii).
 Peºte de cel puþin douã ori pe sãptãmânã, dintre care o porþie sã fie de peºte gras.
 Consumul de bãuturi alcoolice trebuie limitat la 2 pahare pe zi (20 g/zi de alcool) pentru bãrbaþi ºi 1 pahar pe
zi (10 g/zi de alcool) pentru femei.

Recomandãri privind greutatea corporalã
 Scãderea în greutate pentru indivizii supraponderali (IMC >25 kg/m2) ºi în special pentru cei obezi (IMC >30 kg/
m2) este recomandatã deoarece se asociazã cu efecte benefice pe tensiunea arterialã ºi dislipidemie, care ar
putea duce la scãderea BCV.
 Dacã circumferinþa abdominalã este de 80-88 cm la femei ºi de 94-102 la bãrbaþi: fãrã creºtere suplimentarã în
greutate.
 Se recomandã scãderea în greutate dacã circumferinþa abdominalã >80 cm la femei ºi >102 la bãrbaþi.

 Atât supraponderalitatea cât ºi obezitatea sunt asociate cu un risc de mortalitate prin BCV.
 Existã o asociere sub forma curbei J între IMC ºi mortalitatea de toate cauzele.
 Mortalitatea de toate cauzele este cea mai scãzutã cu un IMC între 20 ºi 25 kg/m2.
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Recomandãri privind activitatea fizicã
Orice tip de activitate fizicã este asociatã cu o reducere a riscului BCV, chiar înainte de a se observa un efect datorat
antrenamentului. Acesta este un mesaj pozitiv pentru pacient.
Adulþii sãnãtoºi ar trebui sã practice sãptãmânal 2,5-5 ore de activitate fizicã sau exerciþiu aerobic de intensitate cel
puþin moderatã sau 1-2,5 ore de exerciþiu fizic intens.
Indivizii sedentari trebuie puternic încurajaþi sã înceapã programe de exerciþii de intensitate scãzutã.
Activitatea fizicã/exerciþiul aerobic ar trebui efectuate în reprize de 10 minute, desfãºurate pe tot parcursul sãptãmânii.
Pacienþii cu infarct miocardic acut in antecedente, CABG, PCI, angina pectoralã stabilã sau insuficienþã cardiacã
cronicã stabilã ar trebui, dupã ce au fost sfãtuiþi de medic, sã înceapã cu antrenament prin exerciþii aerobice de
intensitate moderat-intensã, 3 ori pe sãptãmânã ºi 30 minute pe sesiune. Pacienþii sedentari trebuie cu putere
încurajaþi sã înceapã prin programe de exerciþii de intensitate scãzutã, dupã o evaluare adecvatã a riscului legat de
exerciþiu.
CABG = coronary artery bypass graft, PCI = percutaneous coronary intervention

Întrebarea nr. 5: Cum este aplicatã prevenþia BCV?
Factori de risc

Definiþii ºi clasificãri ale nivelurilor tensiunii arterialea
Categorie

TA sistolicã
(mmHg)

TA diastolicã
(mmHg)

Optimã

<120

ºi

<80

Normalã

120-129

ºi/sau

80-84

Normal înaltã

130-139

ºi/sau

85-89

Hipertensiune gradul 1

140-159

ºi/sau

90-99

Hipertensiune gradul 2

160-179

ºi/sau

100-109

Hipertensiune gradul 3

180

ºi/sau

110

Hipertensiune sistolicã izolatã

140

ºi

<90

TA = tensiune arterialã
a
nivelurile TA la indivizii care nu primesc medicaþie antihipertensivã

Valori prag pentru definiþia hipertensiunii în diferite condiþii de mãsurare
TAs (mmHg)

TAd (mmHg)

Cabinet sau spital

140

90

Acasã

130-135

85

24 ore

125-130

80

În timpul zilei

130-135

85

În timpul nopþii

120

70

TA = tensiune arterialã, TAs = tensiune arterialã sistolicã, TAd = tensiune arterialã diastolicã
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Recomandãri în ceea ce priveºte tensiunea arterialã
Modificãri ale stilului de viaþã cum ar fi controlul greutãþii corporale, creºterea nivelului de activitate fizicã, consum
de alcool moderat, restricþie sodatã ºi creºterea consumului de fructe ºi legume, produse lactate cu conþinut scãzut
în grãsimi, sunt recomandate tuturor pacienþilor cu hipertensiune ºi tuturor indivizilor cu un nivel înalt crescut al TA.
TA sistolicã trebuie scãzutã pânã la <140 mmHg (ºi TA diastolicã <90 mmHg) la toþi pacienþii hipertensivi.
Clasele principale de antihipertensive (de ex. diuretice, IEC, calciu-blocante, antagoniºti ai receptorilor de angiotensinã ºi beta-blocante) nu diferã în mod semnificativ în ceea ce priveºte eficacitatea lor în reducerea TA ºi pot fi
recomandate pentru iniþierea ºi menþinerea tratamentului antihipertensiv.
La pacienþii cu hipertensiune de grad 1 sau 2 ºi la risc cardiovascular total moderat, tratamentul medicamentos poate fi amânat pentru câteva sãptãmâni, iar la pacienþii cu hipertensiune grad 1 fãrã alþi factori de risc, pentru câteva
luni, timp în care sunt aplicate modificãri ale stilului de viaþã. Totuºi, majoritatea acestor pacienþi vor avea nevoie de
mai mult decât un singur medicament pentru a controla adecvat TA.
Tratamentul medicamentos se recomandã a fi început prompt la pacienþii cu hipertensiune grad 3, ca ºi la pacienþii
cu hipertensiune grad 1 sau 2 cu risc cardiovascular total înalt sau foarte înalt.
Estimarea riscului folosind diagrama de risc SCORE este recomandatã ca cerinþã minimã la fiecare pacient hipertensiv. Totodatã, existând dovezi cã afectarea de organ subclinicã este predictor independent al mortalitãþii de cauzã
cardiovascularã, ar trebui încurajatã o cãutare a afectãrii subclinice de organ, în mod special la indivizii cu risc scãzut
sau moderat.
La toþi pacienþii hipertensivi cu boala cardiovascularã stabilitã sau cu un risc de mortalitate de cauzã cardiovascularã
la 10 ani estimat la 5% (pe baza diagramei SCORE) trebuie luatã în considerare terapia cu statine.
Beta-blocantele ºi diureticele tiazidice nu sunt recomandate pacienþilor hipertensivi cu factori de risc metabolici
multipli, crescând riscul apariþiei diabetului zaharat.
La pacienþii cu diabet, se recomandã IEC sau un blocant al receptorilor reninã-angiotensinã.
IEC = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, TA = tensiune arterialã

Recomandãri în ceea ce priveºte diabetul zaharat
Managementul intensiv al hiperglicemiei în diabet reduce riscul complicaþiilor microvasculare ºi, într-o mãsurã mai
redusã, a bolii cardiovasculare. Este recomandat ca þintã pentru prevenþia BCV în prezenþa diabetului un nivel al
HbA1c <7,0% (<53 mmol/mol).
Reducerea mai importantã a HbA1c pânã la o þintã de <6,5% (<48 mmol/mol) (cel mai scãzut nivel posibil al HbA1c
care poate fi atins în siguranþã) ar putea fi utilã pentru boala nou diagnosticatã. Pentru pacienþii cunoscuþi cu diabet
de mult timp aceastã þintã poate reduce riscul evenimentelor microvasculare.
Metforminul trebuie folosit ca terapie de primã linie dacã este tolerat ºi nu este contraindicat.
Statinele sunt recomandate pentru a reduce riscul cardiovascular în prezenþa diabetului.
Tratamentul intensiv al TA în diabet reduce riscul evenimentelor micro ºi macrovasculare. Þinta TA în diabet este
recomandatã a fi <140/80 mmHg.
Trebuie evitate hipoglicemia ºi creºterea ponderalã, uneori fiind necesare abordãri individuale (privind alegerea
valorilor þintã ºi a terapiei medicamentoase) la pacienþii cu boalã complexã.
Nu este recomandatã terapia antiagregantã cu aspirinã la indivizii cu diabet care nu au dovadã clinicã de boalã
ateroscleroticã.
SCA = sindrom coronarian acut; TA = tensiune arterialã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HbA1c = hemoglobinã glicatã; LDL =
lipoproteine cu densitate scãzutã
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Recomandãri în ceea ce priveºte terapia antiplachetarã
În faza acutã a sindroamelor coronariene acute ºi în urmãtoarele 12 luni, se recomandã terapia antiplachetarã
dublã, aspirinã ºi inhibitor P2Y12 (ticagrelor sau prasugrel), dacã nu este contraindicatã datoritã unui risc excesiv
de sângerare.
Clopidogrelul (în dozã de încãrcare de 600 mg ºi în dozã zilnicã de 75 mg) este recomandat la pacienþii care nu
pot primi ticagrelor sau prasugrel.
În faza cronicã (>12 luni) dupã un infarct miocardic, aspirina este recomandatã pentru prevenþie.
La pacienþii cu atac ischemic tranzitoriu non-cardioembolic sau cu accident vascular ischemic, se recomandã prevenþie secundarã cu dipiridamol plus aspirinã sau cu clopidogrel.

Recomandãri în ceea ce priveºte aderenþa pacientului la medicaþie
Medicii trebuie sã aprecieze aderenþa la terapia medicamentoasã ºi sã identifice motive pentru lipsa de aderenþã,
pentru a încerca alte mãsuri adaptate nevoilor individuale ale pacientului sau ale individului aflat la risc.
În practica clinicã, este recomandatã reducerea dozelor de medicamente pânã la cel mai scãzut nivel acceptabil.
În plus, ar trebui implementate monitorizarea repetitivã ºi feedback-ul. Dacã este fezabil, ar trebui oferite intervenþii
comportamentale combinate sau sesiuni multiple de consiliere în cazul în care persistã lipsa de aderenþã.

Recomandãri privind hiperlipidemia
Riscul CV total (SCORE)
%

Nivelul LDL-colesterol
<70 mg/dL
<1,8 mmol/L

Între 70 ºi
<100 mg/dL

Între 100 ºi
<155 mg/dL

Între 155 ºi
<190 mg/dL

Între 1,8 ºi
<2,5 mg/dL

Între 2,5 ºi
<4,0 mg/dL

Între 4,0 ºi <4,9
mg/dL

<1

fãrã intervenþii
asupra lipidelor

fãrã intervenþii
asupra lipidelor

Clasãa/ nivelb

I/C

I/C

1 pânã la <5

intervenþie pe
stilul de viaþã

Clasãa/nivelb

I/C

>5 pânã la
<10, sau risc
înalt

intervenþie
pe stilul de
viaþã, se ia în
considerare
terapia medicamentoasã*

Clasãa/nivelb

IIa/A
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intervenþie pe
stilul de viaþã

I/C
intervenþie pe
stilul de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã*
IIa/A

intervenþie pe
stilul de viaþã

intervenþie pe
stilul de viaþã

>190 mg/dL
>4,9 mg/dL
intervenþie pe stilul de viaþã, terapia medicamentoasã dacã nu
se obþine nivelul
dorit

I/C

I/C

IIa/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã, terapia
medicamentoasã dacã nu
se obþine nivelul dorit

intervenþie pe stilul de viaþã, terapia medicamentoasã dacã nu
se obþine nivelul
dorit

intervenþie pe stilul de viaþã, terapia medicamentoasã dacã nu
se obþine nivelul
dorit

IIa/A

IIa/A

I/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã începutã
imediat

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã
începutã imediat

IIa/A

I/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã începutã
imediat
I/A

Secþiunea I: Prevenþia bolilor cardiovasculare

10 sau risc
foarte înalt

Clasãa/nivelb

intervenþie pe
stilul de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã*
IIa/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã începutã
imediat
IIa/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã începutã
imediat

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã
începutã imediat

I/A

I/A

intervenþie
pe stilul de
viaþã ºi terapia
medicamentoasã începutã
imediat
I/A

* Se are în vedere tabelul publicat în Ghidul ESC de Management al Dislipidemiilor
CV = cardiovascular; LDL = lipoproteine cu densitate scãzutã
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã

Întrebarea nr. 6: Unde ar trebui sã fie oferite programele de prevenþie a BCV?

Acþiuni privind prevenþia BCV ar trebui integrate în viaþa de zi cu zi a oricãrui individ, începând devreme, din
copilãrie ºi continuând pe tot parcursul vieþii adulte ºi senescenþei.
Medicul generalist este persoana cheie care iniþiazã, coordoneazã ºi asigurã urmãrirea pe termen lung pentru
prevenþia BCV.
Programe de prevenþie coordonate de asistente ar trebui integrate în sistemele de asistenþã medicalã.
Cardiologul trebuie sã îndrume acolo unde existã neclaritãþi privind terapia medicamentoasã preventivã sau când
opþiunile obiºnuite de prevenþie sunt dificil de aplicat.
Toþi pacienþii cu BCV trebuie externaþi din spital cu recomandãri clare de tratament, bazate pe ghiduri, pentru a
reduce la minim efectele adverse.
Toþi pacienþii care au fost spitalizaþi sau supuºi unei intervenþii invazive dupã un eveniment ischemic acut, trebuie
sã participe la un program de recuperare cardiacã, în scopul ameliorãrii prognosticului prin modificarea stilului de
viaþã ºi creºterea aderenþei la tratament.
Pacienþii cu boalã cardiacã pot participa la programe de auto-control pentru a creºte sau a menþine atenþia
îndreptatã spre controlul factorilor de risc.
Organizaþiile neguvernamentale sunt parteneri importanþi pentru cei care lucreazã în domeniul asistenþei medicale
pentru promovarea cardiologiei preventive.
European Heart Health Charter marcheazã începutul unei noi ere de angajament politic în cardiologia preventivã.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivã, Preºedinte: Dr. Daniel Gherasim, Secretar:
Dr. Mihaela Suceveanu, efectuatã de Dr. Andreia Mihale.
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1. Managementul hipertensiunii arteriale

17

Secþiunea II: Hipertensiune

Capitolul 1
Ghidul pentru managementul hipertensiunii arteriale 2007*
2007
Co-preºedinte:
Giuseppe Mancia (ESH)

Co-preºedinte:
Guy De Backer (ESC)

Membrii Grupului de Lucru
1. Renata Cifkova, Praga, Republica Cehã
2. Anna Dominiczak, Glasgow, MB
3. Robert Fagard, Leuven, Belgia
4. Giuseppe Germanó, Roma, Italia
5. Guido Grassi, Monza, Italia)
6. Anthony M. Heagerty, Manchester, MB
7. Sverre E. Kjeldsen, Oslo, Norvegia
8. Stephane Laurent, Paris, Franþa
9. Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polonia
10. Luis Ruilope, Madrid, Spania
11. Andrzej Rynkiewicz, Gdansk, Polonia

12. Roland E. Schmieder, Erlangen, Germania
13. Harry A.J. Struijker Boudier, Maastricht, Olanda
14. Alberto Zanchetti, Milano, Italia

1. Hipertensiunea arterialã

Tabelul 1. Definiþia ºi clasificarea valorilor tensiunii arteriale (TA) (mmHg)

Ospedale San Gerardo
Universitatea Milano-Bicocca
Via Pergolesi, 33
20052 Monza Milano
Italia
Tel. +39 0 39 233 33 57
Fax: +39 0 39 32 22 74
E-mail: giuseppe.mancia@unimib.it

Definiþie ºi clasificare
Tensiunea arterialã prezintã o distribuþie unimodalã în cadrul populaþiei, precum ºi o relaþie continuã cu riscul CV.
Din considerente practice, se utilizeazã în practica zilnicã
termenul de “hipertensiune”, iar pacienþii sunt clasificaþi
ca în Tabelul 1. Totuºi, pragul real de definire a “hipertensiunii” trebuie privit cu flexibilitate, fiind înalt sau scãzut în
funcþie de riscul CV total al fiecãrui individ.

Spitalul Universitar
Universitatea Ghent
De Pintelaan 185
9000 Ghent
Belgia
Tel. +32 9 240 36 27
Fax: +32 9 240 49 94
E-mail: guy.debacker@ugent.be

Secretariat
1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Franþa
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Franþa
3. Catherine Després, Sophia Antipolis, Franþa
Mulþumiri deosebite lui Jose L. Rodicio Diaz pentru
contribuþia sa.

Categorie

Sistolicã

Optimã
Normalã
Normal înaltã
Hipertensiune grad 1
Hipertensiune grad 2
Hipertensiune grad 3
Hipertensiune sistolicã
izolatã

<120
120-129
130-139
140-159
160-179
180
140

Diastolicã
ºi
ºi/sau
ºi/sau
ºi/sau
ºi/sau
ºi/sau
ºi

<80
80-84
85-89
90-99
100-109
110
<90

Hipertensiunea sistolicã izolatã trebuie sã fie gradatã (1,2,3) în funcþie de
valorile tensiunii arteriale sistolice în categoriile indicate, cu condiþia ca valorile diastolice sã fie <90 mmHg.

*Adaptat dupã Ghidul pentru managementul hipertensiunii arteriale 2007 (European Heart Journal 2007:28;1462-1536)
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2. Riscul cardiovascular (CV) total

3. Stratificarea riscului CV total

 Clasificarea tuturor pacienþilor nu trebuie realizatã exclusiv pe baza gradelor hipertensiunii, dar ºi în funcþie
de riscul CV total ce rezultã din asocierea diferiþilor factori de risc, a leziunilor ºi bolilor de organ.

În Figura 1, riscul CV total este stratificat în patru categorii.
Riscul scãzut, moderat, înalt ºi foarte înalt se referã la riscul
de eveniment CV fatal sau nonfatal la 10 ani. Termenul
“adiþional” indicã faptul cã riscul este mai mare decât mediu la toate categoriile. Linia punctatã indicã flexibilitatea
definiþiei hipertensiunii (astfel ºi a deciziei de iniþiere a tratamentului), fiind variabilã în funcþie de nivelul riscului CV
total.

 Deciziile privind strategiile de tratament (iniþierea terapiei medicamentoase, pragul TA ºi þinta tratamentului, utilizarea terapiei combinate, necesitatea asocierii
de statinã sau de alte medicamente non-antihipertensive), toate depind în importantã mãsurã de nivelul
iniþial de risc.
 Existã multiple metode de evaluare a riscului CV total,
toate cu avantajele ºi limitele lor. Clasificarea riscului
total ca scãzut, moderat, înalt ºi foarte înalt are meritul
simplificãrii ºi de aceea este recomandatã. Termenul
“risc adiþional” se referã la riscul asociat celui mediu.
 Riscul total se exprimã de obicei ca riscul absolut de a
suferi un eveniment CV timp de 10 ani. Datoritã înaltei
sale dependenþe de vârstã, la pacienþii tineri, riscul CV
total poate fi scãzut chiar în prezenþa TA crescute ºi a
factorilor de risc adiþionali. Insuficient tratatã, aceasta
poate duce în câþiva ani la o boalã parþial ireversibilã
cu risc înalt. La pacienþii tineri, decizia tratamentului
trebuie sã fie ghidatã prin cuantificarea riscului relativ,
respectiv a creºterii riscului în raport cu riscul mediu
din populaþie.
 Utilizarea unor valori-prag rigide de risc absolut (ex.
>20% la 10 ani) pentru decizia terapeuticã nu este
recomandatã.
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Figura 1: Stratificarea riscului CV în 4 categorii de
risc adiþional
Tensiunea arterialã (mm Hg)
Alþi factori de risc,
leziuni organice
subclinice sau
afecþiuni

TA normalã
TAs 120-129
sau
TAd 80-84

TA normal înaltã HTA grad 1
TAs 130-139
TAs 140-159
sau
sau
TAd 85-89
TAd 90-99

HTA grad 2
TAs 160-179
sau
TAd 100109

HTA grad 3
TAs 180
sau
TAd 110

Nici un alt factor
de risc

Risc mediu

Risc mediu

Risc adiþional
scãzut

Risc adiþional
moderat

Risc adiþional
înalt

1-2 factori de risc

Risc adiþional
scãzut

Risc adiþional
scãzut

Risc adiþional
moderat

Risc adiþional
moderat

Risc adiþional
foarte înalt

3 sau mai mulþi
factori de risc, SM,
leziuni organice
subclinice sau DZ

Risc adiþional
moderat

Risc adiþional
înalt

Risc adiþional
înalt

Risc adiþional
înalt

Risc adiþional
foarte înalt

Boalã CV sau
renalã constituitã

Risc adiþional
foarte înalt

Risc adiþional
foarte înalt

Risc adiþional
foarte înalt

Risc adiþional
foarte înalt

Risc adiþional
foarte înalt

TAS = tensiunea arteriala sistolicã, TAD = tensiunea arteriala diastolicã, CV
= cardiovascular; HTA = hipertensiune arterialã, SM = sindrom metabolic,
DZ = diabet zaharat
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4. Variabilele clinice ce trebuie utilizate pentru stratificarea riscului CV total
Factori de risc











Nivelul TA sistolice ºi diastolice
Nivelul presiunii pulsului la vârstnici
Vârstã (B > 55 ani; F > 65 ani)
Fumatul
Dislipidemia
CT > 5 mmol/l (190 mg/dl) sau:
LDL-C > 3 mmol/l (115 mg/dl) sau:
HDL-C B < 1 mmol/l (40 mg/dl), F < 1,2 mmol/l
(46 mg/dl) sau:
TG > 1,7 mmol/l (150 mg/dl)
Glicemia à jeun 5,6-6,9 mmol/l (102-125 mg/dl)
Testul de toleranþã la glucozã anormal
Obezitate de tip abdominal (circumferinþa
abdominalã > 102 cm (B), > 88 cm (F))
Istoric familial de afecþiune CV prematurã (B < 55 ani;
F < 65 ani)

Afectare subclinicã de organ












Diabet zaharat



Glicemia à jeun  7,0 mmol/l (126 mg/dl) la
mãsurãtori repetate, sau:
Glicemia postprandialã > 11,0 mmol/l (198 mg/dl)

Afectare CV sau renalã constituitã





Notã: asocierea a trei din 5 factori de risc dintre obezitate
abdominala, glicemie plasmaticã à jeun anormalã, TA
> 130/85 mmHg, HDL-colesterol scãzut ºi trigliceride crescute
(definite mai sus) indicã prezenþa sindromului metabolic.

HVS electrocardiografic (Sokolow-Lyon > 38 mm;
Cornell > 2440 mm/ms) sau:
HVS ecocardiografic* (LVMI B  125 g/m2, F
 110 g/m2)
Îngroºarea peretelui carotidian (IMT > 0,9 mm) sau
placã ateroscleroticã
Velocitatea carotido-femuralã a undei pulsului
> 12 m/sec
Indice tensional gleznã-braþ < 0,9
Creºtere uºoarã a creatininei plasmatice:
B: 115-133 μmol/l (1,3-1,5 mg/dl);
F: 107-124 μmol/l (1,2-1,4 mg/dl)
Ratã estimatã a filtrãrii glomerulare scãzutã**
(< 60 ml/min/1,73 m2) sau clearance-ul creatininei
scãzut*** (< 60 ml/min)
Microalbuminurie 30-300 mg/24h sau raportul
albuminã/ creatininã: 22 (B) sau 31 (F) mg/g
creatininã




Afecþiune cerebrovascularã: accident vascular
cerebral ischemic, hemoragie cerebralã, accident
ischemic tranzitor
Afecþiune cardiacã: infarct miocardic, anginã,
revascularizare coronarianã, insuficienþã cardiacã
Afecþiune renalã: nefropatie diabeticã, disfuncþie
renalã (creatininã sericã B > 133, F >124 μmol/l),
proteinurie (>300 mg/24h)
Arteriopatie perifericã
Retinopatie avansatã: hemoragii sau exudate, edem
papilar

B=bãrbaþi; F=femei; CV=boalã cardiovascularã; IMT: grosimea intimã – medie; TA=tensiune arterialã; TG=trigliceride; C=colesterol; * riscul maxim pentru
HVS concentricã (hipertrofie ventricularã stângã); ** formula MDRD; *** formula Cockroft-Gault; LVMI (index masa ventricularã stângã) crescut, cu un
raport grosimea peretelui/razã 0,42.
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5. Evaluarea în scop diagnostic
SCOPURI
 Stabilirea valorilor TA
 Identificarea cauzelor secundare de hipertensiune
 Stabilirea:
a) Altor factori de risc
b) Leziunilor subclinice de organ
c) Bolilor concomitente
d) Complicaþiilor CV ºi renale asociate
METODE
 Mãsurarea repetatã a TA

altã situaþie în care hipotensiunea ortostaticã poate fi
frecventã sau suspectatã;
 Mãsuraþi frecvenþa cardiacã prin palparea pulsului
(minimum 30 sec).

7. Mãsurarea TA în ambulator ºi la
domiciliu
TA ÎN AMBULATOR
 Deºi TA mãsuratã în cabinet ar trebui utilizatã ca referinþã, TA mãsuratã în ambulator ar putea îmbunãtãþi
predicþia riscului CV la pacienþii netrataþi ºi trataþi.
 Monitorizarea ambulatorie pe 24 h a TA trebuie luatã
în considerare în special când:
-

este descoperitã o variabilitate marcatã a TA de
cabinet

-

este descoperitã o TA de cabinet crescutã la subiecþi cu un risc CV total scãzut

-

existã o discrepanþã marcatã între valorile TA mãsurate în cabinet ºi la domiciliu

-

este suspectatã rezistenþa la tratamentul medicamentos

-

sunt suspectate episoade hipotensive, mai ales la
pacienþii vârstnici ºi la cei diabetici

-

este suspectatã apneea în somn

-

TA mãsuratã la cabinet crescutã la femeia gravidã
ºi se suspicioneazã pre-eclampsie

 Istoricul familial ºi clinic
 Examenul fizic
 Investigaþii de laborator ºi instrumentale

6. Mãsurarea tensiunii arteriale (TA)
Când se mãsoarã TA, trebuie acordatã atenþie urmãtoarelor aspecte:
 Permiteþi pacienþilor sã se aºeze liniºtiþi pentru câteva
minute;
 Efectuaþi minimum douã determinãri la interval de 1-2
minute;
 Utilizaþi o manºetã standard (12-13 cm lungime ºi 35
cm lãþime), dar sã dispuneþi ºi de o manºetã mai mare
ºi alta mai micã pentru braþe mai groase ºi, respectiv,
pentru braþe mai subþiri ºi pentru copii;
 Poziþionaþi manºeta la nivelul cordului, indiferent de
poziþia pacientului;
 Decomprimaþi manºeta cu o vitezã de 2 mmHg/s;
 Utilizaþi faza I ºi V (dispariþia) a zgomotelor Korotkoff
pentru identificarea TAS ºi, respectiv, TAD;
 Mãsuraþi TA la ambele braþe la prima consultaþie, pentru a detecta posibile diferenþe datorate unei afecþiuni
vasculare periferice. În acest caz, consideraþi ca valoare de referinþã pe cea mai mare;
 Mãsuraþi TA la 1 ºi 5 minute dupã trecerea în ortostatism la subiecþii vârstnici, la pacienþii diabetici ºi în orice
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Valorile normale pentru TA medie pe 24 ore sunt mai
mici decât cele ale TA mãsurate în cabinet, adicã <125130 mmHg sistolicã ºi <80 mmHg diastolicã. Valorile normale ale TA diurne sunt <130-135 mmHg sistolicã ºi < 85
mmHg diastolicã.
TA LA DOMICILIU
 Auto-mãsurarea TA la domiciliu are valoare clinicã.
Aceste determinãri ar trebui încurajate, cu scopul de a:
-

furniza mai multe informaþii despre efectul hipotensor al tratamentului la concentraþie sericã minimã
ºi, ca urmare, despre acoperirea terapeuticã de-a
lungul intervalului de timp dintre doze;

-

îmbunãtãþi complianþa pacientului la regimurile
terapeutice;

-

cunoaºte acurateþea tehnicã/influenþa mediului
asupra TA ambulatorie .

Secþiunea II: Hipertensiune
 Auto-mãsurarea TA la domiciliu ar trebui descurajatã
atunci când:
-

induce anxietate pacientului;

-

determinã auto-modificarea regimului terapeutic.

 Valorile normale ale TA la domiciliu sunt mai mici
decât cele mãsurate la cabinet, ex. <130-135 mmHg
sistolicã ºi <85 mmHg diastolicã.
SITUAÞII PARTICULARE
Hipertensiunea izolatã de cabinet (hipertensiunea
„de halat alb”)
TA mãsuratã la cabinet întotdeauna 140/90 mmHg
TA ambulatorie diurnã (<130-135/85 mmHg) sau mãsuratã la domiciliu (<130-135/85 mmHg) normale
Aceºti indivizi au risc CV mai mic decât cei cu TA crescutã
atât la cabinet sau la domiciliu, cât ºi la monitorizarea ambulatorie, însã puþin mai mare faþã de cel al subiecþilor
normotensivi la mãsuratorile la cabinet ºi în afara cabinetului.
Hipertensiunea ambulatorie izolatã (hipertensiunea mascatã)

9. Investigaþii paraclinice
Investigaþii de rutinã













Investigaþii recomandate








TA mãsuratã la cabinet întotdeauna normalã (<140/90
mmHg)
TA ambulatorie crescutã (125-130/80 mmHg) sau TA la
domiciliu crescutã (130-135/85 mmHg)
Aceºti subiecþi au risc CV apropiat de cel al indivizilor cu
hipertensiune mãsuratã la cabinet ºi în afara cabinetului.

8. Evaluarea în scop diagnostic:
anamneza ºi examenul fizic
Antecedentele personale ºi heredocolaterale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Durata ºi nivelul anterior al creºterii TA
Elemente de hipertensiune secundarã
Factori de risc
Simptome ale leziunilor de organ
Terapie antihipertensivã anterioarã (eficienþa, efecte
adverse)
Factori personali, familiali ºi de mediu

Glicemie à jeun
Colesterol total seric
LDL-colesterol seric
HDL-colesterol seric
Trigliceride serice à jeun
Potasemie
Acid uric seric
Creatininã sericã
Clearance-ul creatininei estimat (formula CockroftGault) sau rata filtrãrii glomerulare (formula MDRD)
Hemoglobina ºi hematocrit
Analize urinare (completate prin microalbuminurie
prin dipstick ºi examenul microscopic)
Electrocardiograma



Ecocardiografia
Ecografia carotidianã
Proteinuria cantitativã (dacã testul dipstick este
pozitiv)
Indicele gleznã-braþ
Examenul fund de ochi
Testul de toleranþã la glucozã (dacã glicemia à jeun
>5,6 mmol/l (100 mg/dl))
Monitorizarea TA în ambulatoriu pe 24 ore ºi la
domiciliu
Mãsurarea velocitãþii undei pulsului (dacã este
disponibilã)

Investigaþii complementare (de specialitate)




Cãutarea suplimentarã a leziunilor cerebrale,
cardiace, renale ºi vasculare. Obligatorie în
hipertensiunea complicatã
Cãutarea hipertensiunii secundare, când aceasta
este sugeratã de antecedente, examenul fizic sau
testele de rutinã: mãsurarea reninei, aldosteronului,
corticosteroizilor, catecolaminelor plasmatice ºi/
sau urinare; arteriografie; ecografie renalã ºi
suprarenalã; tomografie computerizatã; rezonanþã
magneticã.

Examenul fizic
1.
2.
3.

Semne sugestive pentru hipertensiune secundarã
Semne ale leziunilor de organ
Semne de obezitate visceralã
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10. Identificarea leziunilor subclinice ale
organelor þintã
Datoritã importanþei leziunilor subclinice de organ ca un
stadiu intermediar în continuum-ul afecþiunii vasculare ºi
ca unul dintre determinanþii riscului cardiovascular global, semnele afectãrii organelor þintã ar trebui cãutate cu
atenþie prin tehnici adecvate:
CORDUL
Electrocardiograma ar trebui sã facã parte din toate evaluãrile de rutinã ale subiecþilor cu TA crescutã pentru detectarea hipertrofiei ventriculare stângi, pattern-ului “strain”, ischemiei ºi aritmiilor. Ecocardiografia este recomandatã atunci când este consideratã o metodã mai sensibilã
de detectare a hipertrofiei ventriculare stângi precum ºi
pentru evaluarea funcþiei sistolice a ventriculului stâng.
Ecocardiografic pot fi identificate pattern-uri geometrice,
dintre care hipertrofia concentricã are prognosticul cel
mai nefavorabil. Disfuncþia diastolicã poate fi evaluatã
prin Doppler transmitral.
VASELE SANGUINE
Examenul ecografic al arterelor carotide extracraniene este
recomandat atunci când este consideratã utilã detectarea
hipertrofiei vasculare sau a aterosclerozei asimptomatice.
Rigidizarea arterelor mari (conducând la hipertensiune
sistolicã izolatã la vârstnici) poate fi mãsuratã prin velocitatea undei pulsului. Aceasta ar putea fi recomandatã pe
scarã mai largã dacã disponibilitatea sa ar fi mai mare.
Un indice gleznã-braþ scãzut semnalizeazã boalã arterialã
perifericã avansatã.

CREIERUL
Infarctele cerebrale silenþioase, infarctele lacunare, microhemoragiile ºi leziunile substanþei albe nu sunt rare la hipertensivi, ºi pot fi detectate prin IRM sau TC. Disponibilitatea ºi costurile nu permit utilizarea fãrã discriminare a
acestor tehnici. La hipertensivii vârstnici, testele cognitive
pot detecta deteriorarea cerebralã la debut.
Tabelul 2 sumarizeazã disponibilitatea, valoarea prognosticã ºi costul procedurilor utilizate pentru detectarea afectãrii subclinice de organ.
Tabelul 2: Disponibilitatea, valoarea prognosticã
ºi costul unor markeri ai afectãrii de organe þintã
(scor de la 0 la 4 plusuri)
Valoare
predictivã
CV

Disponibilitate

Cost

Electrocardiografia

++

++++

+

Ecocardiografia

+++

+++

++

Grosimea intimã medie carotidianã

+++

+++

++

Rigiditatea arterialã
(velocitatea undei
pulsului)

+++

+

++

Indice gleznã – braþ

++

++

+

Conþinutul coronarian în calciu

+

+

++++

Compoziþia þesutului
cardiac/ vascular

?

+

++

Markeri colagenici
circulatori

?

+

++

++

+

+++

Marker

RINICHII

Disfuncþia
endotelialã

Diagnosticul de afectare renalã indusã de hipertensiune
se bazeazã pe o funcþie renalã redusã sau excreþie urinarã
crescutã de albuminã. Estimarea ratei filtrãrii glomerulare
cu ajutorul creatininei serice (formula MDRD, ce necesitã
vârsta, sexul, rasa) sau a clearance-ului creatininei (formula
Cockroft-Gault, ce necesitã ºi greutatea corporalã) ar trebui
sã fie o procedurã de rutinã. Proteinuria ar trebui cãutatã
la toþi hipertensivii prin metoda dipstick. La pacienþii cu
test dipstick negativ, albuminuria de grad scãzut (microalbuminuria) ar trebui determinatã din picãturi de urinã ºi
corelatã cu excreþia urinarã a creatininei.

Lacunele cerebrale/
leziunile substanþei
albe

?

++

++++

Rata estimatã a
filtrãrii glomerulare/
clearance-ul creatininei

+++

++++

+

Microalbuminuria

+++

++++

+

EXAMENUL FUNDULUI DE OCHI

11. Dovezi privind beneficiul
tratamentului antihipertensiv

Examinarea fundului de ochi este recomandatã doar la
hipertensivii severi. Modificãri retiniene uºoare sunt în
mare parte nespecifice, cu excepþia pacienþilor tineri. Hemoragiile, exudatele ºi edemul papilar, prezente doar la
hipertensivii severi, sunt asociate cu risc CV crescut.

 Studii placebo controlate au adus dovezi fãrã nici un
dubiu cã scãderea TA reduce evenimentele cardiovasculare fatale ºi non-fatale. Au fost observate efecte
benefice atunci când tratamentul este iniþiat cu un diuretic tiazidic, un ß-blocant, un antagonist de calciu,
un inhibitor de ECA sau un blocant de receptor de
angiotensinã.

24

Secþiunea II: Hipertensiune
 Studii ce au comparat diferite medicamente antihipertensive nu au fost capabile sã demonstreze concludent cã pentru aceeaºi reducere a TA, diferite medicamente antihipertensive (sau combinaþii medicamentoase) reduc în grade diferite evenimentele CV. Aceste
studii (ºi meta-analizele ºi meta-regresiile lor) subliniazã
rolul crucial al scãderii TA în reducerea tuturor tipurilor
de evenimente CV, de exemplu accidentul vascular
cerebral, infarctul miocardic ºi insuficienþa cardiacã,
independent de agenþii utilizaþi.
 Efecte independente de TA legate de utilizarea anumitor medicamente au fost raportate pentru evenimente specifice, de exemplu accident vascular cerebral,
insuficienþa cardiacã ºi evenimente coronariene, dar
aceste efecte sunt mai mici decât efectul dominant al
scãderii TA
 Efectele independente de TA ce se pot atribui anumitor medicamente au fost demonstrate în special
pentru evenimente ce apar precoce în evoluþia bolii
CV, de exemplu protecþia împotriva afectãrii subclinice
de organ þintã ºi prevenirea afecþiunilor cu risc crescut
precum diabetul, insuficienþa renalã ºi fibrilaþia atrialã.

12. Iniþierea tratamentului
antihipertensiv
 Decizia iniþierii tratamentului antihipertensiv trebuie sã
se bazeze pe douã criterii:
1. Nivelul TAS ºi TAD
2. Nivelul riscului total CV
 Acesta este detaliat în figura 2 care considerã tratamentul bazat pe modificãrile stilului de viaþã ºi
medicamente antihipertensive, cu recomandãri
asupra intervalului de timp necesar pentru evaluarea efectelor scãderii TA.
Urmãtoarele puncte ar trebui subliniate:
 Tratamentul medicamentos ar trebui iniþiat prompt în
hipertensiunea de grad 3, ca ºi în gradul 1 ºi 2 când
riscul CV total este înalt sau foarte înalt.
 În hipertensiunea grad 1 ºi 2 cu risc CV total moderat,
tratamentul medicamentos poate fi amânat pentru
câteva sãptãmani, ºi în hipertensiunea de gradul 1 fãrã
nici un alt factor de risc timp de câteva luni. Oricum,
chiar ºi la aceºti pacienþi, lipsa controlului TA dupã o
perioadã corespunzãtoare ar trebui sã conducã la
iniþierea tratamentului medicamentos.
 Când TA iniþialã este normal înaltã, decizia asupra
inter venþiei medicamentoase depinde în mare parte
de nivelul de risc. În caz de diabet, istoric de boalã cerebrovascularã, coronarianã sau arterialã perifericã recomandarea de a începe tratamentul antihipertensiv

Figura 2. Iniþierea tratamentului antihipertensiv
Tensiunea arterialã (mmHg)
Alþi factori de
risc, afectarea
organelor þintã
sau boalã

Nici un alt factor
de risc

Normalã
TAs 120-129
sau
TAd 80-84

Fãrã
inter venþii
asupra TA

Înalt normalã
TAs 130-139
sau
TAd 85-89

HTA grad 1
TAs 140-159
sau
TAd 90-99

HTA grad 2
TAs 160-179
sau
TAd 100-109

HTA grad 3
TAs 180
sau
TAd 110

Schimbarea
Schimbarea
stilului de viaþã
stilului de viaþã
Schimbarea
pentru câteva
pentru câteva
stilului de viaþã
Fãrã intervenþii
sãptãmâni
luni ºi tratament
+ Tratament
asupra TA
ºi tratament
medicamentos
medicamentos
medicamentos
dacã TA nu e
imediat
dacã TA nu e
controlatã
controlatã

Schimbarea
stilului de
viaþã

Schimbarea
stilului de viaþã
pentru câteva
sãptãmâni
ºi tratament
medicamentos
dacã TA nu e
controlatã

Schimbarea
stilului de viaþã
Schimbarea
pentru câteva
stilului de viaþã
sãptãmâni
+ Tratament
ºi tratament
medicamentos
medicamentos
imediat
dacã TA nu e
controlatã

1-2 factori de risc

Schimbarea
stilului de
viaþã

3 factori de risc,
sindrom metablic
sau afectarea
organelor þintã

Schimbarea
stilului de
viaþã

Schimbarea
Schimbarea
stilului de viaþã
Schimbarea
Schimbarea
stilului de viaþã
ºi luarea în
stilului de viaþã + stilului de viaþã
+ Tratament
considerare a Tratament medi- + Tratament
medicamentos
tratamentului
camentos
medicamentos
imediat
medicamentos

Diabet zaharat

Schimbarea
stilului de
viaþã

Schimbarea
Schimbarea
Schimbarea
Schimbarea
stilului de viaþã
stilului de viaþã stilului de viaþã + stilului de viaþã
+ Tratament
+ Tratament Tratament medi- + Tratament
medicamentos
medicamentos
camentos
medicamentos
imediat

Boalã cardiovascularã sau
renalã stabilitã

Schimbarea
Schimbarea
stilului de
stilului de viaþã
viaþã +
+ Tratament
Tratament
medicamentos
medicamenimediat
tos imediat

Schimbarea
stilului de viaþã
+ Tratament
medicamentos
imediat

Schimbarea
Schimbarea
stilului de viaþã stilului de viaþã
+ Tratament
+ Tratament
medicamentos medicamentos
imediat
imediat

este justificatã de rezultatele studiilor controlate. Subiecþii cu TA normal înaltã la care riscul CV total e
înalt datoritã afectãrii subclinice de organ þintã trebuie sfãtuiþi sã implementeze mãsuri de modificare
a stilului de viaþã. La aceºti subiecþi TA trebuie atent
monitorizatã, ºi tratamentul medicamentos considerat
în prezenþa unei agravãri a condiþiei clinice.

13. Þintele tratamentului
 La pacienþii hipertensivi, principalul scop al tratamentului este de a atinge reducerea maximã a riscului CV
total pe termen lung.
 Acesta necesitã tratamentul valorilor crescute ale TA
per se, precum ºi al tuturor factorilor de risc reversibili
asociaþi.
 TA trebuie redusã la sub 140/90 mmHg (sistolicã/diastolicã), ºi la valori mai joase, dacã sunt tolerate, la toþi
pacienþii hipertensivi.
 Þinta TA trebuie sã fie cel puþin <130/80 mm Hg la
pacienþii diabetici ºi la pacienþii cu risc înalt ºi foarte
înalt, cum ar fi cei cu condiþii clinice asociate (accident
vascular cerebral, infarct miocardic, disfuncþie renalã,
proteinurie).
 În ciuda utilizãrii combinaþiilor de tratament, reducerea TA sistolice <140 mm Hg poate fi dificilã, cu atât
mai mult cu cât þinta este <130 mmHg. Dificultãþi
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suplimentare se aºteaptã la pacienþii vârstnici, la diabetici ºi, în general, la pacienþii cu afectare CV.
 Pentru a atinge mai uºor valorile TA þintã, tratamentul
antihipertensiv ar trebui iniþiat înaintea apariþiei afectãrii CV semnificative.

14. Modificãri ale stilului de viaþã
 Mãsurile legate de stilul de viaþã trebuie instituite de
fiecare datã, când este potrivit, la toþi pacienþii, inclusiv
la cei care necesitã tratament medicamentos. Scopul
este scãderea TA, controlul altor factori de risc ºi reducerea numãrului sau dozelor de medicamente antihipertensive.
 Mãsurile legate de stilul de viaþã sunt de asemenea recomandabile la subiecþii cu TA normal înaltã ºi factori
de risc adiþionali pentru a reduce riscul de a dezvolta
hipertensiune.
 Mãsurile legate de stilul de viaþã care sunt larg recunoscute a scãdea TA ºi/sau riscul CV ºi care trebuie
avute în vedere sunt:
-

oprirea fumatului

-

reducerea greutãþii (ºi stabilizarea greutãþii)

-

reducerea consumului excesiv de alcool

-

exerciþiu fizic

-

reducerea aportului de sare

-

creºterea aportului de fructe ºi legume ºi scãderea
aportului de grãsimi saturate ºi totale

 Recomandãrile legate de stilul de viaþã nu trebuie date
ca o mãsurã marginalã, ci trebuie instituite cu suport
adecvat comportamental ºi întãrite periodic.
 Deoarece complianþa pe termen lung este scãzutã
la modificãrile stilului de viaþã ºi rãspunsul TA foarte
variabil, pacienþii sub tratament nonfarmacologic ar
trebui urmãriþi îndeaproape pentru a introduce tratamentul medicamentos când este necesar, la momentul potrivit.

15. Alegerea medicamentelor
antihipertensive
 Principalele beneficii ale terapiei antihipertensive se
datoreazã scãderii TA per se
 Cinci clase majore de antihipertensive-diuretice tiazidice, antagoniºtii de calciu, inhibitorii ECA, antagoniºtii
de receptori de angiotensinã ºi ß-blocantele-sunt
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adecvate pentru iniþierea ºi menþinerea tratamentului
antihipertensiv, singure sau în combinaþii. ß-blocantele, mai ales în combinaþie cu un diuretic tiazidic nu ar
trebui folosite la pacienþii cu sindrom metabolic sau la
risc crescut de apariþie a diabetului.
 Deoarece la mulþi pacienþi este necesar mai mult de
un medicament, accentul pe identificarea primei clase de medicamente care sã fie folositã este adesea inutil. Cu toate acestea, sunt multe condiþii pentru care
sunt evidenþe în favoarea anumitor medicamente faþã
de altele, fie ca tratament iniþial sau ca parte a unei
combinaþii.
 Alegerea unui anume medicament sau a unei combinaþii de medicamente, ca ºi evitarea altora, trebuie sã
ia în considerare urmãtoarele:
1. Experienþa favorabilã sau nefavorabilã a pacientului individual cu o anumitã clasã de componente.
2. Efectul medicaþiei asupra factorilor de risc CV în
legãturã cu profilul de risc CV al fiecãrui pacient.
3. Prezenþa afectãrii subclinice de organ, a afecþiunii
clinice CV, a bolii renale sau a diabetului, care pot
fi tratate mai favorabil cu anumite medicamente
decât cu altele.
4. Prezenþa altor afecþiuni care pot limita folosirea
anumitor clase de medicamente antihipertensive.
5. Posibilitatea interacþiunii cu medicamente folosite
pentru alte afecþiuni.
6. Costul medicamentelor, pentru pacientul individual sau pentru furnizorul de servicii de sãnãtate.
Oricum, consideraþiile legate de cost nu trebuie
niciodatã sã predomine asupra eficacitãþii, tolerabilitãþii ºi protecþiei fiecãrui pacient.
 O continuã atenþie trebuie acordatã efectelor adverse
ale medicamentelor, pentru cã acestea sunt cea mai
importantã cauzã de non-complianþã. Medicamentele nu sunt egale ca efecte adverse, în special la nivelul
fiecãrui pacient.
 Efectul de scãdere al TA ar trebui sã dureze 24 de ore.
Acesta poate fi verificat prin mãsurarea TA la cabinet
sau la domiciliu sau prin monitorizarea ambulatorie
a TA.
 Medicamentele care îºi exercitã efectul antihipertensiv
24 de ore administrate într-o singurã prizã ar trebui
preferate deoarece o schemã simplã de tratament
favorizeazã complianþa.
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16. Condiþii ce favorizeazã utilizarea
anumitor medicamente antihipertensive
faþã de altele

17. Contraindicaþii la administrarea
anumitor agenþi antihipertensivi
Obligatorii

LEZIUNE SUBCLINICÃ DE ORGAN
HVS
Aterosclerozã
asimptomaticã
Microalbuminurie
Disfuncþie renalã

IECA, AC, BRA

Fibrilaþie atrialã
Recurentã
Permanentã
Tahiaritmii
IRC/proteinurie
Boalã arterialã perifericã
Disfuncþie de VS

- Sarcinã
Beta blocante

BRA, IECA
BB, AC non-dihidropiridinici
BB
IECA, BRA, diuretice de ansã
AC
IECA

diuretice, AC
IECA, BRA, AC
IECA, BRA
AC, metildopa, BB
diuretice, AC
BB
BRA

- Sindrom
metabolic
- Intoleranþã la
glucozã

orice agent care scade TA
BB, IECA, BRA
BB, AC
diuretice, BB, IECA, BRA,
agenþi anti-aldosteronici

CONDIÞII ASOCIATE
HSI (vârstnici)
Sindrom metabolic
Diabet zaharat
Sarcinã
Negrii
Glaucom
Tuse indusã de IECA

Gutã

AC, IECA
IECA, BRA
IECA, BRA

EVENIMENTE CLINICE
AVC în antecedente
IM în antecedente
Anginã pectoralã
Insuficienþã cardiacã

Diuretice tiazidice

Posibile

Astm
Bloc A-V (grad 2
sau 3)

- Boalã arterialã
perifericã
- Sindrom
metabolic
- Intoleranþã la
glucozã
- Atleþi ºi alte
persoane
active
- Boalã
pulmonarã
cronicã
obstructivã

Blocanþi de
calciu (dihidropiridinici)

- Tahiaritmii
- Insuficienþã
cardiacã

Blocanþi de calciu (verapamil,
diltiazem)

Bloc A-V
(grad 2 sau 3)

Inhibitori ECA

Sarcinã

Insuficienþã
cardiacã

Edem angioneurotic

HVS = hipertrofie ventricularã stângã; HSI = hipertensiune sistolicã izolatã;
IRC = insuficienþã renalã; IECA = inhibitori ECA; BRA = blocanþi de receptori
de angiotensinã; AC = antagoniºti de calciu; BB = beta-blocante

Hiperkalemie
Stenozã bilateralã
de arterã renalã
Antagoniºti de
receptori de
angiotensinã

Sarcinã
Hiperkalemie
Stenozã bilateralã
de arterã renalã

Diuretice
(antialdosteronice)

Insuficienþã
renalã
Hiperkalemie
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18. Monoterapie versus terapie
combinatã
 Indiferent de medicamentul folosit, monoterapia permite atingerea þintelor TA doar la un numãr limitat de
pacienþi hipertensivi.
 Folosirea a mai mult de un agent este necesarã pentru atingerea þintei TA la majoritatea pacienþilor. Un
numãr mare de combinaþii eficiente ºi bine tolerate
este disponibil.
 Tratamentul iniþial se poate folosi de monoterapie sau
de combinaþia a douã medicamente în doze mici cu
creºterea ulterioarã a dozelor sau numãrului de medicamente, dacã este necesar.

 Controlul TA în cazul câtorva pacienþi nu este atins de
douã medicamente, ºi o combinaþie de trei sau mai
multe droguri este necesarã.
 La hipertensivii fãrã complicaþii ºi la vârstnici, terapia
antihipertensivã trebuie în mod normal iniþiatã gradual. La hipertensivii cu risc mai mare þinta de TA trebuie
atinsã mai prompt, ceea ce favorizeazã terapia iniþialã
în combinaþie ºi ajustarea mai rapidã a dozelor.

19. Combinaþii posibile între anumite
clase de medicamente antihipertensive

 Monoterapia poate fi tratamentul iniþial pentru creºteri
uºoare ale TA cu risc CV total scãzut sau moderat. O
combinaþie de douã medicamente în dozã micã ar
trebui preferatã ca prim pas de tratament când TA
iniþialã este de gradul 2 sau 3 sau riscul CV total este
mare sau foarte mare la creºteri uºoare ale TA.
 Combinaþiile fixe de douã medicamente pot simplifica
schema de tratament ºi favorizeazã complianþa.

Combinaþiile preferate în populaþia generalã hipertensivã sunt reprezentate prin liniile groase.
Chenarele indicã casele de agenþi dovedite a fi benefice în studiile controlate.

20. Tratamentul antihipertensiv la grupe
speciale de pacienþi
Tratamentul antihipertensiv poate diferi la grupe speciale de pacienþi sau în condiþii clinice specifice de cel recomandat în populaþia generalã de hipertensivi. Indicaþiile
specifice în aceste circumstanþe sunt detaliate în cele ce
urmeazã.
20.1. Pacienþi vârstnici
 Tratamentul medicamentos poate fi iniþiat cu diuretice
tiazidice, antagoniºti de calciu, antagoniºti de receptor de angiotensinã, inhibitori ECA ºi ß-betablocante,
conform ghidurilor generale. Studii specifice pe tratamentul hipertensiunii sistolice izolate au arãtat benefi-
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ciul tiazidicelor ºi antagoniºtilor de calciu, dar subanalize ale altor studii au arãtat de asemenea eficacitatea
antagoniºtilor de receptori de angiotensinã.
 Dozele iniþiale ºi titrarea ulterioarã a dozelor trebuie
sã fie mai lent (gradat) fãcute datoritã riscului crescut
de efecte adverse, în special la subiecþii foarte în vârstã
ºi fragili.
 TA þintã este aceeaºi ca la pacienþii tineri, <140/90
mmHg sau mai micã dacã este toleratã. Mulþi pacienþi
vârstnici au nevoie de douã sau mai multe medicamente pentru a controla hipertensiunea ºi reduceri
ale tensiunii arteriale sistolice la <140 mmHg pot fi dificil de obþinut.
 Tratamentul medicamentos trebuie sã fie corelat cu
factorii de risc, afectarea organelor þintã ºi afecþiunile
asociate cardiovasculare ºi non-cardiovasculare care
sunt frecvente la vârstnici. Din cauza riscului crescut
de hipotensiune ortostaticã, TA trebuie întotdeauna
mãsuratã si în poziþie ortostaticã.

un pronunþat efect antiproteinuric ºi utilizarea lor ar
trebui preferatã.
 Strategia de tratament trebuie sã ia în considerare o
intervenþie împotriva tuturor factorilor de risc CV, incluzând o statinã.
 Datoritã riscului crescut de hipotensiune ortostaticã,
TA trebuie sã fie mãsuratã în poziþia ortostaticã.
20.3. Pacienþi cu disfuncþie renalã
 Disfuncþia renalã ºi insuficienþã renalã sunt asociate cu
un risc foarte mare de evenimente CV.
 Protecþia împotriva progresiei disfuncþiei renale are
douã cerinþe importante: a) controlul strict al tensiunii
arteriale (<130/80 mmHg sau chiar mai jos dacã proteinuria este >1g/zi); b) scãderea proteinuriei pe cât
posibil la valori cât mai aproape de normal.

 La subiecþii în vârstã de 80 de ani ºi peste, evidenþa
beneficiului tratamentului antihipertensiv este încã
neconcludentã. În orice caz, nu existã nici un motiv
pentru a întrerupe o terapie eficientã ºi bine toleratã
când pacienþii ating vârstã de 80 de ani.

 Pentru a obþine TA þintã, terapia combinatã cu mai
mulþi agenþi antihipertensivi (inclusiv diuretice de
ansã) este în mod obiºnuit necesarã.

20.2. Pacienþi diabetici

 Pentru a reduce proteinuria, un blocant de receptor
de angiotensinã, un inhibitor ECA sau o combinaþie a
acestora este necesarã.

 Când sunt aplicabile, mãsuri intense non-farmacologice trebuie încurajate la toþi pacienþii diabetici, cu o
atenþie particularã la scãderea în greutate ºi reducerea
aportului de sare în diabetul de tip 2.
 TA þintã trebuie sã fie <130/80 mmHg ºi tratamentul medicamentos antihipertensiv poate fi iniþiat deja
când TA este normal înaltã.
 Pentru a scãdea TA, toate medicamentele eficiente
ºi bine tolerate pot fi utilizate. O combinaþie de douã
sau mai multe medicamente este adesea necesarã.
 Datele disponibile indicã faptul cã scãderea TA
exercitã de asemenea un efect protectiv pe apariþia ºi
progresia afectãrii renale. O protecþie adiþionalã poate fi obþinutã prin utilizarea unui blocant al sistemului
reninã angiotensinã (fie un antagonist de receptor de
angiotensinã fie un inhibitor ECA).
 Un blocant al sistemului reninã-angiotensinã trebuie
sã fie o componentã constantã a tratamentului combinat ºi cel preferat când monoterapia este suficientã.
 Microalbuminuria trebuie sã indice folosirea tratamentului antihipertensiv ºi când TA iniþialã este normal
înaltã. Blocanþi ai sistemului reninã-angiotensinã au

 Existã o evidenþã controversatã cã blocada sistemului
reninã-angiotensinã are un rol benefic specific în prevenirea sau în încetinirea nefrosclerozei la hipertensivii
non-diabetici, non-proteinurici, cu excepþia probabil
a indivizilor Afro-Americani. Oricum includerea unuia din aceºti agenþi în terapia combinatã necesarã la
aceºti pacienþi pare bine fondatã.
 O intervenþie terapeuticã integratã (antihipertensivã,
statinã ºi terapie antiplachetarã) trebuie frecvent luatã
în considerare la pacienþii cu afectare renalã, deoarece, în aceste circumstanþe, riscul CV este extrem de
înalt.
20.4. Pacienþi cu boalã cerebro-vascularã
 La pacienþii cu istoric de accident vascular cerebral sau
atacuri ischemice tranzitorii, tratamentul antihipertensiv reduce marcat incidenþa recurenþei accidentului
vascular cerebral ºi scade de asemenea riscul înalt de
evenimente cardiace.
 Tratamentul antihipertensiv este benefic la pacienþii
hipertensivi ca ºi la subiecþii cu TA normal înaltã. Þinta
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TA trebuie sã fie <130/80 mmHg.
 Deoarece dovezile din studii sugereazã cã beneficiul
depinde în mare parte de scãderea TA per se, toate
medicamentele ºi combinaþiile raþionale pot fi utilizate.
Date din studii au fost în mare parte cu inhibitori ECA
ºi antagoniºti de receptor de angiotensinã în asociere
cu sau peste diuretic ºi tratament convenþional, dar
mai multe dovezi sunt necesare înainte ca efectul lor
specific protector cerebrovascular sã fie stabilit.
 Nu existã în prezent nicio evidenþã cã scãderea TA are
un efect benefic în accidentul vascular cerebral acut,
dar mai multe studii sunt în desfaºurare. Pânã când
mai multe dovezi sunt obþinute, tratamentul antihipertensiv trebuie sã fie început când condiþia clinicã
postaccident vascular cerebral este stabilã, de obicei
la câteva zile dupã eveniment. Cercetãri adiþionale
în aceastã zonã sunt necesare deoarece disfuncþia
cognitivã este prezentã în aproape 15% ºi demenþa în
5% din subiecþii în vârstã 65 de ani.

cazului când sunt necesari pentru a controla TA sau
simptomele anginoase.
 Insuficienþa cardiacã diastolicã este frecventã la pacienþii cu un istoric de hipertensiune ºi are un prognostic advers. Pânã în prezent nu existã dovezi ale
superioritaþii anumitor medicamente antihipertensive.
20.6. Pacienþi cu fibrilaþie atrialã
 Hipertensiunea este cel mai important factor de risc
pentru fibrilaþia atrialã. Fibrilaþia atrialã creºte marcat
riscul de morbiditate ºi mortalitate CV, în mod special
de accident vascular cerebral embolic
 Creºterea masei ventriculare stângi ºi mãrirea atriului stâng sunt determinanþi independenþi ai apariþiei
fibrilaþiei atriale si necesitã tratament antihipertensiv
intens
 Un control strict al tensiunii arteriale este necesar la
pacienþii sub tratament anticoagulant pentru a evita
sângerãrile intra- ºi extracerebrale

 În studii observaþionale, declinul cognitiv ºi incidenþa
demenþei au o corelaþie pozitivã cu valorile TA. Existã
unele dovezi cã ambele pot fi oarecum întârziate de
tratamentul antihipertensiv.

 Mai puþine episoade de fibrilaþie atrialã nou apãrutã
ºi recurentã au fost raportate la pacienþii trataþi cu
blocanþi de receptori de angiotensinã

20.5. Pacienþi cu boala coronarianã si insuficienþã
cardiacã

 În cazul fibrilaþiei atriale permanente, ß-blocantele ºi
antagoniºtii de calciu non-dihidropiridinici (verapamil,
diltiazem) ajutã la controlul alurii ventriculare

 La pacienþii ce au supravieþuit unui infarct miocardic,
administrarea precoce a ß-blocantelor, inhibitorilor
ECA sau antagoniºtilor de receptori de angiotensinã
reduce incidenþa infarctului miocardic recurent ºi a
decesului. Aceste efecte benefice pot fi atribuite anumitor proprietãþi protective specifice ale acestor medicamente, dar pot fi asociate ºi cu reducerile mici ale
TA.
 Tratamentul antihipertensiv este benefic ºi la pacienþii
hipertensivi cu boalã coronarianã cronicã. Beneficiul
poate fi obþinut cu diferite medicamente ºi combinaþii
(incluzând antagoniºtii de calciu) ºi pare sã fie legat
de gradul reducerii TA. Un efect benefic a fost demonstrat ºi atunci când TA iniþialã este <140/90 mmHg ºi
pentru o TA atinsã în jur de 130/80mmHg sau mai
puþin.
 Un istoric de hipertensiune este frecvent în timp ce o
TA crescutã este relativ rarã la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã congestivã. La aceºti pacienþi se pot utiliza
diuretice tiazidice ºi de ansã ca ºi ß-blocante, inhibitori ECA, antagoniºti ai receptorilor de angiotensinã
ºi medicamente antialdosteronice alãturi de diuretice.
Antagoniºtii de calciu ar trebui evitaþi, cu excepþia
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21. Hipertensiunea la femei
TRATAMENT
Rãspunsul la agenþii antihipertensivi ºi efectele benefice
ale scãderii TA par sã fie similare la femei ºi la bãrbaþi.
Oricum, inhibitorii ECA ºi antagoniºtii de receptor de
angiotensinã ar trebui evitaþi în sarcinã ºi la femeile care
au planificatã o sarcinã datoritã potenþialelor efecte teratogene în timpul sarcinii.
CONTRACEPTIVELE ORALE
Chiar ºi contaceptivele orale cu conþinut scãzut de estrogen sunt asociate cu un risc crescut de hipertensiune,
accident vascular cerebral ºi infarct miocardic. Tabletele
ce conþin doar progesteron sunt o opþiune contraceptivã
pentru femeile cu TA crescutã, dar influenþa pe prognosticul cardiovascular a fost insuficient cercetatã.
TERAPIA DE SUBSTITUÞIE HORMONALÃ
Singurul beneficiu al acestei terapii este o scãdere a
incidenþei fracturilor osoase ºi cancerului de colon, însoþit
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de creºterea pe de altã parte a riscului evenimentelor coronariene, accidentului vascular cerebral, trombembolismului, cancerului de sân, bolii de vezicã biliarã ºi demenþei. Aceastã terapie nu este recomandatã pentru cardioprotecþie la femeile aflate în postmenopauzã.
HIPERTENSIUNEA ÎN SARCINÃ
 Dereglãrile hipertensive în sarcinã, în particular preeclampsia, pot afecta nefavorabil prognosticul neonatal ºi matern.
 Managementul non-farmacologic (inclusiv monitorizare atentã ºi restricþia activitãþii) trebuie sã fie consideratã pentru femeile însãrcinate cu TAS între 140-149
mmHg sau TAD 90-95 mmHg. În prezenþa hipertensiunii de sarcinã (cu sau fãrã proteinurie) tratamentul
medicamentos este indicat la nivele ale TA >140/90
mmHg. TAS 170 mmHg sau TAD 110 mmHg trebuie considerate urgenþã ºi necesitã spitalizare.
 În hipertensiunea non-severã, metildopa oral, labetololul, antagoniºtii de calciu ºi (mai puþin frecvent)
ß-blocantele sunt droguri de elecþie.
 În pre-eclampsia cu edem pulmonar, nitroglicerina
este drogul de elecþie. Terapia diureticã este inadecvatã
deoarece volumul plasmatic este redus.

 La pacienþii cu sindrom metabolic procedurile diagnostice trebuie sã includã o evaluare mai profundã
a afectãrii de organ subclinice. Mãsurãtoarea ambulatorie ºi la domiciliu a TA este de asemenea de dorit.
 La toþi indivizii cu sindrom metabolic, mãsuri intense
de schimbare a stilului de viaþã trebuie sã fie adoptate.
Când existã hipertensiune, tratamentul medicamentos trebuie sã fie început cu un drog care sã nu faciliteze debutul diabetului. Astfel, un blocant al sistemului de reninã-angiotensinã trebuie sã fie folosit, urmat,
dacã este nevoie, de adãugarea unui antagonist de
calciu sau a unui diuretic tiazidic în dozã micã. Este de
dorit sã se aducã TA în limite normale.
 Lipsa dovezilor din studii clinice împiedicã recomandãri
ferme asupra utilizãrii medicamentelor antihipertensive la toþi subiecþii cu sindrom metabolic cu o TA normal înaltã. Existã unele dovezi cã blocarea sistemului
reninã-angiotensinã poate întârzia de asemenea apariþia hipertensiunii.
 Statinele ºi medicamentele antidiabetice trebuie sã
fie administrate în prezenþa dislipidemiei ºi respectiv
a diabetului. Sensibilizatorii insulinici s-au dovedit a
reduce marcat debutul diabetului, dar avantajele ºi
dezavantajele lor în prezenþa glicemiei alterate à jeun
sau a intoleranþei la glucozã ca o componentã a sindromului metabolic rãmâne sã fie demonstratã.

23. Hipertensiunea rezistentã
 În urgenþã, labetololul intravenos, metildopa oral ºi nifedipina oral sunt indicate. Hidralazina intravenos nu
mai este medicamentul de elecþie datoritã efectelor
adverse perinatale excesive. Perfuzia intravenoasã de
nitroprusiat de sodiu este utilã în crizele hipertensive,
dar administrarea prelungitã trebuie evitatã.
 Suplimentarea cu calciu, ulei de peºte ºi aspirinã în
dozã micã nu sunt recomandate. Totuºi, o dozã redusã de aspirinã poate fi administratã profilactic la femei
cu un istoric de debut precoce de pre-eclampsie.

22. Sindromul metabolic

DEFINIÞIE:
TA 140/90 mmHg în ciuda tratamentului cu cel puþin
trei medicamente (incluzând un diuretic) în doze adecvate ºi dupã excluderea hipertensiunii false, cum ar fi hipertensiunea izolatã de cabinet ºi imposibilitatea de a folosi
manºete largi pe braþele groase.
CAUZE
 Aderenþa slabã la planul terapeutic
 Eºec în modificarea stilului de viaþã incluzând:

 Sindromul metabolic este caracterizat printr-o combinaþie variabilã între obezitatea visceralã ºi alterãri în
metabolismul glucozei, metabolismul lipidic ºi TA. Are
o prevalenþã înaltã în populaþia de vârstã medie ºi la
vârstnici.
 Subiecþii cu sindrom metabolic au de asemenea o
prevalenþã mai mare a microalbuminuriei, hipertrofiei
ventriculare stângi ºi rigiditãþii arteriale decât cei fãrã
sindrom metabolic. Riscul lor CV este înalt ºi ºansa de
a dezvolta diabet este marcat crescutã.

creºterea în greutate
aportul crescut de alcool (N.B.: consum excesiv)
 Aport continuu de medicamente care cresc tensiunea arterialã (licorice, cocaina, glucocorticoizii, medicamente antiinflamatorii nonsteroidiene etc.)
 Apneea obstructivã în somn
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 Cauze secundare nedecelate
 Afectare de organ ireversibilã sau parþial reversibilã
 Încãrcare de volum datoratã: terapiei diuretice inadecvate, progresiei insuficienþei renale, aportului crescut
de sodiu, hiperaldosteronismului
TRATATMENT
 Cãutarea adecvatã a cauzelor

 Aspirina în doze mici ar trebui luatã în considerare ºi la
pacienþii hipertensivi fãrã un istoric de boalã CV dacã
au vârsta mai mare de 50 de ani; creºtere moderatã
a creatininei serice sau risc CV crescut. În toate aceste
cazuri, raportul risc/beneficiu pentru administrarea
aspirinei s-a dovedit favorabil (reducerea riscului de infarct miocardic mai mare decât riscul de sângerare).

 Dacã este necesar folosirea a mai mult de trei medicamente, incluzând un antagonist de aldosteron

 Pentru minimalizarea riscului de accident vascular cerebral hemoragic, tratamentul antiplachetar ar trebui
instituit dupã realizarea controlului TA.

24. Urgenþele hipertensive

CONTROLUL GLICEMIEI

Urgenþe hipertensive


Encefalopatia hipertensivã



Insuficienþa ventricularã stângã hipertensivã



Hipertensiunea cu infarct miocardic



Hipertensiunea cu angina instabilã



Hipertensiunea ºi disecþia de aortã



Hipertensiunea severã asociatã cu hemoragia
subarahnoidianã sau accidentul cerebrovascular



Crizele asociate cu feocromocitomul



Utilizarea de droguri recreaþionale cum ar fi
amfetaminele, LSD, cocaina sau ecstasy



Hipertensiunea perioperatorie



Pre-eclampsia severã sau eclampsia

25. Tratamentul factorilor de risc asociaþi
AGENÞII HIPOLIPEMIANÞI
 Toþi pacienþii hipertensivi cu boalã CV cunoscutã sau
diabet zaharat tip 2 ar trebui luaþi în considerare pentru terapia cu statine având drept þinte pentru colesterol total ºi LDL colesterol de <4,5 mmol/l (175 mg/ dl)
ºi respectiv <2,5 mmol/l (100mg/dl), ºi chiar mai mici
dacã este posibil.
 Pacienþii hipertensivi fãrã boalã CV cunoscutã, dar
cu un risc CV ridicat (≥20% risc de evenimente cardiovasculare la 10 ani), ar trebui de asemenea luaþi
în considerare pentru terapie cu statine chiar dacã
nivelele bazale de colesterol total ºi LDL colesterol nu
sunt ridicate.

 Controlul eficient al glicemiei este foarte important la
pacienþii cu hipertensiune arterialã ºi diabet zaharat.
 La aceºti pacienþi tratamentul dietetic ºi medicamentos ar trebui sã aibã drept þinte valori ale glicemiei à
jeun 6,0 mmol/l (108 mg/dl) ºi ale hemoglobinei
glicozilate <6,5%.

26. Monitorizarea pacientului
 Titrarea eficientã ºi la timp a tratamentului pânã la
controlul TA necesitã evaluãri frecvente pentru a ajusta în timp real tratamentul în funcþie de valorile TA ºi
de apariþia efectelor secundare.
 Odatã ce TA þintã a fost atinsã, frecvenþa controalelor medicale poate fi redusã considerabil. Totuºi nu
este recomandabilã o prelungire exageratã a intervalului dintre controale deoarece interfereazã cu o
bunã relaþie medic-pacient, care este crucialã pentru
complianþa pacientului.
 Pacienþii cu risc redus sau cu hipertensiune grad 1 pot
fi evaluaþi la fiecare 6 luni si mãsurãtori regulate ale TA
la domiciliu pot prelungi acest interval. Controalele ar
trebui sã fie mai frecvente la pacienþii cu risc crescut
sau foarte crescut. Acelaºi lucru este valabil pentru
pacienþii aflaþi doar sub tratament non-farmacologic datoritã unui rãspuns antihipertensiv variabil ºi a
complianþei reduse la acest tip de intervenþie.
 Vizitele periodice au ca scop menþinerea controlului
asupra tuturor factorilor de risc reversibili precum ºi
evaluarea statusului leziunilor de organ. Deoarece
modificãrile induse de tratament în ceea ce priveºte
masa ventricului stîng ºi grosimea peretelui arterelor
carotide sunt lente, nu existã motive ca evaluarea
acestor structuri sã fie fãcutã la intervale mai mici de
1 an.

TERAPIA ANTIPLACHETARÃ
 Terapia antiplachetarã, în special aspirina în doze mici,
ar trebui prescrisã pacienþilor hipertensivi ce au în antecedente evenimente CV, cu condiþia sã nu existe un
risc crescut de sângerare.
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 Tratamentul hipertensiunii ar trebui continuat pe toatã
durata vieþii deoarce la pacienþii corect diagnosticaþi,
întreruperea tratamentului determinã de obicei reve-
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nirea hipertensiunii. Cu o atenþie deosebitã, se poate
tenta o reducere a tratamentului la pacienþii cu risc
redus dupã un control prelungit al TA, mai ales dacã
tratatmentul non-farmacologic poate fi implementat
cu succes.

27. Cum sã îmbunãtãþim complianþa la
terapia de scãdere a tensiunii arteriale
 Informarea pacientului asupra riscului hipertensiunii ºi
beneficiilor tratamentului eficient.
 Oferirea unor instrucþiuni verbale ºi scrise explicite legate de tratament.
 Adaptarea regimului de tratament în funcþie de stilul
de viaþã ºi necesitãþile pacientului.
 Simplificarea tratamentului prin reducerea, dacã este
posibil, a numãrului de medicamente zilnice.
 Implicarea partenerului de viaþã sau a familiei în informarea asupra bolii ºi planurilor de tratament.
 Utilizarea mãsurãrii la domiciliu de cãtre pacient a TA
precum ºi a altor strategii comportamentale precum
memento-urile.
 Acordarea unei atenþii deosebite reacþiilor adverse
(chiar dacã sunt uºoare) ºi dacã este necesar efectuarea unor schimbãri în ceea ce priveºte dozele sau medicamentele utilizate.
 Dialogarea cu pacientul în ceea priveºte aderenþa la
tratament ºi problemele acestuia.
 Oferirea unui suport de încredere ºi a unor preþuri ce
pot fi acoperite de pacient.
 Crearea unui program de urmãrire regulat.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterialã, Preºedinte Prof. Dr. C. Arsenescu Georgescu, Secretar Dr. Roxana Darabont, efectuatã de Dr. Boldea Colcear Carmen, Dr. Coandã Geanina, Dr. Laura
Antohi, Dr. Ionela Carp, Dr. Elena Tãnase
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Tabelele urmãtoare indicã clasa de recomandare ºi nivelul de evidenþã utilizate în document.
Tabelul 1: Clasa de recomandare
Clasa de recomandare

Definiþie

Clasa I

Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau procedurã este benefica, utila, eficace.

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente privind utilitatea/eficacitatea unui anume tratament
sau procedurã.

Clasa IIa

Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea nu este atât de bine stabilitã prin dovezi/opinii.
Dovezi sau consens general cã tratamentul sau procedura nu este util/eficace iar în unele cazuri
poate fi dãunãtor.

Clasa III

Tabelul 2: Nivelul de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari
nerandomizate.

Nivel de evidenþã C

Consens de opnii ale experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

În figurile 1-10 valorile echivalente aproximative ale CT sunt:
mmol/L

mg/dl

4

150

5

190

6

230

7

270

8

310

1. Introducere

1.2 Dislipidemiile

1.1 Importanþa problemei

Metabolismul lipidic poate fi afectat în diverse feluri ce
duc la modificarea funcþiei ºi/sau nivelurilor lipoproteinelor plasmatice. Astfel, dislipidemia, prin ea însãºi ºi prin
interacþiunea cu alþi factori de risc cardiovascular (CV),
poate afecta evoluþia aterosclerozei. Dislipidemiile acoperã un spectru larg de anomalii lipidice unele având o mare importanþã în prevenþia BCV.

Bolile cardiovasculare (BCV) cauzate de aterosclerozã ºi
trombozã arterialã sunt principalele cauze de mortalitate
prematurã ºi principalul determinant al speranþei de viaþã
ajustatã la invaliditate (DALY) în Europa, fiind din ce în
ce mai frecvente în þãrile în curs de dezvoltare. În Uniunea Europeanã costurile economice ale BCV însumeazã
anual ~192 miliarde euro sub formã de costuri medicale
directe ºi indirecte.
Cauzele acestor BCV sunt multifactoriale. Existã factori
care nu pot fi modificaþi, precum vârsta ºi sexul masculin,
dar ºi factori care pot fi influenþaþi precum fumatul, sedentarismul, obiceiuri alimentare nesãnãtoase, hipertensiunea arterialã, diabetul zaharat de tip 2 ºi dislipidemiile.
Acest ghid abordeazã managementul dislipidemiilor ca o
parte esenþialã ºi integrantã a prevenþiei BCV.
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Creºterea colesterolului total (CT) ºi a colesterolului din lipoproteinele cu densitate micã (LDL-C) sunt considerate
principalele þinte de urmãrit, în special datoritã faptului cã
aceste valori pot fi modificate prin schimbarea stilului de
viaþã ºi prin terapii medicamentoase. Pe lângã creºterea
nivelurilor CT ºi LDL-C ºi alte câteva tipuri de dislipidemii
par sã predispunã prematur la BCV. De asemenea dislipidemiile pot avea o semnificaþie diferitã în anumite subgrupuri de pacienþi din cauza predispoziþiei genetice ºi/sau
comorbiditãþilor. Aceste situaþii necesitã o atenþie specialã
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pe lângã managementul riscului CV total. Dislipidemiile
pot fi de asemenea legate de diferite boli (dislipidemii secundare) sau pot rezulta prin interacþiunea dintre predispoziþia geneticã ºi factorii de mediu.

2. Riscul cardiovascular total
2.1 Estimarea riscului cardiovascular total
Toþi pacienþii trebuie clasificaþi nu doar în funcþie de nivelul lipidelor plasmatice ci ºi în funcþie de riscul CV total datorat coexistenþei ºi interacþiunii sinergice a diferiþilor factori de risc, leziuni de organ sau boli preexistente. Aceastã
clasificare se va efectua în funcþie de diagramele de risc
derivate din studiile epidemiologice, precum diagramele
SCORE.
Deciziile asupra strategiilor de tratament (cum ºi când se

vor introduce alte medicamente în anumite afecþiuni de
genul hipertensiunii arteriale) depind de nivelul iniþial de
risc.
Estimarea riscului CV total este parte a unui continuu ºi
poate fi evaluat prin diferite metode, majoritatea bazate
pe date epidemiologice din studii de tip cohortã. Toate
modelele au avantaje ºi dezavantaje. Stratificarea pe diferite nivele de risc CV total este arbitrarã, dar datoritã simplitãþii, recomandatã. Utilizarea unei singure diagrame
este foarte popularã, însã chiar dacã se menþine utilizarea
acestora în ghidurile actuale de practicã medicalã, se recomandã alegerea algoritmului care estimeazã cu cea
mai mare acurateþe riscul CV, de la caz la caz (vezi www.
heartscore.org).
Riscul CV total estimat prin modelul SCORE exprimã riscul
absolut de a dezvolta în urmãtorii 10 ani un prim eveniment CV fatal (Figurile 1-10).

Cum trebuie utilizate diagramele de estimare a riscului
 Diagramele cu risc scãzut trebuie folosite în Belgia, Franþa, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania, Elveþia ºi Portugalia ºi de asemenea în þãri care au demonstrat recent o scãdere substanþialã a ratelor de mortalitate CV (vezi
www.ehnheart.org (statistici BCV) pentru date recente de mortalitate). Diagramele cu risc crescut trebuie
folosite în toate celelalte þãri ale Europei. Reþineþi cã unele þãri au realizat recalibrãri naþionale pentru a ajusta
tendinþele în timp ale mortalitãþii ºi distribuþiei factorilor de risc. Este probabil ca astfel de diagrame sã prezicã
mai corect nivelul de risc.
 Pentru a estima riscul pe 10 ani de deces prin BCV al unei persoane cãutaþi în tabel sexul, statusul de fumãtor
ºi vârsta. Gãsiþi în tabel celula cea mai apropiatã de tensiunea arterialã ºi CT al persoanei. Riscul trebuie ajustat
superior pentru persoanele care se apropie de urmãtoarea categorie de vârstã.
 Persoanele cu risc scãzut trebuie sfãtuite sã-ºi menþinã statusul de risc scãzut. Deºi nu existã un prag universal
valabil, intensitatea indicaþiilor trebuie sã creascã odatã cu riscul.
 Riscurile relative pot fi neaºteptat de mari la persoanele tinere, chiar dacã riscul absolut este scãzut. Diagrama de
risc relativ (Figura 11) poate ajuta la identificarea ºi consilierea unor astfel de persoane.
 Diagramele pot fi utilizate pentru a indica efectele reducerii factorilor de risc, þinându-se cont cã reducerea riscului nu se produce imediat ºi cã studiile randomizate controlate estimeazã mai bine beneficiile. Cei care renunþã
la fumat în general îºi înjumãtãþesc riscul.
 Prezenþa factorilor de risc adiþionali creºte riscul (precum HDL-C scãzut, TG crescute).
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Figura 1 Diagrama SCORE: Riscul de a dezvolta o boalã cardiovascularã (BCV) fatalã în urmãtorii 10 ani în populaþii
cu risc crescut, bazat pe urmãtorii factori de risc: vârstã, sex, fumat, tensiune arterialã sistolicã, colesterol total. Pentru a
converti riscul unei BCV fatale în risc total de BCV (fatalã ºi non-fatalã) înmulþiþi cu 3 în cazul bãrbaþilor ºi cu 4 în cazul
femeilor, ºi cu ceva mai puþin la persoanele vârstnice. REÞINEÞI: Riscul SCORE se adreseazã persoanelor care nu prezintã BCV, diabet zaharat, boalã cronicã de rinichi sau niveluri foarte mari de factori de risc individuali deoarece aceste
persoane au deja risc crescut ºi necesitã consiliere separatã.
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Figura 2 Diagrama SCORE: Riscul de a dezvolta o boalã cardiovascularã (BCV) fatalã în urmãtorii 10 ani în populaþii
cu risc scãzut, bazat pe urmãtorii factori de risc: vârstã, sex, fumat, tensiune arterialã sistolicã, colesterol total. Pentru a
converti riscul unei BCV fatale în risc total de BCV (fatalã ºi non-fatalã) înmulþiþi cu 3 în cazul bãrbaþilor ºi cu 4 în cazul
femeilor, ºi cu ceva mai puþin la persoanele vârstnice. REÞINEÞI: Riscul SCORE se adreseazã persoanelor care nu prezintã BCV, diabet zaharat, boalã cronicã de rinichi sau niveluri foarte mari de factori de risc individuali deoarece aceste
persoane au deja risc crescut ºi necesitã consiliere separatã.
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O situaþie particularã se referã la populaþia tânãrã cu un
nivel crescut de factori de risc; un risc absolut scãzut poate
masca un risc relativ foarte crescut necesitând optimizarea stilului de viaþã. Astfel, diagramele riscului relativ au
fost adãugate diagramelor de risc absolut, pentru a evi-

denþia faptul cã, la populaþia tânãrã, modificarea stilului
de viaþã poate reduce substanþial atât riscul relativ, precum ºi creºterea riscului absolut care apare odatã cu îmbãtrânirea (Figura 11).

De asemenea, riscul va fi mai mare decât cel indicat în diagrame la:
 Persoanele defavorizate social; defavorizarea aduce cu sine numeroºi alþi factori de risc.
 Persoanele sedentare ºi cele cu obezitate centralã; aceste caracteristici determinã multe alte aspecte ale riscului
enumerate mai jos.
 Persoanele cu diabet zahrat: revizuirea bazei de date SCORE aratã cã cei cu diabet zaharat cunoscut au un risc
mult mai mare; de cinci ori mai mare la femei ºi de trei ori mai mare la bãrbaþi.
 Persoanele cu HDL-C sau apolipoproteinã A1 (apo A1) scãzute, TG, fibrinogen, homocisteinã, apolipoproteinã
B (apo B) ºi lipoproteina(a) [Lp(a)] crescute, hipercolesterolemie familialã (FH) sau hs-CRP crescutã, au un nivel
al riscului crescut la ambele sexe, la toate grupele de vârstã ºi la toate nivelurile de risc.
 Persoanele asimptomatice cu dovezi preclinice de aterosclerozã, de exemplu cu plãci ateromatoase prezente
sau cu creºterea grosimii intimã-medie carotidiene (GIMC) la ecografia carotidianã.
 Cei la care funcþia renalã este afectatã.
 Cei cu istoric familial de BCV prematurã, considerat a creºte riscul de 1,7 ori la femei ºi 2,0 ori la bãrbaþi.
 În schimb, riscul poate fi mai mic decât cel indicat la cei cu niveluri foarte mari ale HDL-C sau cu istoric familial
de longevitate.

Limite
 Diagramele ajutã la evaluarea ºi managementul riscului dar trebuie interpretate în lumina cunoºtiinþelor ºi
experienþei clinicianului ºi a probabilitãþii BCV pre-test a pacientului.
 Riscul va fi supraestimat în þãrile cu o mortalitate prin BCV în scãdere ºi subestimat în þãrile în care mortalitatea
este în creºtere.
 La orice vârstã estimarea de risc este mai micã pentru femei decât pentru bãrbaþi. Acest lucru poate fi înºelãtor,
având în vedere cã în cele din urmã cel puþin la fel de multe femei ca ºi bãrbaþi mor din cauza BCV. Privirea atentã a diagramelor indicã faptul cã riscul este mai degrabã deplasat la femei, o femeie de 60 de ani
asemãnându-se cu un bãrbat de 50 de ani în ceea ce priveºte riscul.

2.2 Nivelurile de risc
Estimarea riscului CV total este parte a unui continuu. Valorile limitã utilizate pentru a defini riscul crescut sunt în
parte arbitrare ºi se bazeazã pe nivelurile de risc la care
beneficiul este evident în studiile clinice. În practica clinicã
trebuie luate în considerare problemele practice legate
de asistenþa medicalã ºi sistemele de asigurare locale.
Nu trebuie identificaþi ºi trataþi doar cei cu risc crescut; cei
cu risc moderat trebuie de asemenea sã primeascã un
sfat avizat privind modificarea stilului de viaþã iar în unele cazuri va fi nevoie de terapie medicamentoasã pentru
controlul lipidelor plasmatice.
La aceºti subiecþi trebuie sã facem tot ceea ce putem pentru a:
 Preveni creºterea suplimentarã a riscului CV total,
 Creºte conºtientizarea pericolului riscului CV,
 Îmbunãtãþii comunicarea riscului,
 Promova eforturile de prevenþie primarã.

Persoanele cu risc scãzut trebuie ajutate sã-ºi menþinã
acest status. Astfel, intensitatea mãsurilor de prevenþie trebuie individualizate la riscul CV total al pacientului.
Având în vedere aceste considerente se pot propune urmãtoarele niveluri de risc CV total:
1) Risc foarte crescut
Subiecþii cu oricare dintre urmãtoarele:
 BCV documentatã prin testare invazivã sau non-invazivã (precum angiografie coronarianã, imagisticã nuclearã, ecocardiografie de stres, plãci carotidiene la
ecografie), infarct miocardic (IM) anterior, SCA, revascularizare coronarianã [intervenþie coronarianã percutanã (PCI), bypass coronarian (CABG)] ºi alte proceduri de revascularizare arterialã, accident vascular
cerebral ischemic, BAP.
 Pacienþii cu diabet zaharat de tip 2, pacienþi cu diabet
zaharat de tip 1 ºi afectare de organ þintã (precum
microalbuminurie).
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 Pacienþii cu BCR moderatã sau severã [rata filtrãrii glomerulare (RFG) <60 mL/min/1,73 m2].
 Un risc SCORE calculat pe 10 ani 10%.
2) Risc crescut
Subiecþii cu oricare dintre urmãtoarele:
 Persoane cu un factor de risc mult crescut precum dislipidemia familialã ºi hipertensiunea severã.
 Un risc SCORE de BCV fatalã pe 10 ani între 5% ºi 10%.

3) Risc moderat
Se considerã cã subiecþii au un risc moderat atunci când
SCORE pe 10 ani este 1% ºi <5% . Mulþi subiecþi de vârstã
mijlocie aparþin acestei categorii de risc. Acest risc este
modulat suplimentar de un istoric familial de BCV prematurã, obezitate abdominalã, gradul activitãþii fizice, HDL-C,
TG, hs-CRP, Lp(a), fibrinogen, homocisteina, apo B ºi clasa
socialã.
4) Risc scãzut
Categoria de risc scãzut se aplicã persoanelor cu SCORE
<1%.
În Tabelul 3 sunt prezentate diverse strategii intervenþionale în funcþie de riscul CV total ºi nivelul LDL-C.
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I/C

Modificarea stilului de viaþã

I/C

Modificarea stilului de viaþã,
luaþi în considerare terapia
medicamentoasã*

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã,
luaþi în considerare terapia
medicamentoasã*

IIa/A

Clasaa/ Nivelulb

1 pânã la <5

Clasaa/ Nivelulb

5 pânã la <10 sau
risc crescut

Clasaa/ Nivelulb

10 sau risc foarte
crescut

Clasaa/ Nivelulb

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã
ºi terapie medicamentoasã
imediatã

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã,
luaþi în considerare terapia
medicamentoasã*

I/C

Modificarea stilului de viaþã

I/C

Fãrã intervenþie pe lipide

70 pânã la <100mg/dL;
1,8 pânã la <2,5mmol/L

I/A

Modificarea stilului de viaþã ºi terapie medicamentoasã imediatã

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã ºi terapie medicamentoasã imediatã

I/A

Modificarea stilului de viaþã
ºi terapie medicamentoasã
imediatã

Modificarea stilului de viaþã
ºi terapie medicamentoasã
imediatã
I/A

I/A

Modificarea stilului de viaþã
ºi terapie medicamentoasã
imediatã

Modificarea stilului de viaþã
ºi terapie medicamentoasã
imediatã
I/A

I/A

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã dacã nivelurile LDL-C nu sunt controlate
astfel.

Modificarea stilului de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã dacã
nivelurile LDL-C nu sunt
controlate astfel.

Modificarea stilului de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã dacã nivelurile
LDL-C nu sunt controlate astfel.
IIa/A

IIa/A

Modificarea stilului de viaþã,
se ia în considerare terapia
medicamentoasã dacã nivelurile LDL-C nu sunt controlate
astfel.

>190 mg/dL
>4,9 mmol/L

I/C

Modificarea stilului de viaþã

155 pânã la <190mg/
dL;
4 pânã la <4,9mmol/L

I/C

Modificarea stilului de viaþã

100 pânã la <155 mg/dL;
2,5 pânã la <4mmol/L

Nivelurile LDL-C

*La pacienþii cu IM terapia cu statine trebuie luatã în considerare indiferent de nivelul LDL-C.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de dovezi.
CV = cardiovascular; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); IM = infarct miocardic.

Fãrã intervenþie pe lipide

<70 mg/dL;
<1,8 mmol/L

<1

Riscul CV total
(SCORE) %

Tabelul 3: Strategiile intervenþionale în funcþie de riscul CV total ºi nivelul LDL-C
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3.Evaluarea parametrilor de laborator privind lipidele ºi apolipoproteinele
Tabelul 4: Recomandãrile pentru evaluarea profilului lipidic necesarã stabilirii riscului CV total
Afecþiunea

Clasaa

Nivelulb

I

C

BCV demonstratã

I

C

Hipertensiune

I

C

I

C

IMC 30 kg/m sau circumferinþa taliei 94 cm (90 cm ) la bãrbaþi, 80 cm la femei

I

C

Cei cu istoric familial de BCV prematurã

I

C

Boalã inflamatorie cronicã

I

C

Boalã cronicã de rinichi

I

C

Istoric familial de dislipidemie familialã

I

C

IIb

C

Evaluarea profilului lipidic este indicatã subiecþilor cu:
Diabet zaharat de tip 2

Fumãtori
2

c

Evaluarea profilului lipidic poate fi luatã în considerare la bãrbaþii >40 ºi femeile >50 de ani
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Pentru bãrbaþii asiatici.
IMC = indicele de masã corporalã; CV = cardiovascular; BCV = boalã cardiovascularã.

Pentru aceste dozãri majoritatea metodelor disponibile comercial sunt bine standardizate. Progresele metodologice pot determina modificari ale valorilor, în special la pacienþii cu niveluri anormal de mari ale lipidelor sau în prezenþa unor proteine care pot interacþiona cu metoda. Progresele recente
în chimia uscatã au fãcut posibilã analizarea pe loc a lipidelor în practica clinicã. Dintre metodele disponibile, trebuie folosite oricând posibil doar cele
certificate ºi bine standardizate.

Tabelul 5: Recomandãrile pentru dozãrile lipidice necesare screeningului pentru riscul BCV
Clasaa

Nivelulb

CT este recomandat pentru estimarea riscului CV total prin intermediul sistemului SCORE.

I

C

LDL-C este recomandat ca dozarea lipidicã primarã pentru screening ºi estimarea riscului.

I

C

TG adaugã informaþii privind riscul ºi este indicatã pentru estimarea riscului.

I

C

HDL-C este un factor de risc puternic ºi este recomandat pentru estimarea riscului.

I

C

Non-HDL-C trebuie considerat un marker de risc alternativ, în special în hiperlipemiile combinate, diabet,
SMet sau BCR.

IIa

C

Lp(a) trebuie recomandatã în cazuri selecþionate de risc crescut ºi la subiecþii cu istoric familial de BCV
prematurã.

IIa

C

Apo B trebuie consideratã marker de risc alternativ, în special în hiperlipemiile combinate, diabet, SMet
sau BCR.

IIa

C

Raportul apo B/apo A1 combinã informaþiile de risc ale apo B ºi apo A1 ºi poate fi recomandat ca
analizã alternativã pentru screening-ul riscului.

IIb

C

Raportul non-HDL-C/HDL-C poate fi recomandat ca analizã alternativã pentru screening-ul riscului.

IIb

C

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
Apo = apolipoproteinã; BCR = boalã cronicã de rinichi; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat
lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Lp = lipoproteinã;
SMet = sindrom metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride.
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Tabelul 6: Recomandãrile pentru dozãrile lipidice necesare caracterizãrii dislipidemiilor înainte de tratament
Clasaa

Nivelulb

LDL-C este recomandat ca analiza lipidicã primarã.

I

C

TG adaugã informaþii la risc ºi este indicatã pentru diagnostic ºi alegerea tratamentului.

I

C

Se recomandã ca HDL-C sã fie dozat înainte de tratament.

I

C

Non-HDL-C trebuie recomandat pentru caracterizarea suplimentarã a hiperlipemiilor combinate ºi a
dislipidemiei din diabet, SMet sau BRC.

IIa

C

Apo B trebuie recomandatã pentru caracterizarea suplimentarã a hiperlipemiilor combinate ºi a dislipidemiei din diabet, SMet sau BRC.

IIa

C

Lp(a) trebuie recomandatã în cazuri selecþionate de risc crescut ºi la subiecþii cu istoric familial de BCV
prematurã.

IIa

C

CT poate fi luat în considerare dar de obicei nu este suficient pentru caracterizarea dislipidemiei înaintea
iniþierii tratamentului.

IIb

C

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
Apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Lp = lipoproteinã; SMet
= sindrom metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride

Tabelul 7: Recomandãrile pentru determinãrile lipidice ca þinte terapeutice în prevenþia BCV
Clasaa

Nivelulb

I

A

CT trebuie luat în considerare ca þintã terapeuticã dacã nu sunt disponibile alte dozãri.

IIa

A

TG trebuie dozate în timpul tratamentului dislipidemiilor cu niveluri mari ale TG.

IIa

B

Non-HDL-C ar trebui luat în considerare ca þintã secundarã în hiperlipemiile combinate, diabet, SMet
sau BRC.

IIa

B

Apo B ar trebui consideratã þintã terapeuticã secundarã.

IIa

B

HDL-C nu este recomandat ca þintã terapeuticã.

III

C

Raporturile apo B/apo A1 ºi non-HDL-C/HDL-C nu sunt recomandate ca þinte terapeutice.

III

C

Recomandãri
LDL-C este recomandat ca þintã terapeuticã.

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Referinþe.
Apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat
lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); SMet = sindrom
metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride.

4.Þintele terapeutice
Þintele terapeutice ale dislipidemiei se bazeazã în primul
rând pe rezultatele studiilor clinice. În aproape toate studiile cu hipolipemiante nivelul LDL-C a fost utilizat ca un
indicator al rãspunsului la tratament. De aceea LDL-C rãmâne principala þintã terapeuticã în majoritatea strategiilor de management al dislipidemiei.
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Tabelul 8: Recomandãrile pentru valorile-þintã terapeutice ale LDL-C
Clasaa

Nivelulb

I

A

La pacienþii cu risc CV MARE (un singur factor de risc mult crescut, nivel SCORE 5 dar <10%) trebuie
luatã în cosiderare o þintã LDL-C <2,5 mmol/L (sub ~100 mg/dL).

IIa

A

La subiecþii cu risc MODERAT (nivel SCORE >1 dar <5%) trebuie luatã în considerare o þintã LDL-C <3,0
mmol/L (sub ~115 mg/dL).

IIa

C

Recomandãri
La pacienþii cu risc CV FOARTE MARE (BCV demonstratã, diabet de tip 2, diabet de tip 1 cu afectare de
organ þintã, BCR moderatã sau severã sau nivel SCORE 10%) þinta LDL-C este <1,8 mmol/L (sub ~70
mg/dL) ºi/sau reducere a LDL-C cu 50% atunci când nivelul þintã nu poate fi atins.

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCR = boalã cronicã de rinichi; CV = cardiovascular; BCV = boalã cardiovascularã; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).
 Dacã se utilizeazã non-HDL-C, þintele trebuie sã fie <2,6 mmol/L (sub 100 mg/dL) ºi <3,3 mmol/L (sub 130 mg/dL) la cei cu risc CV total foarte înalt
ºi respectiv înalt (clasa IIa B)
 Dacã apo B este disponibilã, þintele sunt <80 mg/dL ºi <100 mg/dL la cei cu risc CV total foarte înalt ºi respectiv înalt (clasa IIa B).

5. Modificãrile stilului de viaþã pentru
îmbunãtãþirea profilului lipidelor
plasmatice
Majoritatea dovezilor care leagã nutriþia de BCV, se bazeazã pe studii observaþionale ºi pe investigaþii ale efectelor
modificãrii dietei asupra valorilor lipidice. Existã dovezi pu-
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ternice care aratã cã factorii dietetici pot influenþa aterogeneza direct sau prin intermediul factorilor tradiþionali
de risc precum nivelul lipidelor, tensiunea arterialã sau
nivelul glucozei. Influenþa modificãrilor stilului de viaþã ºi a
alimentelor funcþionale asupra lipoproteinelor este rezumatã în Tabelul 9.
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Tabelul 9: Impactul modificãrilor specifice ale stilului de viaþã asupra nivelurilor lipidelor
Magnitudinea
efectului

Nivelul de
evidenþã

Reducerea grãsimilor saturate din alimentaþie

+++

A

Reducerea grãsimilor trans din alimentaþie

+++

A

Creºterea fibrelor în alimentaþie

++

A

Reducerea colesterolului din alimentaþie

++

B

+++

A

Reducerea greutãþii corporale excesive

+

B

Consumul de produse cu proteine din soia

+

B

Creºterea activitãþii fizice curente

+

A

Consumul de suplimente de orez cu drojdie roºie

+

B

Consumul de suplimente cu policosanoli

-

B

Rreducerea greutãþii corporale excesive

+++

A

Reducerea aportului de alcool

+++

A

Reducerea aportului de mono- ºi dizaharide

+++

A

Creºterea activitãþii fizice curente

++

A

Reducerea cantitãþii totale de carbohidraþi din alimentaþie

++

A

Consumul de suplimente cu grãsimi polinesaturate n-3

++

A

+

B

Reducerea grãsimilor trans din alimentaþie

+++

A

Creºterea activitãþii fizice curente

+++

A

Reducerea greutãþii corporale excesive

++

A

Reducerea carbohidraþilor din alimentaþie ºi înlocuirea lor cu grãsimi nesaturate

++

A

Consumul moderat de alcool

++

B

Dintre alimentele cu conþinut crescut de carbohidraþi se recomandã consumul celor cu
indice glicemic redus ºi conþinut crescut de fibre

+

C

Întreruperea fumatului

+

B

Reducerea aportului de mono- ºi dizaharide

+

C

Modificãrile stilului de viaþã care reduc nivelurile CT ºi LDL-C

Consumul de alimente funcþionale îmbogãþite cu fitosteroli

Modificãrile stilului de viaþã care reduc nivelul TG

Înlocuirea grãsimilor saturate cu grãsimi mono- sau polinesaturate
Modificãrile stilului de viaþã care cresc nivelul HDL-C

+++ = consens general privind efectele asupra nivelurilor lipidelor.
++ = efecte mai puþin pronunþate asupra nivelurilor lipidelor; majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea eficacitãþii.
+ = dovezi contradictorii; eficacitatea este mai puþin bine stabilitã prin dovezi/opinii.
- = ineficace ºi/sau incertitudini privind siguranþa.
HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã);
LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã);
TG = trigliceride.
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Controlul greutãþii corporale reprezintã una din cele mai
mari probleme ale societãþii occidentale. Scãderea moderatã în greutate ºi exerciþiile fizice regulate de intensitate
moderatã sunt foarte eficace în prevenirea diabetului zaharat de tip 2 ºi în ameliorarea tuturor anomaliilor meta-

bolice ºi a factorilor de risc CV grupaþi împreunã cu rezistenþa la insulinã ºi adesea asociaþi cu adipozitatea abdominalã. Activitatea fizicã trebuie încurajatã, recomandându-se excerciþii fizice regulate cu durata de cel puþin 30
min/zi, în fiecare zi.

Tabelul 10: Definiþia obezitãþii de tip central
Circumferinþa taliei
Caucazieni (europoizi)

Bãrbaþi 94 cm; femei 80 cm

Sud-asiatici, chinezi, japonezi

Bãrbaþi 90 cm; femei 80 cm

Nativi din America centralã ºi de sud

Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile
pentru sud-asiatici

Africani sub-saharieni

Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile
pentru europeni

Populaþii est-mediteraneene ºi din Orientul apropiat (arabi)

Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile
pentru europeni

Tabelul 11: Recomandãrile de dietã pentru scãderea CT ºi a LDL-C
De preferat

Utilizate cu moderaþie
Pâine rafinatã, orez ºi paste,
biscuiþi, fulgi de porumb

Doar ocazional, în cantitãþi
limitate
Produse de patiserie, brioºe,
plãcintã, croissante

Cereale

Cereale integrale

Zarzavaturi

Zarzavaturi crude sau gãtite

Legume

Toate (inclusiv soia ºi proteine din soia)

Fructe

Fructe proaspete sau congelate

Fructe uscate, jeleu, gem, fructe
conservate, ºerbet, îngheþatã
pe bãþ

Dulciuri ºi îndulcitori

Îndulcitori non-calorici

Zaharozã, miere, fructozã,
glucozã, ciocolatã, bomboane

Prãjituri, îngheþatã

Carne ºi peºte

Peºte slab sau gras, pãsãri
fãrã piele

Carne slabã de vacã, miel, porc
sau viþel, fructe de mare, scoici

Cârnaþi, salam, bacon, coaste,
cremwurºti, organe

Produse lactate ºi ouã

Lapte ºi iaurt degresat, albuº

Lapte semidegresat, brânzã ºi
alte lactate cu conþinut redus de
grãsimi

Brânzã obiºnuitã, smântânã,
gãlbenuº, lapte sau iaurt integral

Grãsimi pentru gãtit
ºi sosuri

Oþet, ketchup, muºtar, sosuri
fãrã grãsime

Uleiuri vegetale, margarine moi,
sosuri de salatã, maionezã

Unt, margarinã solidã, grãsimi
trans, ulei de palmier sau cocos; unturã, slãninã, sosuri cu
gãlbenuº

Toate

Nuci de cocos

Prãjire în timp foarte redus (stirfrying), gãtire la cuptor

Prãjit

Nuci/seminþe
Procedee culinare

Pe grãtar, fiert, la abur

LDL-C = LDL colesterol; CT = colesterol total.
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Zarzavaturi preparate cu unt sau
smântânã
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Tabelul 12: Rezumatul modificãrilor stilului de viaþã ºi alegerii alimentelor sãnãtoase pentru
managementul riscului cardiovascular total
 Recomandãrile dietetice trebuie sã þinã cont întotdeauna de obiceiurile alimentare locale; totuºi, trebuie promovat interesul
pentru alimentele sãnãtoase din alte culturi.
 Trebuie consumatã o largã varietate de alimente. Aportul energetic trebuie ajustat pentru a preveni supraponderabilitatea ºi
obezitatea.
 Trebuie încurajat consumul de fructe, zarzavaturi, legume, nuci, cereale ºi pâine integralã, peºte (în special gras).
 Grãsimile saturate trebuie înlocuite cu alimentele de mai sus ºi cu grãsimi mononesaturate ºi polinesaturate din surse vegetale
pentru a reduce aportul energetic provenit din grãsimi totale la <35% din totalul energetic, cel din grãsimi saturate la <7% din
totalul energetic, cel din grãsimi trans la <1% din totalul energetic ºi colesterolul din dieta la <300 mg/zi.
 Aportul de sare trebuie redus sub 5 g/zi prin evitarea sãrii de masã ºi limitarea folosirii sãrii la gãtit precum ºi prin folosirea de
alimente proaspete sau congelate fãrã sare; multe alimente procesate, inclusiv pâinea, sunt bogate în sare.
 Pentru cei care consumã bãuturi alcoolice, se recomandã moderaþia (<10-20 g/zi pentru femei ºi <20-30 g/zi pentru bãrbaþi)
iar pacienþii cu hipertrigliceridemie (HTG) trebuie sã întrerupã consumul.
 Aportul de bãuturi ºi alimente la care s-a adãugat zahãr, în special bãuturile rãcoritoare, trebuie limitat, în special la pacienþii
cu HTG.
 Activitatea fizicã trebuie încurajatã, þintindu-se exerciþii fizice regulate cu durata de minim 30 minute/zi, în fiecare zi.
 Utilizarea ºi expunerea la tutun trebuie evitatã.

Toate persoanele trebuie sã primeascã sfaturi privind modificãrile stilului de viaþã care duc la scãderea riscului CV.
Subiecþii cu risc crescut, în special cei cu dislipidemie, trebuie, în mãsura posibilului, sã primeascã recomandãri alimentare specializate.

În general, nu existã dovezi pentru alimentele funcþionale;
principalul obstacol este absenþa studiilor intervenþionale
bazate pe dietã de duratã suficientã pentru a fi relevante
evoluþiei naturale a dislipidemiei ºi BCV.

Pentru ameliorarea dislipidemiilor au fost create strategii
nutriþionale inovatoare; ele se bazeazã fie pe înlocuirea
unor componente alimentare “cu risc”, fie prin încurajarea
consumului anumitor alimente funcþionale “sãnãtoase”
ºi/sau suplimente alimentare; aceste aºa-numite nutraceutice pot fi utilizate fie ca alternative, fie în plus la agenþii
medicamentoºi hipolipemianþi.

6. Medicamentele utilizate pentru
tratamentul hipercolesterolemiei

Fundamentarea efectelor medicale relevante pentru fiecare aliment trebuie sã se bazeze pe rezultate provenind
din studii intervenþionale pe oameni, rezultate care sã
confirme presupusele acþiuni.

Dislipidemia secundarã poate avea diferite cauze; înaintea iniþierii tratamentului trebuie luatã în considerare posibilitatea ca hipercolesterolemia sã fie secundarã (Tabelul
13). Statinele reduc substanþial CT si LDL-C, dar ºi morbiditatea ºi mortalitatea CV atât în cadrul prevenþiei primare,
cât ºi în cadrul prevenþiei secundare. Statinele trebuie sã
fie medicamentele de elecþie în tratamentul hipercolesterolemiei.

Tabelul 13: Exemple de cauze secundare de hipercolesterolemie
 Hipotiroidie

 Anorexie nervoasã

 Sindrom nefrotic

 Agenþi imunosupresori

 Sarcinã

 Corticosteroizi

 Sindrom Cushing

Strategii generale:
 Evaluarea riscului CV total al subiectului
 Implicarea pacientului în deciziile privind managementul riscului CV
 Identificarea valorii-þintã a LDL-C pentru nivelul respectiv de risc
 Calcularea reducerii procentuale a LDL-C necesarã
pentru obþinerea acestui obiectiv

 Alegerea unei statine care, în medie, poate asigura
aceastã reducere
 Deoarece rãspunsul la terapia cu statine este variabil,
creºterea dozei pentru obþinerea valorii-þintã este obligatorie
 Dacã statina nu poate determina atingerea obiectivului, se iau în considerare combinaþiile medicamentoase.
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7. O abordare practicã pentru a ajunge
la valorile þintã ale LDL-C
Abordarea propusã necesitã estimarea distanþei faþã de
þintã, lucru care poate fi uºor obþinut prin folosirea Tabelului 14. Odatã stabilit obiectivul, poate fi determinat efec-

tul mediu al utilizãrii statinelor, precum ºi individualizarea
agentului farmacologic ce poate duce la atingerea þintei.
Trebuie luatã în considerare intoleranþa la statine, condiþiile clinice ale pacientului ºi interacþiunile posibile cu medicaþia concomitentã.

Tabelul 14: Reducerea procentualã a LDL-C necesitã atingerea unor þinte, în funcþie de valoarea de pornire
% de reducere pentru atingerea LDL-C þintã

LDL-C de pornire
~mg/dl

<1,8 mmol/L
(~70 mg/dL)

<2,5 mmol/L
(~100 mg/dL)

<3 mmol/L
(~115 mg/dL)

>240

>70

>60

>55

5,2-6,2

200-240

65-70

50-60

40-55

4,4-5,2

170-200

60-65

40-50

30-45

3,9-4,4

150-170

55-60

35-40

25-30

3,4-3,9

130-150

45-55

25-35

10-25

2,9-3,4

110-130

35-45

10-25

<10

2,3-2,9

90-110

22-35

<10

-

1,8-2,3

70-90

<22

-

-

Mmol/L
>6,2
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Tabelul 15: Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al hipercolesterolemiei
Recomandãri

Clasaa

Nivelulb

I

A

În cazul intoleranþei la statine, trebuie luate în considerare rãºinile chelatoare de acizi biliari sau
acidul nicotinic

IIa

B

Un inbibitor al absorbþiei colesterolului, în monoterapie sau în terapie combinatã cu rãºinile
chelatoare de acizi biliari sau acidul nicotinic, poate fi de asemenea luat în considerare în caz de
intoleranþã la statine

IIb

C

Dacã nu se obþine nivelul-þintã, poate fi luatã în considerare combinaþia unei statine cu un inhibitor
al absorbþiei colesterolului sau o rãºinã chelatoare de acizi biliari sau acid nicotinic

IIb

C

Prescrierea statinei pânã la doza maximã recomandatã sau doza maximã toleratã pentru obþinerea
nivelului-þintã

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

8.Medicamentele utilizate pentru
tratamentul hipertrigliceridemiei
Hipertrigliceridemia este de asemenea consideratã un
factor de risc pentru BCV. Înaintea iniþierii terapiei, trebuie
luate în considerare cauze secundare.

Tabelul 16: Cauze posibile de HTG
 Predispoziþie geneticã
 Obezitate
 Diabet zaharat tip 2
 Consum de alcool
 Dietã bogatã în glucide simple
 Boalã renalã
 Hipotiroidie
 Sarcinã (fiziologic concetraþia de TG se dubleazã în timpul trimestrului al treilea)
 Afecþiuni autoimune, precum paraproteinemii sau LES
 Numeroase medicamente, incluzând:
 Corticosteroizi
 Estrogeni, în special cei administraþi oral
 Tamoxifen
 Antihipertensive: blocante -adrenergice (cu excepþia carvedilol), tiazide
 Isotretinoinã
 Rãºini chelatoare de acizi biliari
 Ciclosporinã
 Regimuri antiretrovirale (inhibitori de proteaze)
 Medicamente antipsihotice: fenotiazine, antipsihotice de generaþia a doua
HTG = hipertrigliceridemie; LES = lupus eritematos sistemic; TG = trigliceride
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Tabelul 17: Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al HTG
Clasaa

Nivelulb

I

B

IIa

B

niacinã + laropiprant

IIa

C

acizi graºi n-3

IIa

B

statinã + acid nicotinic*

IIa

A

statinã + fibrat*

IIa

C

IIb

B

Recomandãri
La subiecþii cu risc CV total crescut având TG >2,3 mmol/L (mai mult de ~200 mg/dl) care nu poate
fi scãzut prin mãsuri de schimbare a stilului de viaþã, tratamentul HTG se va face cu urmãtoarele
medicamente:
se recomandã: fibraþii
ar trebui considerat: niacina

poate fi consideratã: combinaþii cu acizi graºi n-3†
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
* Dovezi privind efectul hipolipemiant suplimentar, comparativ cu monoterapia
† Dovezile privind prevenþia BCV utilizând terapia combinatã sunt în general limitate
BCV = boalã cardiovascularã; HTG = hipertrigliceridemie

9. Medicamentele care influenþeazã
lipoproteinele cu densitate înaltã (HDL)
Deoarece nivelurile scãzute de HDL-C constituie un factor predictiv puternic, independent ºi invers al riscului de

apariþie prematurã a aterosclerozei ºi BCV, creºterea HDLC poate fi consideratã ca þintã secundarã ºi opþionalã la
pacienþii cu dislipidemii.

Tabelul 18: Recomandãri dacã se ia în considerare tratamentul HDL-C scãzut
Clasaa

Nivelulb

Niacina este în prezent medicamentul cel mai eficient pentru creºterea HDL-C ºi trebuie luat în considerare.

IIa

A

Statinele ºi fibraþii cresc HDL-C în mãsurã similarã ºi aceste medicamente pot fi luate în considerare.

IIb

B

Eficacitatea fibraþilor pentru creºterea HDL-C poate fi atenuatã la persoanele cu diabet zaharat tip 2.

IIb

B

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã)

Dislipidemiile mixte se întâlnesc deseori în practica medicalã fiind astfel importantã utilizarea terapiei combinate
pentru controlul acestora (Tabelul 19).

Tabelul 19: Rezumatul eficacitãþii combinaþiilor medicamentoase pentru managementul dislipidemiilor mixte
 În dislipidemia mixtã, pe lângã scãderea LDL-C cu ajutorul unei statine mai poate fi obþinutã ºi scãderea TG cât ºi creºterea
HDL-C. De aceea combinarea unei statine cu niacina poate fi luatã în considerare, dar efectul advers (de tip înroºire a feþei)
poate influenþa complianþa.
 Combinaþia statinelor cu fibraþii poate fi de asemenea luatã în considerare, cu monitorizarea miopatiei, dar combinaþia cu
gemfibrozil trebuie evitatã.
 Dacã TG nu sunt controlate cu statine sau fibraþi, prescrierea acizilor graºi n-3 poate fi luatã în considerare pentru scãderea
suplimentarã a TG, iar aceste combinaþii sunt sigure ºi bine tolerate.
HDL-C = colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã; LDL-C = colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã; TG = trigliceride
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10. Managementul dislipidemiilor in diferite contexte clinice
Tabelul 20: Criteriile de diagnostic pentru diagnosticul clinic al HeFH conform MedPed ºi OMS
Criteriile

Antecedentele familiale

Antecedente clinice

Examenul clinic

LDL-C

Scorul

Rudã de gradul întâi cu BC prematurã* ºi/sau rudã de gradul întâi cu
LDL-C > percentila 95

1

Rudã de gradul întâi cu Tx ºi/sau copii <18 ani cu LDL-C >percentila 95

2

Pacientul are BC prematurã*

2

Pacientul are boalã cerebrovascularã/vascularã perifericã prematurã

1

Tx

6

Arc cornean sub vârsta de 45 de ani

4

>8,5 mmol/l (peste ~330 mg/dl)

8

6,5-8,4 mmol/l (~250-329 mg/dl)

5

5,0-6,4 mmol/l (~190-249 mg/dl)

3

4,0-4,9 mmol/l (~155-189 mg/dl)

1

FH certã

Scor >8

FH probabilã

Scor 6-8

FH posibilã

Scor 3-5

Fãrã diagnostic

Scor <3

* BC sau BCV prematurã: bãrbaþi sub 55 ani, femei sub 60 ani.
BC = boalã coronarianã; FH = familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemie familialã); HeFH = hipercolesterolemie familialã heterozigotã; LDL-C
= low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Tx = xantoame tendinoase; OMS = Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii.

10.1 Dislipidemii familiale
Nivelurile lipidelor plasmatice sunt, într-o foarte mare mãsurã determinate de factori genetici. În formele extreme,
acestea se manifestã prin hiperlipidemie familialã. Când se

suspecteazã o formã geneticã este recomandatã îndrumarea spre o clinicã de specialitate. Cea mai severã formã
de dislipidemie familialã este hipercolesterolemia familialã
(FH), criteriile de diagnostic ºi tratament fiind prezentate
în Tabelele 20 ºi 21.
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Tabelul 21: Recomandãri pentru identificarea ºi tratamentul pacienþilor cu HeFH
Clasaa

Nivelulb

FH este suspectatã la pacienþii cu BCV cu vârsta <50 de ani la bãrbaþi sau <60 de ani la femei, la
subiecþii cu rude cu BCV prematurã sau la subiecþii cu FH cunoscutã în familie.

I

C

Este recomandatã confirmarea diagnosticului prin criterii clinice sau ori de câte ori resursele sunt
disponibile prin analiza ADN.

I

C

Screening-ul familial este indicat atunci când este diagnosticat un pacient cu HeFH; dacã sunt disponibile resurse se recomandã efectuarea acestuia sub forma unui screening în cascadã.

I

C

În HeFH se recomandã statine în dozã mare ºi, ori de câte ori este necesar, în combinaþie cu inhibitorii absorbþiei colesterolului ºi/sau o rãºinã chelatoare de acizi biliari.

I

C

În cazul copiilor pãrinþilor cu FH se recomandã ca aceºtia:
 sã fie diagnosticaþi cât mai curând posibil
 sã fie educaþi pentru adoptarea unei diete adecvate
 sã primeascã tratament farmacologic în ultima parte a copilãriei sau în adolescenþã.

I

C

Copiii cu HoFH necesitã atenþie specialã deja din primul an de viaþã.

I

C

IIa

C

Recomandãri

Tratamentul are ca obiectiv obþinerea valorilor-þintã ale LDL-C la subiecþii cu risc înalt (<2,5 mmol/l,
sub ~100 mg/dl) sau în prezenþa BCV la subiecþii cu risc foarte crescut (<1,8 mmol/l, sub ~70 mg/
dl). Dacã valorile-þintã nu se pot obþine, trebuie luatã în considerare scãderea maximã a LDL-C utilizând combinaþiile medicamentoase adecvate în dozele tolerate.

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCV = boala cardiovascularã; FH = familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemia familialã); HeFH =
heterozygous familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemia familialã heterozigotã); HoFH = homozygous familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemia familialã homozigotã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

Managementul HeFH nu presupune doar consiliere privind un stil de viaþã sãnãtos ºi prescrierea medicamentelor hipolipemiante, ci implicã deasemenea asigurarea cã
pacienþii au acces prompt la investigaþiile pentru detectarea prezenþei bolii aterotrombotice semnificative.

10.2 Femeile
Tratamentul hipolipemiant se adreseazã în aceeaºi mãsurã bãrbaþilor ºi femeilor.

Tabelul 22: Managementul dislipidemiei la femei
 Tratamentul cu statine este recomandat pentru prevenþia primarã a BC la femeile cu risc crescut.
 Statinele sunt recomandate pentru prevenþia secundarã la femei cu aceleaºi indicaþii ºi valori-þintã ca la bãrbaþi.
 Medicamentele hipolipemiante nu trebuie administrate dacã se planificã o sarcinã, în timpul sarcinii sau în timpul perioadei de
alãptare.
BC = boalã coronarianã.

10.3 Vârstnicii
Persoanele vârstnice sunt un grup cu risc CV crescut, care
pot beneficia în mod semnificativ de terapie hipolipemiantã pentru reducerea morbiditãþii ºi mortalitãþii cardiovasculare.
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Tabelul 23. Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei la vârstnici
Clasaa

Nivelulb

Tratamentul cu statine este recomandat la pacienþii vârstnici cu BCV cunoscutã în aceeaºi manierã ca la
pacienþii tineri.

I

B

Deoarece persoanele vârstnice au frecvent comorbiditãþi ºi farmacocineticã modificatã, se recomandã
iniþierea medicaþiei hipolipemiante în dozã micã ºi apoi creºterea dozelor cu precauþie pentru obþinerea
nivelurilor-þintã ale lipidelor care sunt aceleaºi ca ºi la subiecþii tineri.

I

C

IIb

B

Recomandãri

Terapia cu statine poate fi consideratã la subiecþii vârstnici fãrã BCV, în special în prezenþa a cel puþin
unui alt factor de risc CV în afara vârstei.
a = Clasa de recomandare.
b = Nivelul de evidenþã.
CV = cardiovascular; BCV = boala cardiovascularã.

10.4 Sindromul metabolic ºi diabetul zaharat
Persoanele cu sindrom metabolic ºi în special cei care au
diabet zaharat de tip 2 au un risc de BCV mai mare de-

cât populaþia generalã. Profilul lipidic anormal precede cu
mulþi ani diabetul zaharat de tip 2 ºi este frecvent la cei
cu obezitate centralã, sindrom metabolic ºi diabet zaharat
tip 2.

Tabelul 24: Rezumatul dislipidemiei în SMet ºi în diabetul zaharat tip 2
 Dislipidemia din SMet reprezintã un grup de anomalii ale lipidelor ºi lipoproteinelor, incluzând creºterea TG bazale ºi
postprandiale, a apo B1 ºi a LDL mici ºi dense, precum ºi scãderea HDL-C ºi a apoA1.
 Non-HDL-C sau apo B sunt markeri-surogat utili pentru identificarea TRL ºi sunt obiective secundare ale tratamentului.
Non-HDL-C <3,3 mmol/l (sub ~130 mg/dl) sau apo B <100 mg/dl sunt þinte de dorit.
 Circumferinþa abdominalã crescutã ºi TG crescute par sã fie un instrument simplu de identificare a subiecþilor cu risc crescut
de SMet.
 Dislipidemia aterogenã este un factor de risc major pentru BCV la persoanele cu diabet zaharat tip 2.
apo = apolipoproteinã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã);
LDL = low-density lipoprotein (lipoproteine cu densitate joasã); SMet = sindrom metabolic; TG = trigliceride; TRL = trigyceride-rich lipoproteins (lipoproteine bogate în trigliceride).

Tabelul 25: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în diabetul zaharat
Clasaa

Nivelulb

La toþi pacienþii cu diabet zaharat tip 1 ºi în prezenþa microalbuminuriei ºi a bolii renale, scãderea LDL-C
(minimum 30%) cu ajutorul statinelor ca primã opþiune terapeuticã (eventual combinaþii medicamentoase) este recomandatã indiferent de concentraþia iniþialã a LDL-C.

I

C

La pacienþii cu diabet zaharat tip 2 ºi BCV sau BRC ºi la cei fãrã BCV care au vârsta peste 40 de ani ºi
unul sau mai mulþi alþi factori de risc pentru BCV sau markeri de afectare de organ þintã, valoarea-þintã
recomandatã pentru LDL-C este <1,8 mmol/l (sub ~70 mg/dl), iar valoarea-þintã secundarã pentru nonHDL-C este <2,6 mmol/l (sub ~100 mg/dl) ºi pentru apo B este <80 mg/dl.

I

B

La toate persoanele cu diabet zaharat tip 2, LDL-C <2,5 mmol/l (sub ~100 mg/dl) este þinta principalã.
Non-HDL-C <3,3 mmol/l (130 mg/dl) ºi apo B <100 mg/dl sunt þinte secundare.

I

B

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).
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10. 5 Insuficienþa cardiacã ºi valvuloptiile
Deºi existã unele studii care aratã cã scãderea colesterolului cu statine poate reduce incidenþa insuficienþei cardiace la pacienþii cu boalã coronarianã, nu existã beneficii la
pacienþii cu IC sau valvulopatii constituite.

Tabelul 26: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în IC sau valvulopatii
Clasaa

Nivelulb

AGPN n-3, 1 g/zi pot fi luaþi în considerare pentru asociere la tratamentul optim la pacienþii cu IC (clasa
II-IV NYHA).

IIb

B

Terapia hipocolesterolemiantã cu statine nu este indicatã la pacienþii cu IC moderatã ºi severã (clasa
NYHA III-IV).

III

A

Tratamentul hipolipemiant nu este indicat la pacienþii cu valvulopatie fãrã BC.

III

B

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BC = boalã coronarianã; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association; AGPN = acid gras polinesaturat.

10.6 Boli autoimune
Bolile autoimune sunt caracterizate de aterosclerozã acceleratã ºi în consecinþã de un risc mai crescut de mortalitate
ºi morbiditate CV în comparaþie cu populaþia generalã.

Tabelul 27: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în afecþiunile autoimune
Recomandãri
Pânã în prezent nu existã indicaþii pentru administrarea preventivã a medicamentelor hipolipemiante
doar pe baza prezenþei afecþiunilor autoimune.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

10.7 Boala renalã
Scãderea RFG este asociatã cu o creºtere a riscului CV
independent de alþi factori de risc. Dislipidemia din boala
cronicã de rinichi cuprinde creºterea tipicã a TG ºi scãderea HDL-C în timp ce modificarea colesterolului total ºi a
LDL-C sunt mai rar întâlnite.
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Nivelulb

III

C
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Tabelul 28: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu BRC moderatã ºi severã
(stadiile 2-4, RFG 15-89 ml/min/1,73 m2)
Clasaa

Nivelulb

I

A

Scãderea LDL-C reduce riscul de BCV la subiecþii cu BRC ºi trebuie luatã în considerare.

IIa

B

Statinele trebuie luate în considerare pentru încetinirea ratei de scãdere a funcþiei renale ºi, astfel, pentru
a proteja împotriva apariþiei ESRD care necesitã dializã.

IIa

C

Deoarece statinele au un efect benefic asupra proteinuriei patologice (>300 mg/zi), acestea trebuie
luate în considerare la pacienþii cu BRC stadiul 2-4.

IIa

B

În BRC moderatã ºi severã statina în monoterapie sau în terapie combinatã cu alte medicamente trebuie
luatã în considerare pentru obþinerea LDL-C <1,8 mmol/l (sub ~70 mg/dl).

IIa

C

Recomandãri
BRC este recunoscutã drept un echivalent de risc pentru BC; la aceºti pacienþi scãderea LDL-C este
recomandatã drept þinta terapeuticã principalã

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã
BC = boalã coronarianã; BRC = boalã renalã cronicã; ESRD = end-stage renal disease (boalã renalã în stadiul terminal); RFG = rata filtrãrii glomerulare;
LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

10.8 Pacienþii cu transplant
Anomaliile lipidice sunt des întâlnite la pacienþii cu transplant de organ, aceºti pacienþi fiind predispuºi la dezvoltarea atât a bolii aterosclerotice cât ºi a vasculopatiei arteriale post-transplant, urmate de evenimente vasculare
majore.
Tabelul 29: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei la pacienþii cu transplant
Clasaa

Nivelulb

I

C

Statinele trebuie luate în considerare ca agenþi de linia întâi la pacienþii cu transplant. Terapia trebuie
iniþiatã cu doze mici, cu creºterea atentã a dozelor ºi cu precauþie în privinþa potenþialului de interacþiuni
medicamentoase, în special la cei trataþi cu ciclosporinã.

IIa

B

La pacienþii cu intoleranþã la statine sau la cei cu dislipidemii semnificative ºi risc rezidual înalt în pofida
dozei de statinã maxim tolerate, poate fi luatã în considerare terapia alternativã sau suplimentarã cu
ezetimib la pacienþii la care anomalia principalã este LDL-C crescut; fibraþi sau niacinã la pacienþii la care
anomalia principalã este hipertrigliceridemia ºi/sau HDL-C scãzut.

IIb

C

Recomandãri
Strategiile de management al riscului CV total constituie o prioritate la pacienþii cu transplant.

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
CV = cardiovascular; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoproteincholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

10.9 Boala arterialã perifericã
Pacienþii cu BAP au un risc crescut de a dezvolta un eveniment coronarian, iar prezenþa bolii arteriale periferice
reprezintã un factor indepedent de risc crescut de infarct
miocardic ºi moarte CV. BAP este o echivalenþã de risc a
BC de aceea trebuie implementate strategiile terapeutice
de prevenþie secundarã.
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Tabelul 30: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu BAP
Clasaa

Nivelulb

BAP este o afecþiune cu risc crescut ºi la aceºti pacienþi se recomandã terapia hipolipemiantã (în principal
statine).

I

A

Terapia cu statine este recomandatã pentru reducerea progresiei aterosclerozei carotidiene.

I

A

Terapia cu statine este recomandatã pentru prevenirea progresiei anevrismului de aortã.

I

C

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BAP = boalã arterialã perifericã.

10.10 Accidentul vascular cerebral
Relaþia dintre dislipidemie ºi evenimentele aterotrombotice, inclusiv accidentul vascular cerebral ischemic ºi accidentul ischemic tranzitor, este bine cunoscutã. Terapia
hipolipemiantã a demonstrat un beneficiu în reducerea
incidenþei accidentului cerebral non-hemoragic ºi a recurenþei acestuia.
Tabelul 31: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante pentru prevenþia primarã ºi secundarã
a accidentului vascular cerebral
Clasaa

Nivelulb

Terapia cu statine pentru obþinerea þintelor terapeutice stabilite este recomandatã la pacienþii cu risc total
crescut.

I

A

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu alte manifestãri ale BCV.

I

A

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu antecedente de accident ischemic non-cardioembolic
sau AIT.

I

A

Recomandãri

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCV = boalã cardiovascularã; AIT = accident ischemic tranzitor.

10.11 Pacienþii cu HIV
Tratamentul înalt activ antiretroviral cauzeazã creºterea
LDL-C ºi a TG dublând astfel riscul BCV la pacienþii infectaþi
cu virusul HIV comparativ cu persoanele HIV-negative.
Nu existã date asupra efectului statinelor, ezetimibei, niacinei sau a fibraþilor asupra evenimentelor CV la pacienþii
HIV-pozitivi cu dislipidemie.

Tabelul 32: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu infecþie HIV
Recomandãri
Terapia hipolipemiantã, în principal statine, trebuie avutã în vedere la pacienþii infectaþi HIV cu dislipidemie pentru a obþine valoarea-þintã a LDL-C definitã pentru subiecþii cu nivel înalt de risc.

Clasaa

Nivelulb

IIa

C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
HIV = human immunodeficiency virus (virusul imunodeficienþei umane); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor
cu densitate joasã).
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11. Monitorizarea lipidelor ºi a enzimelor la pacienþii aflaþi sub terapie
hipolipemiantã
Tabelul 33: Rezumatul recomandãrilor pentru monitorizarea lipidelor ºi enzimelor
la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã
Determinarea lipidelor
Care este frecvenþa determinãrii lipidelor?
 Înainte de iniþierea terapiei hipolipemiante trebuie sã se efectueze minimum douã determinãri, la interval de 1-12 sãptãmâni,
cu excepþia situaþiei în care este indicatã iniþierea promptã a tratamentului medicamentos, cum ar fi în SCA.
Care este frecvenþa determinãrii lipidelor dupã iniþierea terapiei hipolipemiante?
 8 (± 4) sãptãmâni dupã iniþierea terapiei medicamentoase
 8 (± 4) sãptãmâni dupã ajustãrile terapiei medicamentoase pânã la atingerea intervalului þintã
Care este frecvenþa determinãrii colesterolului sau lipidelor dupã ce pacientul obþine valoarea þintã sau optimã a colesterolului?
 Anual (cu excepþia situaþiilor în care existã probleme de aderenþã sau alt motiv specific pentru analize mai frecvente).
Monitorizarea enzimelor hepatice ºi musculare
Care este frecvenþa determinãrii de rutinã a enzimelor hepatice (ALT) la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã?
 Înainte de iniþierea tratamentului.
 La 8 sãptãmâni dupã iniþierea terapiei medicamentoase sau dupã orice creºtere a dozei
 Ulterior, anual dacã nivelul enzimelor hepatice este <3 x LSN
Cum se procedeazã în cazul în care nivelul enzimelor hepatice creºte la un pacient tratat cu terapie hipolipemiantã?
Dacã valoarea este <3 x LSN
 Continuarea terapiei
 Determinarea nivelului enzimelor hepatice dupã 4-6 sãptãmâni
Dacã valoarea creºte 3 x LSN
 Se opreºte administrarea statinelor sau se reduce doza, se verificã din nou nivelul enzimelor hepatice în interval de 4-6
sãptãmâni
 Se poate reiniþia cu precauþie terapia dupã revenirea la valori normale a ALT
Care este frecvenþa determinãrii CK la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã?
Pre-tratament
 Înainte de iniþierea tratamentului.
 Dacã nivelul iniþial al CK >5xLSN, nu se iniþiazã terapia medicamentoasã; se verificã din nou nivelul CK.

Monitorizare
 Monitorizarea de rutinã a CK nu este necesarã
 Se determinã CK dacã pacientul dezvoltã mialgie
Se recomandã mai multã atenþie în ceea ce priveºte miopatia ºi creºterea nivelului CK la pacienþii cu risc cum ar fi: pacienþi vârstnici, terapie concomitentã cu risc de interacþiuni, medicaþie multiplã, hepatopatie sau boalã renalã.
Cum se procedeazã în cazul în care nivelul CK creºte la un pacient tratat cu terapie hipolipemiantã?
Dacã valoarea >5xLSN
 Oprirea terapiei, verificarea funcþiei renale ºi monitorizarea CK la fiecare 2 sãptãmâni
 Se are în vedere creºterea tranzitorie a nivelului CK din alte cauze, cum ar fi activitate intensã muscularã.
 Se au în vedere cauze secundare de miopatie în cazul în care CK rãmâne crescut.
Dacã valoarea 5xLSN
 Dacã nu existã simptome musculare, se continuã administrarea statinei (pacienþii trebuie avertizaþi cu privire la raportarea
simptomatologiei; se au în vedere determinãri ulterioare ale CK)
 Dacã existã simptome musculare, se monitorizeazã regulat simptomatologia ºi nivelul CK
ALT = alanin aminotransferazã; CK = creatin fosfokinazã; LSN = limita superioarã a normalului; SCA = sindrom coronarian acut.
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12. Modalitãþi de creºtere a aderenþei la schimbarea stilului de viaþã ºi a complianþei
la terapia medicamentoasã
Tabelul 34: Idei practice pentru a stimula aderenþa la modificãrile stilului de viaþã
 Dezvoltarea unui parteneriat viabil cu pacientul
 Asigurarea înþelegerii de cãtre pacient a modului în care stilul de viaþã influenþeazã boala cardiovascularã ºi utilizarea acestei
înþelegeri pentru a obþine angajamentul faþã de modificarea comportamentului nesãnãtos
 Explorarea potenþialelor obstacole faþã de aplicarea schimbãrii
 Crearea împreunã cu pacientul a unui plan privind modificãrile stilului de viaþã care este realist ºi încurajator
 Încurajarea eforturilor pacientului în direcþia schimbãrii
 Implicarea altor experþi în cazurile în care este necesar ºi posibil
 Planificarea unui program de vizite de urmãrire a evoluþiei

Tabelul 35: Idei practice pentru a stimula complianþa la administrarea mai multor terapii medicamentoase
 Simplificarea schemei de administrare dacã este posibil prin reducerea dozelor zilnice ºi a medicaþiilor concomitente
 Alegerea unor alternative mai puþin costisitoare
 Asigurarea de instrucþiuni clare, orale ºi în scris
 Întreþinerea unui dialog cu pacientul referitor la aderenþã
 Individualizarea regimului terapeutic la stilul de viaþã ºi necesitãþile pacientului
 Implicarea pacientului ca partener în tratament
 Utilizarea strategiilor comportamentale (sisteme de reamintire, auto-monitorizare, feedback, încurajare)

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aterosclerozã ºi Aterotrombozã, Preºedinte Prof. Dr. Dan Gaiþã,
secretar Dr. Claudiu Avram, efectuatã de Dr. Mezin Cosmina ºi Dr. Mal Maria-Mirabela.
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Capitolul 1
Ghidul clinic de diabet zaharat, prediabet ºi boli cardiovasculare*
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1. Preambul
Comitetul ESC (Societãþii Europene de Cardiologie) pentru ghiduri clinice supervizeazã ºi coordoneazã formularea noilor ghiduri ºi consensuri. Experþii aleºi pentru
elaborarea acestor liste de ghiduri sunt rugati sã declare
orice fel de interacþiune care ar putea fi perceputã în mod
real sau ca potenþial conflict de interese. Formularele de
declaraþii sunt stocate într-un dosar al EHH (European
Heart House), sediul central al ESC. Comitetul este, de
asemenea, responsabil cu aprobarea acestor ghiduri ºi a
documentelor de consens.

Ghidurile ºi documentele de consens au ca scop prezentarea recomandãrilor de management al pacienþilor, bazate pe evidenþe relevante cu privire la subiecte specifice,
menite sã fie de folos clinicienilor în selectarea celei mai
bune strategii terapeutice pentru fiecare pacient cu patologie specificã, luând în considerare nu numai impactul
asupra evoluþiei, ci ºi raportul risc/beneficiu al unui diagnostic specific sau al unei proceduri terapeutice.
Grupul de lucru a clasificat ºi sistematizat utilitatea sau eficacitatea procedurilor recomandate ºi/sau a tratamentului ºi al nivelurilor de evidenþã ale acestora, dupã cum este
prezentat în tabelul urmãtor.

*Adaptat dupã Ghidul european de diabet, pre-diabet ºi boli cardiovasculare, publicat în European Heart Journal (2007); 28:88-136 ºi în European
Heart Journal 2007; 9 (Supl. 2):1-74 pe http://www.easd.org
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Clasele de recomandãri
Clasa I

Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau acordul unanim asupra beneficiului ºi eficienþei
unei proceduri diagnostice sau de tratament

Clasa II

Condiþii pentru care dovezile sunt contradictorii sau existã divergenþe de opinii privind utilitatea/eficacitatea tratamentului
Dovezile/ opiniile pledeazã pentru beneficiu/
eficienþã
Beneficiul/eficienþa sunt mai puþin dovedite

Clasa IIa
Clasa IIb
Clasa III

Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau acordul unanim cã tratamentul nu este util/eficient,
iar în unele cazuri poate fi chiar dãunator

Nivel de evidenþã
Nivel de
evidenþã A

Date provenite din mai multe studii clinice
randomizate sau metaanalize

Nivel de
evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu randomizat sau mai multe studii mari, nerandomizate

Nivel de
evidenþã C

Consensul de opinie al experþilor ºi/sau studii
mici, studii retrospective, registre
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2. Introducere
Diabetul ºi bolile cardiovasculare apar deseori ca douã
faþete ale aceleiaºi probleme. Diabetul zaharat este considerat ca un echivalent al bolii coronariene, ºi invers, mulþi
pacienþi cu boalã coronarianã constituitã suferã de diabet
sau de pre-diabet. Astfel, în ultima perioadã, diabetologii
ºi cardiologii încearcã sa îmbunãtãþeascã calitatea managementului în ceea ce priveºte diagnosticul ºi conduita
terapeuticã pentru milioane de pacienþi care prezintã simultan diabet ºi boalã cardiovascularã.
A fost dezvoltat un algoritm (Figura 1) care permite depistarea patologiei cardiovasculare la pacienþii cu diabet
zaharat ºi vice-versa, depistarea bolilor metabolice la pacienþii cu boalã coronarianã, acesta fiind baza unei terapii
adecvate. Abordarea cardio-diabetologicã este importantã atât pentru managementul pacientului, dar este utilã,
de asemenea, ºi în progresul viitor al cardiologiei, diabetologiei ºi al prevenþiei. Þintele terapeutice, legate de consilierea asupra stilului de viaþã, controlul glicemiei, tensiunea
arterialã ºi profilul lipidic sunt discutate în capitole diferite.
Pentru a putea reda cititorului un rezumat clar, acestea
sunt expuse în Tabelul 1.
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Tabelul 1. Þinte terapeutice recomandate pacienþilor cu diabet ºi boalã coronarianã

Tensiunea arterialã

Controlul glicemiei

Variabile

Þinte terapeutice

Sistolicã/diastolicã (mmHg)

<130/80

În caz de insuficienþã renalã sau proteinurie >1g/24h

<125/75

HbA1c (%)*

6,5

Glicemia (mmol/L) mg/dL

Profilul lipidic (mmol/L) (mg/dL)

<6,0 (108)
7,5-9,0 (135-160)
<7,5 (135)

Colesterol total

<4,5 (175)

LDL colesterol

1,8 (70)

HDL colesterol

Consiliere asupra stilului de viaþã

À jeun
Postprandialã (vârf)
DZ tip1
DZ tip 2

Bãrbaþi
Femei

>1,0 (40)
>1,2 (46)

Trigliceride**

<1,7 (150)

Colesterol total/HDL colesterol**

<3

Oprirea fumatului

Obligatoriu

Activitate fizicã regulatã(min/zi)

>30-45

Control BMI (kg/m2)

<25

În caz de supraponderabilitate, reducerea greutãþii (%)

10

Circumferinþã abdominalã (optimã; specificã etniei; cm)
Bãrbaþi (europeni)
Femei (europene)

<94
<80

Obiceiuri alimentare

Consum de sare (g/zi)
Consum de fibre
Lichide mono-ºi dizaharide
Consum de grãsimi (% din energia zilnicã)
Saturate
Grãsimi trans
Polinesaturate n-6
Polinesaturate n-3

<6
>30 g/zi
de evitat
 30-35
<10
<2
4-8
2 g/zi de acid linolenic si
200 mg/zi acizi graºi cu
lanþ lung

* Formula de recalculare DCCT standardizatã pentru unele standarde naþionale europene. ** Nu este recomandat pentru ghidul terapeutic, dar este
recomandat pentru evaluarea riscului metabolic.
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3. Definiþie, clasificare ºi screening
al diabetului ºi al modificãrilor prediabetice ale glicemiei
Recomandãri

sau a combinaþiei acestora. Diabetul zaharat tip 1 este
cauzat de o insuficientã producþie endogenã de insulinã
pancreaticã, iar hiperglicemia din diabetul zaharat tip 2
rezultã din cumularea unor procese mai complexe.

Clasa

Nivel

Definiþia ºi clasificarea diagnosticului în
stadiile de diabet ºi pre-diabet ar trebui
sã se bazeze pe nivelul de risc ulterior al
complicaþiilor cardiovasculare

I

B

Stadiile precoce ale hiperglicemiei ºi DZ
tip 2 asimptomatic sunt cel mai bine
diagnosticate prin testul de toleranþã la
glucozã (TTGO) în care sunt determinate
ambele valorile ale glicemiei: à jeun ºi la 2
ore dupã încãrcarea cu glucozã.

I

B

Screeningul primar pentru DZ tip 2 poate
fi determinat în mod eficient folosind un
scor de risc non-invaziv combinat cu un
test TTGO la persoanele cu valori ridicate
ale scorului de risc.

I

A

Tradiþional, diabetul zaharat era diagnosticat pe baza
simptomatologiei cauzate de hiperglicemie; pe parcursul
ultimei decade, însã, accentul a fost pus pe necesitatea
diagnosticãrii diabetului ºi a altor forme de hiperglicemie
la subiecþii asimptomatici.
Diabetul zaharat este asociat cu dezvoltarea afectãrii pe
termen lung a organelor þintã, incluzând retinopatia, nefropatia, neuropatia ºi disfuncþia vegetativã. Pacienþii cu
diabet prezintã risc înalt de boli cardiovasculare, cerebrovasculare ºi arteriopatii periferice.
Existã patru categorii principale de diabet identificate sub
forma diabetului tip 1, tip 2, a altor forme specifice, cum
este Mature Onset Diabetes in the Young (MODY) sau
secundare altor condiþii sau boli, de ex. stresul chirurgical
ºi diabetul gestaþional.

Definiþie ºi clasificare
Diabetul zaharat este o afecþiune metabolicã, caracterizatã
prin hiperglicemie cronicã cu modificarea metabolismului carbohidraþilor, a lipidelor ºi a proteinelor, rezultatã
din defecte ale secreþiei de insulinã, ale acþiunii insulinei

Criteriile curente de clasificare (Tabel 2) au fost prelucrate
de WHO (World Health Organisation) ºi ADA (American Diabetes Association). Recomandãrile WHO în ceea
ce priveºte clasificarea glucometabolicã se bazeazã pe
mãsurarea glicemiei à jeun ºi postprandial, precum ºi pe

Tabel 2. Criterii WHO (1999 ºi 2006) ºi ADA (1997 ºi 2003) utilizate pentru clasificarea
glucometabolicã
Categorie glucometabolicã
Reglarea normalã a glicemiei (NGR)

Sursa

Criterii de clasificare

Glucozã plasmaticã venoasã mmol/L (mg/dL)

WHO

FPG <6,1 (110)
+2 h PG <7,8 (140)

ADA (1997)

FPG <6,1 (110)

ADA (2003)

FPG <5,6 (100)

WHO

FPG 6,1 (110) ºi <7,0 (126) +2 h PG <7,8 (140)

ADA (1997)

FPG 6,1 (110) ºi <7,0 (126)

ADA (2003)

FPG 5,6 (100) ºi <7,0 (126)

Alterarea toleranþei la glucozã (IGT)

WHO

FPG <7,0 (126) +2 h PG 7,8 (140)
ºi <11,1 (200)

Alterarea homeostaziei glucozei (IGH)

WHO

IFG sau IGT

Diabet zaharat

WHO

FPG 7,0 (126) sau 2 h PG 11,1(200)

ADA (1997)

FPG 7,0 (126)

ADA (2003)

FPG 7,0 (126)

Alterarea glicemiei bazale (IFG)

FPG = glicemie à jeun; 2h PG = glicemia la 2h post încãrcare cu glucozã (1 mmol/L=18 mg/dL).
IGT poate fi diagnosticatã doar prin TTGO. TTGO este practicat dimineaþa, dupã post de 8-14 h; sunt luate douã probe de sânge - una înainte, ºi una
la 120 minute dupã ingestia a 75 g de glucozã dizolvatã în 200-300ml de apã timp de 5 minute (timpul este calculat de la începerea ingestiei preparatului).
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TTGO (test de toleranþã la glucozã oralã) standard cu 75
g de glucozã în absenþa certitudinii de hiperglicemie.
Pentru clasificarea glucometabolicã este recomandatã utilizarea TTGO. Dupã cum este reprezentat în Figura 2, glicemia à jeun ºi la 2 h post încãrcare cu glucozã oralã pot
depista aceleaºi date dar de multe ori nu este remarcatã
vreo coincidenþã.

Hemoglobina glicozilatã (HbA1C) este utilã pentru a evidenþia controlul metabolic ºi eficienþa tratamentului hipoglicemiant la pacienþii cu diabet. Aceasta reprezintã valoarea medie a glicemiei din ultimele ºase pânã la opt sãptãmâni (durata de viaþã a eritrocitelor). HbA1C nu este recomandatã ca test diagnostic pentru diabetul zaharat. Prezintã sensibilitate scãzutã la valori mici, iar valorile normale
nu exclud diabetul sau alterarea toleranþei la glucozã.
Detectarea persoanelor cu risc crescut pentru
diabet zaharat
Metodele de detecþie precoce sunt:
1. Mãsurarea glicemiei pentru determinarea prevalenþei
alterãrii homeostaziei glucozei;
2. Utilizarea caracteristicilor demografice, clinice precum
ºi a testelor de laborator anterioare pentru determinarea posibilitãþii unei viitoare incidenþe a diabetului;
3. Culegerea de informaþii pe baza chestionarelor cu privire la factorii etiologici ai diabetului zaharat tip 2.
Ultimele douã posibilitãþi de screening prezintã avantajul
cost-eficienþã. A doua opþiune este optimã pentru unele
grupuri de pacienþi cu boalã cardiovascularã preexistentã
precum ºi la femeile care au prezentat diabet gestaþional,
pe când a treia opþiune este adecvatã populaþiei generale.

Conceput de Prof. Jaakko Tuomilehto, Departamentul de Sãnãtate Publicã, Universitatea din Helsinki ºi Dr. Jaana Lindstrôm, MFS, Institutul de
Sãnãtate Publicã

Strategia adecvatã pentru populaþia generalã începe cu
evaluarea riscului ca screening primar, combinat cu efectuarea ulterioarã prin TTGO a pacienþilor identificaþi cu
risc crescut. Un exemplu de chestionar de screening este
reprezentat în Figura 3.

TTGO este întotdeaunã necesar pentru a defini cu
acurateþe alterarea homeostaziei glucozei. La pacienþii
cu boli cardiovasculare apar frecvent modificãri glucometabolice ºi aceºtia ar trebui investigaþi prin efectuarea
TTGO.
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4. Epidemiologia diabetului, alterarea
toleranþei la glucozã ºi riscul
cardiovascular
Recomandãri

Clasa

Nivel

Relaþia dintre hiperglicemie ºi boala
coronarianã ar trebui luatã permanent
în considerare. Pentru fiecare creºtere de
1% a HbA1c, existã un risc definit pentru
patologia cardiovascularã

I

A

Riscul de boalã coronarianã al persoanelor cu diabet este mai crescut de 2-3 ori la
bãrbaþi si de 3-5 ori la femei comparativ
cu populatia fãrã diabet.

I

A

I

A

IIa

B

Valoarea glicemiei postprandiale (postîncãrcare) evalueazã mai bine riscul de
boalã coronarianã faþã de glicemia à jeun,
iar nivelul ridicat al glicemiei postprandiale
este predictor de risc cardiovascular la
pacienþii cu glicemii à jeun normale
Tulburãrile glucometabolice duc la
creºterea riscului de morbiditate ºi mortalitate de cauzã cardiovascularã la femei,
acestea necesitând o atenþie specialã

Prevalenþa diabetului în raport cu vârsta
Prevalenþa diabetului creºte proporþional cu vârsta atât
la sexul masculin cît ºi la sexul feminin (Figura 4). Riscul
de diabet în Europa a fost evaluat la 30-40%. Aproximativ 50% dintre cei afectaþi nu sunt conºtienþi de condiþia
patologicã în care se aflã. Printre europenii de vîrstã mijlocie, prevalenþa alterãrii toleranþei la glucozã este de aproximativ 15%, procent care ajunge la 35-40% la populaþia
vârstnicã.
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Diabetul, alterarea toleranþei la glucozã ºi boala
coronarianã
Cea mai frecventã cauzã de mortalitate la adulþii diabetici
din Europa este boala coronarianã. Riscul este de douã
pînã la trei ori mai mare comparativ cu persoanele fãrã
diabet. Asocierea dintre diabet zaharat tip 2 ºi boalã
coronarianã cunoscutã identificã pacienþii cu risc înalt de
deces de cauzã coronarianã. Efectul relativ al diabetului
este mai pregnant la femei decât la bãrbaþi. Motivul acestei diferenþe nu este clar încã. Existã, de asemenea, date
solide privind relaþia dintre toleranþa alteratã la glucozã ºi
riscul coronarian crescut. Dupã ajustarea factorilor majori
de risc cardiovasculari, mortalitatea ºi morbiditatea sunt
sugerate de valori crescute ale glicemiei la 2 h dupã ingestia de glucozã ºi nu de glicemia à jeun. Astfel cã hiperglicemia per se este de mare importanþã în creºterea
riscului. Chiar dacã în aceastã direcþie existã unele date,
rãmâne sã se demonstreze dacã scãderea glicemiei postprandiale va reduce acest risc. Existã studii în desfãºurare
ºi o metaanalizã promiþãtoare care cuprinde ºapte studii
pe termen lung cu acarbozã, dar în prezent, datele sunt
încã puþine.
Riscul morbiditãþii ºi mortalitãþii de cauzã cerebrovascularã
este de asemenea amplificat de diabet, cunoscându-se
însã mai puþin despre frecvenþa diabetului asimptomatic
ºi despre scãderea toleranþei la glucozã la pacienþii cu accident vascular cerebral.

5. Identificarea subiecþilor cu risc crescut
pentru boalã cardiovascularã sau diabet
Recomandãri

Clasa

Nivel

Sindromul metabolic identificã persoane cu un risc mai crescut de boalã
cardiovascularã faþã de populaþia
generalã, deºi nu este un predictor la fel
de bun sau este chiar mai slab pentru
boala cardiovascularã decât factorii de
risc cardiovascular majori (hipertensiunea arterialã, fumatul, colesterolul seric)

II

B

Existã câteva metode de evaluare a riscului cardiovascular care pot fi aplicate
la diabetici ºi non-diabetici

I

A

O evaluare a riscului de diabet tip 2 ar
trebui aplicatã de rutinã folosind metodele disponibile

II

A

Pacienþii fãrã diabet cunoscut, dar cu
boalã coronarianã stabilitã ar trebui
investigaþi prin TTGO

I

B

Persoanele cu risc crescut de diabet tip
2 ar trebui consiliaþi pentru un stil de
viaþã adecvat ºi dacã este necesar, folosirea terapiei farmacologice pentru reducerea sau întârzierea riscului de apariþie
a diabetului. Aceasta poate scãdea ºi
riscul dezvoltãrii bolilor cardiovasculare.

I

A

Pacienþii diabetici ar trebui sfãtuiþi
sã practice activitate fizicã în scopul
scãderii riscului cardiovascular

I

A
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Sindromul metabolic
A existat un interes în gruparea unor factori componenþi
a ceea ce astãzi numim “sindrom metabolic”, fiecare dintre aceºtia fiind asociat cu creºterea riscului cardiovascular. Existã dezbateri despre recunoaºterea acestui mãnunchi de date care formeazã sindromul metabolic ca
entitate patologicã sau despre posibilitatea reprezentãrii
un mijloc de identificare al indivizilor cu risc înalt de boalã cardiovascularã ºi diabet zaharat tip 2. În mod curent
existã mai multe definiþii. Cea mai recentã provine de la
IFD (International Federation of Diabetes) (Tabelul 3). Patogeneza sindromului metabolic ºi a componentelor sale
este complexã ºi nu pe deplin elucidatã. Obezitatea centralã ºi rezistenþa la insulinã sunt factori cauzali importanþi.
Circumferinþa abdominalã reprezintã screening-ul clinic
pentru sindromul metabolic care este asociat mai mult
decat indicele de masã corporalã cu riscul de sindrom
metabolic.
Tabelul 3. Federaþia Internaþionalã de Diabet:
definiþia sindromului metabolic
Obezitate centralã ( definitã ca circumferinþã
abdominalã 94 cm pentru bãrbaþii europeni ºi 80 cm
pentru femeile europene, cu valori specifice pentru alte
grupuri etnice) + oricare 2 dintre urmãtorii 4 factori:


Nivel crescut al TG: 1,7 mmol/L (150 mg/ dL)
sau tratament hipolipemiant



HDL colesterol scãzut : <1,03 mmol//l (40 mg/
dL) pt. bãrbaþi ºi <1,29 mmol/L (50 mg/dL) pentru
femei, sau tratament specific



Tensiune arterialã crescutã: TAs  130
mmHg sau Tad  85 mmHg, sau tratament
antihipertensiv



Glicemie à jeun (FPG) 5,6 mmol/L (100 mg/
dL), sau diabet tip 2 cunoscut

Au fost concepute diferite grafice ºi tabele care au ca
scop determinarea riscului de evenimente cardiovasculare fatale ºi non-fatale pe o perioadã determinatã de timp,
la indivizi fãrã diagnostic cardiovascular în antecedente.
EHS (The European Heart Score) ia în considerare riscul
cardiovascular. Acesta include însã doar factorii de risc
tradiþionali, diabetul nefiind inclus. FINDRISC (Figura 3)
evalueazã cu mare acurateþe riscul de a dezvolta diabet
zaharat tip 2, inclusiv diabetul asimptomatic, alterarea toleranþei la glucozã ºi, în plus, incidenþa infarctului miocardic
acut ºi a accidentului vascular cerebral.
Prevenirea progresiei spre diabet zaharat
Dezvoltarea diabetului zaharat de tip 2 este precedat de
alterarea statusului metabolic, inclusiv intoleranþa la glucozã ºi rezistenþa la insulinã, prezente cu mai mulþi ani înainte ca diabetul sã fie evident. Chiar dacã nu toþi pacienþii
cu astfel de modificãri progreseazã spre diabet, riscul de
a dezvolta boala este considerabil crescut. Dieta inadecvatã ºi sedentarismul au un impact mare asupra riscului.
Intervenþiile eficiente asupra stilului de viaþã (Tabel 4) pot
preveni sau cel puþin întârzia progresia spre diabet zaharat tip 2 la aceste persoane.
Dacã modificarea stilului de viaþã nu aduce îmbunãtãþiri
se poate utiliza ca alternativã terapia medicamentoasã.
Urmãtoarele medicamente s-au dovedite a fi utile: acarboza, metforminul, rosiglitazona. A fost comparat metforminul cu modificãrile de stil de viaþã, având ca rezultat
urmãtoarele: costurile necesare tratatamentului pentru a
salva un caz de diabet au fost cu 50% mai mici în cazul
modificãrilor de stil de viaþã decât în cazul metforminului.
Utilizarea combinatã a celor douã metode nu aduce nicio
îmbunãtãþire asupra prevenþiei.

În cazul valorilor de aproximativ 5,6 mmol/L sau 100 mg/
dl, este recomandat TTGO, dar nu este obligatoriu pentru
definirea prezenþei sindromului metabolic.

Tabelul 4. Sumarul datelor provenite din studii clinice referitoare la modificarile stilului de viaþã care
au ca scop prevenirea diabetului zaharat tip 2 la pacienþii cu alterarea toleranþei la glucozã
Studiu

Dimensiunea
cohortei

IMC mediu
(kg/m2)

Durata
(ani)

RRR
(%)

ARR
(%)

NNT

Malmö

217

26,6

5

63

18

28

DPS

523

31,0

3

58

12

22

DPP

2161*

34,0

3

58

15

21

Da Qing

500

25,8

6

46

27

25

RRR=reducerea relativã a riscului; ARR=reducerea absolutã a riscului/ 1000 persoane-ani; NNT=numãrul pacienþilor care necesitã tratament pentru
prevenirea unui caz de diabet pe o duratã de 12 luni.
*Numerele combinate pentru grupurile placebo, dietã ºi exerciþiu.
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6. Tratamentul folosit pentru reducerea
riscului cardiovascular
Recomandãri

Clasa

Nivel

Educaþia pacienþilor îmbunãtãþeºte controlul metabolic ºi al tensiunii arteriale

I

A

Terapia non-farmacologicã
îmbunãtãþeºte controlul metabolic

I

A

Auto-monitorizarea îmbunãtãþeºte controlul glicemic

I

A

Controlul normoglicemic (HbA1c 6,5%*)
Reduce complicaþiile microvasculare
Reduce complicaþiile macrovasculare

I
I

A
A

Terapia cu insulinã în diabetul tip 1 reduce morbiditatea ºi mortalitatea

I

A

Iniþierea precoce a terapiei cu þinte terapeutice predefinite, îmbunãtãþeºte mortalitatea ºi morbiditatea în diabetul tip 2

IIa

B

Iniþierea precoce a tratamentului cu
insulinã ar trebui luatã în considerare la
pacienþii cu diabet tip 2 la care valorile glicemiei nu sunt menþinute în limitele þintã

IIb

Metforminul este medicamentul recomandat ca primã linie la persoanele
supraponderale cu diabet zaharat tip 2

IIa

C

Screening-ul anual pentru microalbuminurie ºi retinopatie este obligatoriu. Relaþia dintre boala macrovascularã ºi
hiperglicemie este mai puþin clarã decât legãtura cu microangiopatia.
În diabetul zaharat tip 1 standardul de aur este insulinoterapia asociatã cu dietã adecvatã ºi automonitorizarea
glicemiei, avînd ca scop scãderea HbA1C sub 7%. Trebuie
titrat riscul de episoade hipoglicemice versus þinta, fiind
recomandatã apariþia cât mai rar cu putinþã a episoadelor de hipoglicemie severã. În diabetul zaharat tip 2 nu
este la fel de bine acceptatã abordarea terapeuticã farmacologicã generalã. Unele aspecte în ceea ce priveºte alegerea medicaþiei sunt redate în Tabelul 5, iar þintele terapeutice recomandate în Tabelul 1.
Terapia combinatã include administrarea precoce a insulinei dacã terapia oralã în doze adecvate ºi terapia combinatã eºueazã, impunându-se optimizarea eficacitãþii ºi
scãderea efectelor adverse. Doza medie a unui antidiabetic oral are ca efect o scãdere de aproape 80% a nivelului
glicemiei, cu efecte adverse minime (Tabelul 6 ºi 7).
Tabelul 5. Recomandãri terapeutice pentru
scãderea glicemiei în concordanþã cu situaþia
glucometabolicã
Situaþia glucometabolicã

Recomandãri

Hiperglicemie postprandialã

Inhibitori de alfaglucozidazã, sulfoniluree cu
acþiune rapidã, glinidina,
insulina cu acþiune rapidã,
sau analogi de insulinã

Hiperglicemie à jeun

Biguanide, sulfoniluree cu
acþiune lungã, glitazone,
insulinã retard sau analogi
de insulinã

Rezistenþã la insulinã

Biguanide, glitazone, inhibitori de alfa-glucozidazã

Deficit de insulinã

Sulfoniluree, glinidine,
insulinã

B

* Diabetes Control and Complication Trial - standardizat

Stilul de viaþã ºi managementul comprehensiv
Posibilitãþile terapeutice non-farmacologice enumerate în
Tabelul 1 sunt esenþiale pentru a menþine un nivel scãzut
al glicemiei, mai ales în stadiile precoce ale diabetului. Modificarile stilului de viaþã sunt cel puþin la fel de eficiente
ca ºi medicaþia hipoglicemiantã, care scade consecutiv
HbA1C cu 1,0-1,5% în studiile randomizate controlate placebo.
Controlul glicemic
Tratamentul care are ca scop scãderea HbA1C la valori
normale este asociat cu reducerea complicaþiilor microvasculare ºi neuropate la pacienþii cu diabet zaharat tip 1
ºi tip 2. O scãdere cu 1% a HbA1C pare a fi asociatã cu o
scãdere de 25% a riscului de complicaþii microvasculare,
cu un risc absolut scãzut la concentraþii ale HbA1C sub
7,5%.
Complicaþiile microvasculare de la nivel renal ºi retinian
impun mãsuri terapeutice meticuloase, inclusiv controlul
adecvat al tensiunii arteriale cu IECA ºi /sau a blocanþi de
receptori de angiotensinã.
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Tabelul 6. Eficacitatea medie a tratamentului farmacologic în diabetul de tip 2
Agent farmacologic

Scãderea medie a HbA1c
iniþiale (%)

Inhibitori de alfa-glucozidazã

0,5-1,0

Biguanide

1,0-1,5

Glinidine

0,5-1,5

Glitazone

1,0-1,5

Insulinã

1,0-2,0

Derivaþi de sulfoniluree

1.0-1.5

Tabelul 7. Posibile efecte adverse ale tratamentului farmacologic la pacienþii cu diabet tip 2
Efecte adverse
posibile*

De evitat
sau reconsiderat

Creºtere în greutate

Sulfoniluree, glinidine, glitazone, insulinã

Simptome gastrointestinale

Biguanide, inhibitori de alfaglucozidazã

Hipoglicemie

Sulfoniluree, glinidine, insulinã

Disfuncþie renalã

Biguanide, sulfoniluree

Disfuncþie hepaticã

Glinidine, glitazone, biguanide, inhibitori de alfaglucozidazã

Disfuncþie cardiopulmonarã

Biguanide, Glitazone

* Edemele sau dislipidemia necesitã alte aprecieri

Dislipidemia
Recomandãri

Clasa

Nivel

LDL colesterolul crescut ºi HDL colesterolul scãzut reprezintã factori
de risc importanþi pentru patologia
cardiovascularã la persoanele cu diabet

I

A

Statinele sunt agenþi de primã linie pentru scãderea LDL colesterol la pacienþii
diabetici

I

A

La pacienþii diabetici cu patologie
cardiovascularã, terapia cu statine ar
trebui iniþiatã þinând cont de nivelul LDL
colesterolului, cu o valoare þintã <1,8-2,0
mmol/L (<70-77 mg/ dL)

I

B

Terapia cu statine ar trebui luatã în considerare la pacienþii adulþi cu diabet tip
2, fãrã patologie cardiovascularã, dacã
colesterolul total este >3,5 mmol/L (>135
mg/dL), având ca þintã reducerea LDL
colesterolului cu 30-40%

IIb

B

Având în vedere riscul ridicat de boalã
coronarianã, se sugereazã ca la toþi
pacienþii cu diabet tip 1 peste 40 de ani,
sã se ia în considerare terapia cu statine.
La pacienþii cu vârste cuprinse între 1839 de ani (cu diabet tip 1 sau 2) terapia
cu statine ar trebui luatã în considerare
când sunt prezenþi ºi alþi factori de risc,
de ex.: nefropatie, glicemii necontrolate,
retinopatie, hipertensiune arterialã, hipercolesterolemie, manifestãri ale sindromului metabolic sau istoric familial de boalã
vascularã precoce

IIb

C

La pacienþii diabetici cu hipertrigliceridemie >2 mmol/L (177 mg/dL), care au
LDL colesterol corectat cu statine, doza
de statinã ar trebui crescutã pentru a
scãdea nivelul colesterolului non-HDL. În
unele cazuri ar trebui luatã în considerare terapia combinata cu ezetimibe, acid
nicotinic sau fibraþi.

IIb

B

Dislipidemia ºi riscul cardiovascular
Dislipidemia reprezintã o parte a sindromului metabolic
ºi a statusului pre-diabetic. Aceasta persistã în ciuda terapiei hipoglicemiante ºi necesitã tratament specific prin
modificarea stilului de viaþã ºi medicaþie. Tipic, în diabetul
zaharat tip 2 existã hipertrigliceridemie moderatã, valori
scãzute ale HDL ºi lipidemie postprandialã anormalã.
Valorile colesterolului total ºi al LDL colesterolului sunt similare cu ale persoanelor fãrã diabet, dar particulele de
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Tabelul 8. Subgrupe de pacienþi cu DZ în trialurile de prevenire secundarã cu statine ºi reducerea
corespunzãtoare a riscului la pacienþii cu ºi fãrã diabet.
Variabile
Studiu

Tipul evenimentului

Tratament

Proporþia
evenimentelor (%)

Reducerea relativã
a riscului (%)

Diabet prezent

Tipul pacienþilor

Nu

Da

Toþi

Diabetici

4S Diabet
n=202

Deces de cauzã coronarianã sau
IM non fatal

Simvastatinã
Placebo

19
27

23
45

32

55

4S Reanaliza Diabet
n=483

Deces de cauzã coronarianã sau
IM non fatal

Simvastatinã
Placebo

19
26

24
38

32

42

HPS Diabet
n=3050

Eveniment coronarian major,
AVC sau revascularizare

Simvastatinã
Placebo

20
25

31
36

24

18

CARE Diabet
n=586

Deces de cauzã coronarianã sau
IM non fatal

Pravastatinã
Placebo

12
15

19
23

23

25

LIPID Diabet n=782

Deces de cauzã coronarianã sau
IM non fatal, revascularizare

Pravastatinã
Placebo

19
25

29
27

24

19

LIPS Diabet n=202

Deces de cauzã coronarianã sau
IM non fatal, revascularizare

Fluvastatinã
Placebo

21
25

22
38

22

47

GREACE Diabet
n=313

Deces de cauzã coronarianã
sau IM non fatal, revascularizare,
anginã instabilã, insuficienþã
cardiaca cronicã, AVC

Atorvastatinã
Terapie
standard

12
25

13
30

51
-

58
-

LDL-colesterol sunt mici ºi dense, corelate cu accelerarea
aterogenezei.
Statinele
Statinele folosite atât pentru prevenþia primarã cât ºi pentru prevenþia secundarã demonstreazã beneficii similare
asupra reducerii evenimentelor cardiovasculare atât la
pacienþii diabetici cât ºi la cei fãrã diabet. În timp ce riscul absolut este mai mare la pacienþii cu diabet, numãrul
celor care trebuie trataþi devine mai mic (Tabel 8). Dupã
cum este detaliat în Tabelul 1, existã motive puternice
pentru scãderea agresivã a LDL-colesterolului la aceastã
categorie de pacienþi. Datele existente recomandã utilizarea statinelor în prevenþia primarã la pacienþii diabetici cu
un colesterol total > 3,5 mmol/L (>135mg/dL), þintind o
reducere a LDL-colesterolului cu 30-40 % faþã de valorile
iniþiale.
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Fibraþii
Existã mai puþine informaþii cu privire la beneficiile fibraþilor.
Având în vedere acestã lipsã de informaþii, ghidurile sunt
mai puþin specifice în ceea ce priveºte þintele pentru HDLcolesterol ºi trigliceride. Este recunoscut totuºi cã valorile
scãzute ale HDL-colesterolului (< 1 mmol/L (39 mg/dL)
la bãrbaþi ºi <1,2 mmol/L (46 mg/dL) la femei) ºi trigliceridele à jeun >1,7 mmol/L (151 mg/dL) pot fi considerate
markeri ai riscului vascular crescut.
Dacã trigliceridele sunt >2,0 mmol/L (>177 mg/dL) dupã
atingerea valorilor þintã ale LDL-colesterolului cu statine,
se sugereazã o þintã secundarã de tratament a non-HDLcolesterolului (colesterol total minus HDL-colesterol) cu
valori cu 0,8 mmol/L (31mg/dL) mai mari decât valoarea
þintã pentru LDL. Aceasta ar putea necesita asocierea de
ezetimib, fibraþi sau acid nicotinic.
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Tensiunea arterialã
Recomandãri

7. Managementul bolii cardiovasculare
Clasa

Nivel

La pacienþii cu diabet ºi hipertensiune,
tensiunea arteriala þintã este <130/80
mmHg

I

B

Recomandãri

Riscul cardiovascular la pacienþii cu
diabet ºi hipertensiune este crescut
substanþial. Acest risc poate fi scãzut prin
tratament antihipertensiv

I

Pacientul diabetic necesitã de obicei o combinaþie medicamentoasã
antihipertensivã

I

La pacientul diabetic este necesarã prescrierea un IECA în cadrul tratamentului
antihipertensiv

I

Screeningul pentru microalbuminurie ºi
tratamentul antihipertensiv adecvat care
sã includã IECA ºi blocanþi de receptori
de angiotensinã îmbunãtãþeºte morbiditatea micro ºi macrovascularã în diabetul
tip 1 ºi 2

I

Boala coronarianã
Clasã

Nivel

IIa

C

A

Stratificarea precoce a riscului trebuie sã
facã parte din evaluarea pacientului diabetic dupã un sindrom coronarian acut

IIa

C

A

Þintele terapeutice, aºa cum sunt enumerate în Tabelul 1, trebuie planificate ºi
aplicate la fiecare pacient diabetic dupã
sindromul coronarian acut
Pacienþii cu infarct miocardic acut ºi
diabet ar trebui consideraþi candidaþi
pentru trombolizã la fel ca ºi cei nondiabetici

IIa

A

Ori de câte ori este posibil, la pacienþii cu
diabet ºi sindrom coronarian acut se va
practica angiocoronarografia ºi revascularizarea invazivã

IIa

B

Betabocantele reduc mortalitatea ºi
morbiditatea la pacienþii cu sindrom
coronarian acut ºi diabet

IIa

B

Se va administra aspirinã pentru aceleaºi
indicaþii ºi în doze similare cu cele administrate la pacienþii fãrã diabet

IIa

B

Inhibitorul agregãrii trombocitare dependent de receptorul adenozin difosfat
(ADP) (clopidogrel) poate fi prescris
la pacienþii cu diabet în plus faþã de
aspirinã

IIa

C

Asocierea de IECA reduce riscul evenimentelor cardiovasculare la pacienþii
diabetici cu boalã coronarianã

I

A

Diabeticii cu infarct miocardic acut
beneficiazã de un control glucometabolic strict cu ajutorul diferitelor strategii
terapeutice

IIa

B

A

A

Controlul tensiunii arteriale trebuie sã fie meticulos la
pacienþii diabetici, dupã cum este indicat ºi în Tabelul 1.
Astfel de strategii terapeutice sunt asociate cu scãderea
incidenþei complicaþiilor cardiovasculare. Modificãri ale
stilului de viaþã sunt de obicei insuficiente ºi majoritatea
pacienþilor necesitã o combinaþie de medicamente hipotensoare. Efectele benefice ale diureticelor sunt la fel de
bine dovedite ca ºi cele ale betablocantelor, blocantelor
canalelor de calciu, IECA ºi blocantelor de receptori de
angiotensinã. Blocarea sistemului reninã angiotensinã
aldosteron are o valoare deosebitã la pacienþii diabetici.
IECA ºi blocantele de receptori de angiotensinã sunt opþiunile terapeutice preferate pentru întârzierea apariþiei microalbuminuriei/proteinuriei ºi a alterãrii funcþiei renale.

Pacienþii cu sindrom coronarian acut ºi diabet zaharat
concomitent prezintã risc înalt de complicaþii. Mortalitatea
absolutã este mare, de 7-18% la 30 de zile ºi 15-34% la un
an, iar riscul relativ corectat este între 1,3 ºi 5,4, oarecum
mai mare la femei decât la bãrbaþi, demonstrând din nou
rolul profund al tulburãrii glucometabolice. În ceea ce
priveºte terapia ºi intervenþiile coronariene, studiile aratã
cã pacienþii diabetici cu sindroame coronariene acute, nu
sunt la fel de bine trataþi ca persoanele nediabetice. Unul
dintre motive poate fi acela cã la pacienþii diabetici sunt întâlnite frecvent neuropatia vegetativã, ischemia silenþioasã
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ºi alte simptome atipice. Un alt motiv este acela cã diabetul constituie o contraindicaþie relativã la unele opþiuni terapeutice. Cu toate acestea, terapia coronarianã, inclusiv
angiocoronarografia precoce ºi dacã este posibil revascularizarea, este cel puþin la fel de eficientã la pacienþii diabetici ca ºi la cei non-diabetici ºi fãrã efecte secundare prea
numeroase. Astfel, aceºti pacienþi necesitã acordarea unei
atenþii minuþioase în acord cu ghidurile de management
ale sindromului coronarian acut.
Opþiunile terapeutice disponibile care sunt menite sã
pãstreze ºi sã optimizeze funcþia miocardicã, sã stabilizeze plãcile de aterom vulnerabile, sã previnã evenimentele
recurente prin controlul activitãþii protrombotice precum
ºi sã contracareze progresia leziunilor aterosclerotice, sunt
însumate în Tabelul 9.
Tabelul 9. Opþiuni de tratament bazate pe dovezi
acumulate
Revascularizare
Medicaþie antiischemicã
Agenþi antiagreganþi plachetari
Agenþi antitrombinici

IECA protejeazã pacienþii diabetici de evenimente viitoare
ºi ar trebui luaþi în considerare în special la pacienþii hipertensivi sau cu semne de alterare a funcþiei renale.
Controlul glicemic cu ajutorul insulinei trebuie iniþiat imediat la pacienþii diabetici diagnosticaþi cu infarct miocardic
acut cu hiperglicemii marcate, în vederea reducerii valorilor glicemice, cât mai rapid posibil, la un nivel normal.
Pacienþii cu glicemii relativ normale pot fi trataþi cu antidiabetice orale. Controlul strict al glicemiei trebuie continuat
cu ajutorul consilierii asupra modificãrilor de stil de viaþã ºi
completat cu antidiabetice orale ºi/sau insulinã. Controlul
pe termen lung trebuie sã þinteascã valori ale glicemiei cât
mai apropiate de limitele normale.
Evaluarea riscului ºi prevenþia secundarã
O evaluare clarã a riscului (Tabelul 10) este utilã pentru
identificarea riscurilor specifice ºi stabilirea unor principii
generale de tratament care au ca scop prevenirea evenimentelor viitoare ºi progresia spre modificãrile ireversibile
determinate de infarct miocardic la pacienþii cu evenimente coronariene acute.
Tabelul 10. Evaluarea riscului la pacienþii diabetici
cu sindrom coronarian acut

Prevenþie secundarã
Stil de viaþã care sã includã dietã ºi activitatea fizicã

Variabile

Oprirea fumatului

Boala perifericã, renalã
ºi cerebralã

Blocarea sistemului reninã-angiotensinã
Controlul tensiunii arteriale
Medicamente hipolipemiante
Controlul glicemiei
Acut dacã este necesar prin insulinoterapie
Pe termen lung dacã este necesar

Tratamentul specific

Tromboliticele ºi intervenþiile invazive coronariene sunt la
fel de eficiente atât la pacienþii diabetici cât ºi la cei nondiabetici. Din cauza unui risc absolut semnificativ crescut,
beneficiile relative sunt substanþial mai mari la pacientul
diabetic decât la cel nediabetic.
Betablocantele orale, în absenþa contraindicaþiilor, sunt
recomandate tuturor pacienþilor cu diabet cu sindrom
coronarian acut.
Aspirina reduce mortalitatea ºi morbiditatea la pacienþii cu
boalã coronarinã acutã. S-a susþinut, dar nu a fost verificat,
cã aspirina este mai puþin eficientã la pacienþii cu diabet ºi
cã aceºtia ar trebui sã beneficieze de administrarea unor
doze mai mari decât cele obiºnuite.
Clopidogrelul se poate asocia tratamentului cu aspirinã.
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Factori de risc
Obiceiuri fizice ºi
alimentare
Fumat
Profil lipidic
Tensiune arterialã
Patologie asociatã
Disfuncþii autonome
Hipotensiune
Insuficienþã cardiacã
Aritmii
Cardiopatie
ischemicã

Metode
Istoric, examen clinic

Istoric
Istoric
Analize sanguine
Determinare (inclusiv la gleznã)
Istoric ºi examen clinic, examinãri
specifice în funcþie de indicaþie
(test de efort, monitorizare Holter, eco-Doppler, RM, scintigrafie
miocardicã, monitorizare segment ST, eco de stres)

Recomandãrile pentru prevenþia secundarã sunt aceleaºi
atât pentru pacienþii cu diabet, cât ºi pentru non-diabetici.
Pentru un tratament echivalent administrat în vederea reducerii riscului, numãrul pacienþilor care necesitã un tratament pentru a salva o viaþã sau pentru prevenþia unui
end-point definit, este mai scãzut în rândul diabeticilor din
cauza riscului absolut crescut.
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Încercãrile de a atinge þintele terapeutice la pacienþii diabetici sunt mai îndrãzneþe decât la cei non-diabetici, dupã
cum este reprezentat ºi în Tabelul 1.
În general, se pare cã mulþi dintre pacienþii diabetici sunt
de fapt mai puþin controlaþi decât se doreºte ºi sunt depuse eforturi mari în acest sens, tocmai pentru a îmbunãtãþi
situaþia acestui grup de pacienþi care prezintã risc un cardiovascular înalt.

Diabetul ºi revascularizarea coronarianã
Recomandãri

Clasã

Nivel

Decizia de revascularizare la pacienþii
diabetici ar trebui sã fie în favoarea bypass-ului arterei coronare mai degrabã
decât intervenþiile percutane

IIa

A

Inhibitorii de glicoproteinã IIb/IIIa sunt
indicaþi în intervenþiile percutane la
diabetici

I

B

Atunci când este necesarã intervenþia
percutanã cu implantare de stent ar
trebui folosite stenturi drug-eluting

IIa

B

Reperfuzia mecanicã prin intermediul
intervenþiilor percutane este terapia de
elecþie la pacientul diabetic cu infarct
miocardic acut

I

A

Pacienþii cu diabet prezintã o ratã mai mare de mortalitate ºi morbiditate dupã efectuarea intervenþiei chirurgicale de by-pass (CABG) comparativ cu non-diabeticii.
Acest fapt este observat ºi la pacienþii care au fost supuºi
intervenþiilor coronariene percutanate (PCI). Influenþa
controlului glucometabolic asupra supravieþuirii dupã
revascularizare este încã neclarã. Pacienþii care necesitã
administrare de insulinã prezintã mai multe efecte adverse, dar acestea ar putea fi legate de durata evolutivã mai
mare, de un status mai avansat al diabetului cu afectarea
morbiditãþii sau poate de variabile încã necunoscute.

Intervenþie chirurgicalã versus intervenþie
percutanatã
Eficienþa PCI versus CABG a fost comparatã în studii clinice controlate. O preocupare deosebitã asupra acestui
subiect a apãrut atunci când o analizã a unui subgrup de
pacienþi cu diabet ºi afectare coronarianã plurivascularã,
a demonstrat un prognostic mai puþin favorabil dupã
efectuarea PCI decât dupã CABG. Alte studii (Tabelul 11),
inclusiv cele care aprofundeazã stentarea coronarianã
(Tabelul 12), nu au confirmat evoluþia nefavorabilã postPCI. În studiu BARI (Bypass Angioplasty Revascularization
Investigation) diferenþele de supravieþuire la pacienþii diabetici au fost legate de beneficiul implantãrii a cel puþin
un grefon de arterã mamarã internã.
Tabelul 11. Studii asupra diabetului ºi
revascularizãrii pentru boala plurivascularã
coronarianã
Studiu

Pacienþi
(n)

BARI
CABRI
EAST
Registrul
BARI

353
124
59
339

Duratã de
urmãrire
(ani)
7
4
8
5

Mortalitatea
(%)
CABG PCI
23,6
44,3
12,5
22,6
24,5
39,9
14,9
14,4

p
< 0,001
ns
ns
ns

Stenturile Drug Eluting au fost benefice asupra evoluþiei
pacienþilor diabetici cu intervenþii percutanate. O metaanalizã recentã care a comparat stenturile drug eluting
cu stenturile metalice la pecienþii cu diabet a relevat cã
primele au fost asociate cu reducerea riscului relativ de
restenozã cu 80% pe parcursul primului an de urmãrire.
Studiile clinice care comparã stenturile drug eluting cu
by-pass-ul aorto-coronarian încearcã încã sã demonstreze
strategia optimã de revascularizare.

Tabelul 12. Revascularizarea la pacienþii diabetici cu boalã coronarianã plurivascularã în era stenturilor
Studiu

Pacienþi
(n)

Duratã de
urmãrire (ani)

ARTS

208

SoS
AWESOME

Mortalitate (%)

Repetarea revascularizãrii (%)

Mortalitate
p

CABG

PCI

CABG

PCI

3

4,2

7,1

8,4

41,1

150

1

0,8

2,5

ns

144

5

34

26

0,27

0,39
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Terapia adjuvantã
Inhibitorii de glicoproteinã IIb/IIIa îmbunãtãþesc evoluþia
post-PCI atunci când sunt administraþi periprocedural la
pacienþii cu diabet. Mai mult, antagoniºtii de receptori de
adenozinã difosfat, cum este clopidogrelul, previn atât
precoce cât ºi tardiv complicaþiile trombotice post implantare de stent, în mod particular la pacienþii diabetici.
Revascularizarea ºi reperfuzia în infarctul miocardic
O analizã a pacienþilor diabetici incluºi în studii clinice a
demonstrat un avantaj de supravieþuire la cei care au beneficiat per primam de intervenþii coronariene percutanate, faþã de cei cu tratament trombolitic.

IECA sunt recomandaþi ca terapie de
primã linie la pacienþii diabetici cu
disfuncþie ventricularã stângã cu sau fãrã
simptomatologie de insuficienþã cardiacã

Clasã

I

Blocanþii de receptori de angiotensinã
II exercitã efecte similare cu IECA în
insuficienþa cardiacã ºi pot fi folosiþi ca
terapie alternativã sau în asociere cu
aceºtia

I

Betablocantele cum sunt metoprololul, bisoprololul ºi carvedilolul sunt
recomandaþi ca primã linie terapeuticã
la pacienþii diabetici cu insuficienþã
cardiacã

I

Fibrilaþia atrialã
Nivel

I

C

IIa

C

C

Terapie cronicã anticoagulantã oralã, în
doze ajustate pentru atingerea valorilor
þintã ale INR ( 2 ºi 3), trebuie avutã în
vedere la toþi pacienþii cu fibrilaþie atrialã
ºi diabet, în absenþa contraindicaþiilor

I

C

C

Controlul glicemiei chiar ºi în stadiile de
pre-diabet este important în prevenirea
dezvoltãrii modificãrilor predispozante
pentru moartea subitã

IIa

B

Nivel

Recomandãri
Aspirina ºi anticoagulantele utilizate
conform recomandãrilor la pacienþii
cu fibrilaþie atrialã trebuie administrate
în mod riguros la diabeticii cu fibrilaþie
atrialã pentru prevenirea accidentului
vascular cerebral

Complicaþiile microvasculare ºi nefropatia
sunt indicatori de risc crescut pentru
moartea subitã la pacienþii diabetici
C

Diureticele, în special diureticele de ansã
sunt importante în tratamentul simptomatic al pacienþilor diabetici cu retenþie
lichidianã cauzatã de insuficienþã
cardiacã

IIa

C

Antagoniºtii de aldosteron pot fi asociaþi
tratamentului cu IECA, betablocante
ºi diuretice la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã severã

IIb

C

Existã o asociere puternicã între diabet ºi insuficienþa
cardiacã, aceastã combinaþie având un prognostic nefavorabil. Puþine sau poate niciunul dintre tratamentele
insuficienþei cardiace nu se adreseazã în mod specific
pacienþilor cu diabet zaharat. Astfel cã informaþiile legate de eficacitatea terapeuticã a diverselor medicamente
se bazeazã pe studiul subgrupurilor de pacienþi diabetici
din cadrul altor studii clinice ale insuficienþei cardiace.
Cele mai multe date sunt în favoarea eficacitãþii similare la
pacienþii cu ºi fãrã diabet, ceea ce înseamnã cã beneficiul
relativ este mai mare la ultima categorie de pacienþi, care
prezintã un risc absolut mai mare. Aºa cum este consemnat în ghidurile clinice europene de insuficienþã cardiacã
(2), tratamentul ar trebui sã fie bazat pe administrarea diureticelor, IECA ºi betablocantelor. Mai mult, s-a presupus
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9. Aritmiile, fibrilaþia atrialã ºi moartea
subitã

Clasã

8. Insuficienþa cardiacã ºi diabetul
zaharat
Recomandãri

cã un control metabolic meticulos este benefic pentru
pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi diabet zaharat.

Diabetul pare sã favorizeze apariþia fibrilaþiei atriale, deºi
mecanismul subiacent nu este pe deplin elucidat. În ghidurile clinice de fibrilaþie atrialã ale ACC/AHA/ESC (American College of Cardiology/American Heart Association/
European Society of Cardiology) (3), diabetul este clasificat
ca factor moderat de risc, alãturi de vârsta > 75 ani, hipertensiune arterialã, insuficienþã cardiacã ºi fracþie de ejecþie
a ventriculului stâng < 35%. La pacienþii cu fibrilaþie atrialã
paroxisticã sau permanentã, care au suferit deja un accident vascular cerebral sau un atac ischemic tranzitoriu,
este indicatã terapia anticoagulantã cu menþinerea INR la
valori între 2 ºi 3. De asemenea, pacienþii cu mai mult de
un factor de risc moderat pentru tromboembolism, însuºi
diabetul zaharat fiind unul dintre aceste riscuri, trebuie sã
beneficieze de tratament anticoagulant. Recomandãrile
tratamentului antitrombotic în prezenþa unui singur factor moderat de risc constau în administrarea de aspirinã
81-325 mg/zi sau tratament anticoagulant. Aspirina în
dozã de 325 mg este indicatã ca alternativã la pacienþii
care au contraindicaþii de anticoagulare oralã.
Moartea subitã de origine cardiacã
Incidenþa aritmiilor, inclusiv a fibrilaþiei ventriculare ºi a
morþii subite este mai mare la pacienþii diabetici. Boala
ischemicã, alterãrile metabolice directe, anomaliile canale-
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lor ionice ºi neuropatia vegetativã pot contribui la crearea
substratului pentru moartea subitã. Dovezi recente susþin
conceptul cã riscul este asociat cu valorile glicemice ºi este
prezent încã din stadiul de alterare a toleranþei la glucozã.
Identificarea predictorilor independenþi de moarte subitã
de cauzã cardiacã la pacienþii diabetici nu a progresat
încã într-un stadiu unde este posibilã conceperea unei
scheme de stratificare a riscului pentru prevenirea acestui tip de deces. Complicaþiile microvasculare ºi nefropatia
sunt de asemena indicatori de risc crescut.

10. Arteriopatia perifericã ºi boala
cerebrovascularã
Arteriopatia perifericã
Recomandãri

Clasã

Nivel

Toþi pacienþii cu diabet zaharat tip 2 ºi patologie cardiovascularã prezintã indicaþie
de tratament cu doze mici de aspirinã

IIa

B

La pacienþii diabetici cu arteriopatie
perifericã se va lua în considerare administrarea de clopidogrel sau heparinã cu
greutate molecularã micã

IIb

B

Pacienþii cu ischemie criticã de membru
inferior trebuie supuºi, dacã este posibil,
la proceduri de revascularizare

I

B

Perfuzarea de prostacicline este terapia alternativã la pacienþii cu ischemie
criticã de membre inferioare care nu se
preteazã pentru revascularizare

I

A

Tabelul 13. Investigarea circulaþiei periferice la
pacientul diabetic
În cabinetul medicului (obiºnuit)
Inspecþia

Roºeaþã ºi paloare dependente de
ridicarea membrului
Absenþa pilozitãþii
Distrofie periunghialã
Ulcere ºi gangrene

Palparea

Puls diminuat
Piele uscatã ºi rece
Sensibilitate scãzutã

Mãsurarea tensiunii

Tensiune arterialã la gleznã ºi braþ

În laboratorul de investigare vascularã (adecvat)
Mãsuratori ale presiunii distale ºi /sau segmentare
Oscilometrie
Testul Treadmill (cu sau fãrã presiune distalã dupã exerciþiu)
Sonografie Duplex
Pentru evaluarea microcirculuþiei
Presiunea transcutanatã a oxigenului
Capilaroscopie vitalã
În departamentul de radiologie (adecvat)
RM
Angiografie

Persoanele cu diabet prezintã o creºtere de douã pânã
la patru ori a incidenþei bolii vasculare periferice, indicele
gleznã-braþ fiind modificat la aproximativ 15% dintre pacienþi.
Diagnostic
Simptomatologia ischemiei membrelor inferioare la pacienþii diabetici poate fi atipicã ºi vagã din cauza neuropatiei periferice. Mai frecvent decât durerea tipicã, la aceºti
pacienþi poate apãrea fatigabilitatea sau incapacitatea de
a merge în ritm normal. Examinarea fizicã este de importanþã criticã pentru diagnostic (Tabelul 13).
O procedurã valoroasã pentru detectarea precoce a arteriopatiei periferice este mãsurarea indicelui gleznã-braþ.
Acesta este definit ca raportul dintre tensiunea arterialã
mãsuratã la nivelul gleznei ºi cea mãsuratã la nivelul arterei brahiale (Figura 5). Mãsurarea se face în clinostatism
dupã 5 minute de repaus. Indexul gleznã-braþ este normal peste 0,9.

Un indice gleznã-braþ mai mic de 0,5 sau tensiunea arterialã la nivelul gleznei sub 50 mmHg indicã deteriorarea
severã a circulaþiei arteriale la nivelul membrului inferior.
Un indice gleznã-braþ peste 1,3 indicã vase slab compresibile ca rezultat al rigiditãþii pereþilor arteriali care se datoreazã de obicei aterosclerozei tunicii medii a peretelui arterial. Angiografia arterialã ar trebui efectuatã doar atunci
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când este posibilã ºi intervenþia invazivã pentru revascularizarea arterialã.
Tratament

Tratamentul accidentului vascular cerebral acut

Inhibarea agregãrii plachetare cu doze mici de aspirinã
este indicatã tuturor pacienþilor cu diabet zaharat tip 2
care nu prezintã contraindicaþii, iar la pacienþii cu arteriopatie perifericã severã se indicã în plus asocierea altor
antiagregante plachetare cum sunt clopidogrelul ºi dipiridamolul.
La pacienþii cu gangrenã non-ischemicã este de mare
importanþã îndepãrtarea oricãrei presiuni externe de la
nivelul ariei de ulceraþie, ceea ce înseamnã uneori imobilizarea pacientului. Au fost efectuate amputaþii în cazuri
în care un tratament atent ar fi putut salva extremitatea
afectatã.
Singurii agenþi farmacologic care ºi-au demonstrat influenþa pozitivã asupra prognosticului la pacienþii cu ischemie
criticã de membru inferior sunt prostaciclinele sintetice.
Dacã din punct de vedere anatomic este posibil, procedura de revascularizare prin angioplastie sau chirurgie ar
trebui încercatã la toþi aceºti pacienþi.

Accidentul vascular cerebral
Recomandãri
Pentru prevenirea accidentului vascular
cerebral, scãderea tensiunii arteriale este
mai importantã decât alegerea unui
medicament

Clasã

Nivel

IIa

B

IIa

C

IECA pot avea beneficii suplimentare pe
lângã scãderea tensiunii arteriale per se
Pacienþii cu accident vascular cerebral
acut ºi diabet ar trebui trataþi conform
aceloraºi principii precum pacienþii fãrã
diabet

Diabetul este un puternic factor de risc independent.
Relaþia dintre hiperglicemia per se ºi accidentul vascular
cerebral este mai puþin clarã decât legãtura dintre hiperglicemie ºi infarctul miocardic. Complicaþiile microvasculare cresc ºi mai mult riscul de accident vascular cerebral. La
pacienþii diabetici tipul de accident vascular cerebral este
de obicei ischemic.
Prevenþia accidentelor vasculare cerebrale
Mãsurile folosite pentru prevenþia accidentului vascular
cerebral ar trebui sã includã o strategie multifactorialã
care sã þinteascã hipertensiunea, dislipidemia, microal84

buminuria, hiperglicemia precum ºi utilizarea medicaþiei
antiagregante plachetare dupã cum este specificat în alte
pãrþi ale ghidului.

Tratamentul în faza acutã urmeazã principii similare tratamentului accidentului vascular cerebral la populaþia generalã. Tromboliza reprezintã o opþiune terapeuticã eficientã pentru accidentul vascular cerebral ischemic dacã
se instituie în primele 3-4 ore. Tratamentul conservator
include supravegherea atentã ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
circulatorii ºi metabolice, inclusiv controlul glicemic. Este
recomandatã în mod curent reducerea valorilor tensiunii arteriale sub 220 mmHg sistolicã ºi/sau 120 mmHg
diastolicã, însã cu mare precauþie pentru a nu scãdea tensiunea arterialã sub valori care pot intensifica ischemia.

11. Terapia intensivã
Recomandãri

Clasã

Nivel

Controlul glicemiei cu insulinã scade
mortalitatea ºi morbiditatea la pacienþii
supuºi chirurgiei cardiace

I

B

Controlul glicemiei cu insulinã scade
mortalitatea ºi morbiditatea la pacienþii
cu boli critice

I

A

Hiperglicemia ºi supravieþuirea în stãrile
critice
Stresul impus de stãrile critice duce la modificãri metabolice ºi endocrine. Din cauza rezistenþei la insulinã ºi a
producþiei accelerate de glucozã pacienþii prezintã deseori hiperglicemie. În contrast cu pãrerile din trecut, în prezent este stabilit în mod clar cã pânã ºi o hiperglicemie
modestã este un important factor de risc pentru mortalitate ºi morbiditate.

Controlul glicemiei cu insulinoterapie în
bolile critice
Insulinoterapia intensivã având ca scop menþinerea glicemiei la nivel normal, descreºte rata mortalitãþii ºi previne
complicaþiile severe asociate stãrilor critice dupã cum este
prezentat în Tabelul 14. Alte analize au relevat cã ceea ce
a contribuit la îmbunãtãþirea supravieþuirii nu a fost administrarea dozei de insulinã per se, ci controlul glicemiei ºi/
sau celelalte efecte metabolice ale insulinei.

Secþiunea IV: Diabetul ºi bolile cardiovasculare
Tabelul 14. Studii publicate despre insulinoterapie în bolile critice
Chirurgical

Medical

Chirurgical ºi
medical

Chirurgical

Chirurgie
cardiacã în
diabet

1548

1200/ 767b

1600

61

4864

da

da

nu

da

nu

< 6,1

< 6,1

< 7,8

< 6,7

< 8,3

Mortalitate







Polineuropatie criticã



Bacteriemie/ Infecþii severe



-

-

Insuficienþã renalã acutã







Transfuzii sangvine



Timp de ventilare mecanicã





Duratã





Pacienþia
Numãrul de pacienþi
Studiu randomizat
Glicemia þintã (mmol/L)












Infecþii mediastinale
a: vezi textul pentru detalii suplimentare

b: morbiditatea tuturor pacienþilor trataþi (n=1200); morbiditatea ºi mortalitatea pacienþilor care necesitã mai mult de trei zile în Unitãþi de Terapie
Intensivã

12. Economia medicalã ºi diabetul
Recomandãri

Clasã

Nivel

Scãderea lipidelor reprezintã o
metodã cost-eficienþã de prevenire a
complicaþiilor

I

A

Controlul optim al hipertensiunii arteriale este o metodã cost-eficienþã

I

A

Costurile totale alocate pacienþilor cu diabet zaharat tip 2
au fost analizate în opt þãri europene (Tabelul 15). Datoritã
impactului puternic al comorbiditãþilor în diabetul zaharat
tip 2 nu este posibilã separarea resurselor utilizate pentru
diabet de cele utilizate pentru alte boli asociate.
Costul cel mai ridicat nu este determinat de diabetul zaharat în sine sau de tratamentul sãu, cât de complicaþiile
pe care acesta le poate determina. Costurile sunt de 1,7,
2,0 ºi 3,5 ori mai mari dacã pacientul prezintã complicaþii
microvasculare, macrovasculare sau ambele tipuri de
complicaþii. Costul cel mai mare este atribuit spitalizãrilor.
Considerând complicaþiile ca ºi lider de cost, este esenþialã
prevenirea eficientã a acestora.

Tabelul 15. Costurile medicale la pacienþii cu diabet tip 2 în 8 þãri din Europa ºi procentajul cheltuielilor de sãnãtate în þãrile respective (1998)
Þara

Costuri totale
( millioane €)

Cost per
pacient
(€)

Cheltuieli de
sãnãtate (%)

Belgia

1094

3295

6.7

Franþa

3983

3064

3.2

Germania

12438

3576

6.3

Italia

5783

3346

7.4

Olanda

444

1889

1.6

Spania

1958

1305

4.4

Suedia

736

2630

4.5

UK

2608

2214

3.4

Toate þãrile

29000

2895

5.0
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13. Glosar de abrevieri

14. Trialuri ºi Studii

IECA
SCA
ADA
ADP
ARR
ASA
BARI
BB (s)
IMC
TA
CABG
CAD
CHD
ICC
CPG
BCV
DES
DZ
DMF

4S

DMP
EASD
ECG
ESC
FPG
HbA1c
HDL
IFG
IGH
IGF
LDL
IM
MODY
RNG
NNT
TTOG
PCI
GP
RRR
TG
API
WHO

Inhibitori de enzimã de conversie
Sindrom coronarian acut
Asociaþia Americanã pentru Diabet
Adenozin Difosfat
Recurerea riscului absolut/1000persoane-an
Acid acetilsalicilic
BY- pass revascularization
Beta- blocant (i)
Index de masã corporalã
Tensiune arterialã
By-pass aorto coronarian
Afectare coronarianã
Boalã cardiacã congenitalã
Insuficienþa cardiacã congestivã
Comitetul pentru Ghiduri Practice
Boli cardio-vasculare
Stenturi drug- eluting
Diabet zaharat
Diabet determinat prin glicemie à jeun = 7
mmol/L ºi glicemia la 2 ore <11,1 mmol/L
Diabet determinat de glicemie la 2 ore
=11,1mmol/L ºi glicemia à jeun <7 mmol/L
Asociaþia Europeanã pentru Studiul Diabetului
Electrocardiograma
Societatea Europeanã de Cardiologie
Glicemie à jeun
Hemoglobina glicozilatã
Lipoproteine cu Densitate Crescutã
Alterarea glicemiei bazale
Alterarea homeostaziei glucozei
Toleranþa alteratã la glucoza
Lipoproteine cu Densitate Micã
Infarct Miocardic
Maturity- Onset Diabets in the Young
Reglarea Normala a Glucozei
Numãr de pacienþi care necesitã tratament
pentru prevenirea unui caz de diabet pe o
duratã de 12 luni
Test Oral de Toleranþã la Glucozã
Intervenþie Coronarianã Percutanatã
Glucoza Plasmaticã
Reducerea Riscului Relativ
Trigliceride
Angina Pectoralã Instabilã
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

ARTS
AWESOME
Evaluation BARI
CARE
EAST
FINDRISC
GREACE
HPS
LIPID
LIPS
SoS

Scandinavian Simvastatin Survival
Study
Arterial Revascularization Therapy
Study
Angina with Extreme Serious Operative Mortality
Bypass Angioplasty Revascularization
Investigation
Cholesterol and Reccurent Events Trial
Emory Angioplasty versus Surgery Trial
FINnish Diabetes Risk Score
Greek Atorvastatin and CHD Evaluation Study
Heart Protection Study
Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease Study
Lescol Intervention Prevention Study
The Stent or Surgery Trial
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1. Introducere
Bolile cardiovasculare reprezintã principala cauzã de deces în þãrile industrializate ºi se preconizeazã sã devinã cauza principalã de deces ºi în þãrile în curs de dezvoltare
pânã în 2020.
Printre acestea, cea mai prevalentã manifestare este boala
arterialã coronarianã (CAD) care este asociatã cu o ratã
crescutã de mortalitate ºi de morbiditate. Prezentarea clinicã a CAD include ischemia silenþioasã, angina pectoralã stabilã, angina instabilã, infarctul miocardic (IM), insu-

ficienþa cardiacã ºi moartea subitã cardiacã. Pacienþii cu
durere pectoralã reprezintã o proporþie importantã din
totalitatea internãrilor acute în Europa.
Prezentul document se adreseazã exclusiv pacienþilor suspectaþi a se prezenta cu sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST (SCA-NSTE), înlocuind astfel
documentul publicat în 2007. Recomandãrile privind managementul pacienþilor cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST (STEMI) se regãsesc în ghidurile
ESC respective.

Clasele de recomandare
Clasele de
recomandare

Definiþie

Clasa I

Dovadã ºi/sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã este
beneficã, utilã, eficace.

Clasa II

Dovezi contradictorii sau divergenþe de opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit tratament sau procedurã.

Clasa IIa

Greutatea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea este mai puþin stabilitã de dovezi/opinii.

Clasa III

Dovezi sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã nu este utilã/
eficace, ºi în anumite situaþii poate fi dãunãtoare.
Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A

Date obþinute din multiple trialuri clinice randomizate.

Nivel de evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur trial clinic randomizat sau studii marii nerandomizate.

Nivel de evidenþã C

Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.
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2. Definiþii

3. Diagnostic

Simptomul principal care iniþiazã diagnosticul ºi cascada
terapeuticã este durerea toracicã, dar clasificarea pacienþilor se bazeazã pe electrocardiogramã (ECG). Se pot
întâlni douã categorii de pacienþi:

A distinge pacienþii cu SCA dintr-o proporþie largã de pacienþi cu durere toracicã este o provocare de diagnostic,
în special la pacienþii fãrã simptome clare sau modificãri
ECG sugestive. În pofida tratamentului modern, rata de
mortalitate, IM, ºi re-spitalizãrile pacienþilor cu SCA rãmâne
ridicatã.

1. Pacienþi cu durere toracicã acutã ºi supradenivelare persistentã de segment ST (>20 min).
Aceastã situaþie este numitã SCA cu supradenivelare
de segment ST (SCA-STE) ºi reflectã în general ocluzie
coronarianã totalã acutã. Majoritatea acestor pacienþi
vor dezvolta în cele din urmã STEMI. Obiectivele terapeutice sunt de a obþine reperfuzia rapidã, completã
ºi susþinutã prin angioplastie primarã sau terapie fibrinoliticã.
2. Pacienþi cu durere toracicã acutã dar fãrã supradenivelare persistentã de segment ST. Aceºti
pacienþi prezintã mai degrabã subdenivelare persistentã sau tranzitorie de segment ST sau inversiune de
undã T, undã T aplatizatã, pseudo-normalizarea undelor T, sau nu prezintã modificãri ECG la prezentare.
Strategia iniþialã aplicatã acestor pacienþi este cea de
ameliorare a ischemiei ºi a simptomelor, de monitorizare a pacientului prin ECG-uri seriate, ºi mãsurarea repetatã a markerilor de necrozã miocardicã. La prezentare, diagnosticul iniþial de SCA-NSTE, va fi în continuare împãrþit în funcþie de valoarea troponinei, în
IM fãrã supradenivelare de segment ST (NSTEMI) sau
anginã instabilã (Figura 1). La un anumit numãr de
pacienþi boala coronarianã va fi eliminatã ca ºi cauzã
a simptomatologiei.

Simptomul cheie al SCA este în mod tipic durerea toracicã.
Diagnosticul de lucru al SCA-NSTE este un diagnostic de
excludere bazat pe ECG, cu lipsa unei supradenivelãri persistente de segment ST. Biomarkerii (troponinele) vor face
ulterior distincþia între NSTEMI ºi angina instabilã. Investigaþiile imagistice se vor utiliza pentru a confirma sau infirma diagnosticele diferenþiale. Certitudinea diagnosticã ºi
stratificarea riscului sunt strâns legate între ele.
3.1 Prezentare clinicã
Prezentarea clinicã a SCA-NSTE cuprinde o varietate largã
de simptome. Prezentarea clinicã tipicã a SCA-NSTE este
reprezentatã de greutate sau presiune retrosternalã (”angina”) ce iradiazã la nivelul membrului superior stâng, gât,
sau mandibulã, ce poate fi intermitentã (de obicei þinând
mai multe minute) sau persistentã.
Aceste acuze pot fi însoþite de alte simptome cum ar fi
diaforezã, greaþã, durere abdominalã, dispnee ºi sincopã.
Totuºi, prezentãrile atipice nu sunt neobiºnuite. Acestea
includ durere epigastricã, indigestie, durere toracicã sub
formã de junghi, durere toracicã cu caracter pleuritic,
dispnee progresivã. Acuzele atipice sunt mai frecvent observate la pacienþii vârstnici (>75 ani), la femei, la pacienþii
cu diabet, insuficienþã renalã cronicã, sau demenþã. Absenþa durerii toracice duce la sub-diagnosticarea ºi subtratarea bolii.
În mod tradiþional, se disting câteva forme de prezentare
clinicã:
 Durere anginoasã prelungitã de repaus (>20 min);
 Anginã nou instalatã (de novo) (Clasã II sau III a Societãþii Cardiovasculare Canadiene);
 Recentã destabilizare a unei angine anterior stabile ce
prezintã cel puþin caracterele Clasei III a Societãþii Cardiovasculare Canadiene (anginã crescendo); sau
 Angina post-IM.
3.2 Metode de diagnostic
Examenul fizic: Examenul fizic este frecvent normal.
Prezenþa semnelor de insuficienþã cardiacã sau de instabilitate hemodinamicã trebuie sã determine medicul sã
accelereze procedurile diagnostice ºi tratamentul. Un
scop important al examinãrii fizice îl constituie excluderea
cauzelor non-cardiace de durere toracicã ºi a afecþiunilor
cardiace non-ischemice (cum ar fi embolia pulmonarã,
disecþia de aortã, pericardita, valvulopatiile) sau potenþialele cauze extra-cardiace cum ar fi bolile pulmonare acute
(ex: pneumotorax, pneumonia, pleurezia).
ECG: ECG-ul de repaus cu 12 derivaþii reprezintã metoda
de diagnostic de primã linie în evaluarea pacienþilor cu
SCA-NSTE. Ar trebui obþinut în primele 10 minute de la
primul contact medical ºi imediat interpretat de un medic
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calificat. Modificãrile ECG tipice ale SCA-NSTE sunt subdenivelarea de segment ST sau supradenivelarea tranzitorie ºi/sau modificãri ale undei T. Prezenþa unei supradenivelãri persistente de segment ST (>20 min) sugereazã
STEMI, ceea ce determinã un tratament diferit.
 Un ECG normal nu exclude posibilitatea unui SCANSTE.
Biomarkeri: Troponinele cardiace joacã un rol central în
stabilirea diagnosticului ºi stratificarea riscului, ºi face posibilã distincþia între NSTEMI ºi angina instabilã. Troponinele sunt mai specifice ºi mai sensibile decât enzimele
cardiace tradiþionale cum sunt creatin kinaza (CK) sau izoenzima sa MB (CK-MB).
În cadrul clinic, un test cu capacitate crescutã de excludere a diagnosticului (valoare predictivã negativã) ºi de
diagnostic corect al SCA (valoare predictivã pozitivã) prezintã un interes maximal. Valoarea limitã de diagnostic
pentru infarctul de miocard este definitã ca o valoare a
troponinei cardiace ce depãºeºte percentila 99 pentru
o populaþie de referinþã normalã (limita maximã de refe-

rinþã) utilizând un test cu o imprecizie (coeficient de variaþie) 10% pentru limita maximã de referinþã. În SCA-NSTE,
o creºtere minorã a troponinei se remite cel mai frecvent
în 48-72 h. Nu sunt diferenþe fundamentale între troponina T ºi troponina I. Recent, au fost introduse teste cu sensibilitate înaltã cu ajutorul cãrora IM poate fi detectat mai
frecvent ºi mai timpuriu la pacienþii ce se prezintã cu durere toracicã printr-un protocol rapid de excludere (3 ore).
Pentru a face distincþia între creºterile cronice ºi cele acute
ale troponinei, magnitudinea schimbãrilor faþã de valorile
iniþiale câºtigã importanþã (Figura 2).
 Diagnosticul SCA-NSTE nu ar trebui niciodatã stabilit
doar pe baza a biomarkerilor cardiaci a cãror creºtere
trebuie interpretatã în context clinic. Pentru diagnosticul diferenþial al creºterilor valorilor troponinei, vizualizaþi Tabelul 1.
Alþi biomarkeri sunt utili în diagnosticul diferenþial: d-dimeri (embolia pulmonarã), BNP/NT-proBNP (dispnee, insuficienþa cardiacã), hemoglobina (anemie), leucocitozã
(boli inflamatorii), markeri ai funcþiei renale.

Tabelul 1: Cauze posibile non-coronariene de creºtere a troponinei


Disfuncþie renalã acutã sau cronicã



Insuficienþã cardiacã congestivã severã – acutã sau cronicã



Criza hipertensivã



Tahi- sau bradiaritmii



Embolie pulmonarã, hipertensiune pulmonarã severã



Boli inflamatorii, de ex. miocardita



Boalã neurologicã acutã, incluzând AVC sau hemoragie subarahnoidianã



Disecþie aorticã, boalã valvularã aorticã sau cardiomiopatie hipertroficã



Contuzie miocardicã, ablaþie, pacing, cardioversie sau biopsie endomiocardicã



Hipotiroidism



Sindromul de balonizare apicalã (Cardiomiopatia Tako-Tsubo)



Boli infiltrative, de ex. amiloidozã, hemocromatozã, sarcoidozã, sclerodermie



Toxicitate medicamentoasã, de ex. adriamicinã, 5-fluorouracil, herceptina, venin de ºarpe



Arsuri, dacã afecteazã >30% din suprafaþa corporalã



Rabdomiolizã



Pacienþi cu boli terminale, în special cu insuficienþã respiratorie sau sepsis
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3.3 Diagnostic diferenþial SCA-NSTE
Tabelul 2: Afecþiuni cardiace ºi non-cardiace ce pot mima SCA-NSTE
Cardiace

Pulmonare

Hematologice

Vasculare

Gastro-intestinale

Ortopedice/
Infecþioase

Miocarditã

Embolie
pulmonarã

Siclemie

Disecþie aorticã

Spasm
esofagian

Discopatie cervicalã

Pericarditã

Infarct pulmonar

Anemie

Anevrism aortic

Esofagitã

Fracturã costalã

Cardiomiopatie

Pneumonie
Pleuritã

Boalã
cerebrovascularã

Ulcer peptic

Leziune/inflamaþie
muscularã

Boalã valvularã

Pneumotorax

Pancreatitã

Costocondritã

Colecistitã

Herpes zoster

Cardiomiopatia
Tako-Tsubo
Traumatism cardiac

4. Evaluarea prognosticului
SCA-NSTE este o afecþiune coronarianã instabilã ce este
predispusã la recurenþe ischemice ºi la alte complicaþii ce
pot duce la deces sau infarct miocardic atât pe termen
scurt cât ºi lung. Managementul sãu, care include terapia
farmacologicã antitromboticã ºi antiischemicã, precum ºi
diferite forme de revascularizare coronarianã, este direcþionat atât cãtre prevenþia cât ºi cãtre reducerea complicaþiilor ºi îmbunãtãþirea prognosticului.
4.1 Evaluarea clinicã a riscului
Pe lângã factorii de risc generali, cum ar fi vârsta înaintatã,
diabetul, insuficienþa renalã ºi alte comorbiditãþi, prezentarea clinicã iniþialã a pacientului este înalt predictivã
pentru riscul precoce. Simptomele în repaus traduc un
prognostic mai sever decât cele apãrute doar în timpul
efortului fizic. La pacienþii cu simptome intermitente, un
numãr crescut de episoade simptomatice ce preced evenimentul de la internare are de asemenea un impact asupra prognosticului. Existenþa tahicardiei, a hipotensiunii
sau a insuficienþei cardiace la prezentare conduce la un
prognostic sever ºi necesitã un diagnostic rapid ºi o strategie terapeuticã aplicatã precoce.
4.2 Indicatori electrocardiografici
Traseul ECG de la prezentare este predictiv pentru riscul
precoce. Numãrul derivaþiilor ce aratã subdenivelarea
segmentului ST precum ºi magnitudinea subdenivelãrii
sunt indicatori ai întinderii ºi severitãþii ischemiei ºi se coreleazã cu prognosticul. Subdenivelarea segmentului ST
0,5 mm (0,05 mV) în douã sau mai multe derivaþii contigue, în contextul clinic potrivit, este sugestivã pentru SCANSTE ºi se coreleazã ºi ea cu prognosticul. Subdenivelarea
redusã a segmentului ST (0,5 mm) poate fi dificil de mãsurat în practica medicalã. Mai relevantã este o subdenivelare ST 1 mm (0,1mV), ºi în special subdenivelarea ST
2 mm. Subdenivelarea de ST însoþitã de supradenivelare
tranzitorie de segment ST identificã un subgroup de pacienþi cu risc crescut. Undele T adânci, simetrice, în derivaþiile precordiale, deseori traduc stenoze severe la nivelul
arterei interventriculare anterioare proximale sau al trun-

chiului comun. Monitorizarea continuã a segmentului ST
aduce informaþii prognostice suplimentare, independent
de cele oferite de ECGul de repaus, troponine sau alte
variabile clinice.
4.3 Biomarkerii
Biomarkerii reflectã diferitele aspecte fiziopatologice ale
SCA-NSTE, cum ar fi leziunea celularã miocardicã, inflamaþia, activarea plachetarã ºi activarea neurohormonalã.
Troponina T sau I sunt biomarkerii preferaþi pentru predicþia prognosticului pe termen scurt (30 zile) în ceea ce
priveºte IM ºi decesul. Valoarea prognosticã a determinãrii troponinei a fost de asemenea confirmatã ºi pe termen
lung (dupã un an). Orice creºtere a nivelului troponinei
este asociatã cu prognostic nefavorabil.
Pacienþii cu NSTEMI cu niveluri ridicate ale troponinei
însã fãrã o creºtere a CK-MB (aproximativ o treime din populaþia cu NSTEMI), deºi trataþi insuficient, au un profil de
risc mai mare, însã au o mortalitate intraspitaliceascã mai
micã decât cei cu ambii markeri crescuþi. Riscul crescut
asociat cu creºterea nivelului troponinei este un factor de
prognostic independent ºi aditiv împreunã cu alþi factori
cum ar fi modificãri ECG în repaus sau la monitorizarea
continuã, sau markeri ai activitãþii inflamatorii. Mai mult,
identificarea pacienþilor cu un nivel crescut al troponinei
este de asemenea utilã în a selecta strategia terapeuticã
potrivitã pentru cei cu SCA-NSTE. Totuºi, troponina nu
trebuie folositã ca unic criteriu de decizie, deoarece mortalitatea intraspitaliceascã poate fi crescutã în anumite
subgrupuri de pacienþi cu risc crescut cu troponina negativã.
Datoritã sensibilitãþii scãzute pentru IM, un singur test negativ la primul contact cu pacientul nu este suficient pentru a exclude SCA-NSTE, deoarece deseori creºterea troponinei poate fi detectatã doar în orele urmãtoare. Astfel,
s-a ridicat problema mãsurãtorilor repetate dupã 6-9 ore.
Metodele de determinare ale troponinei înalt sensibile au
fost introduse recent ºi identificã mai bine pacienþii la risc,
oferind informaþii prognostice rapid ºi fiabil ºi permiþând
apariþia unui protocol de excludere rapid (3h). Pentru mai
multe detalii vedeþi Capitolul 3.2 ºi Figura 2.
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În timp ce troponinele cardiace sunt biomarkerii cheie
pentru stratificarea iniþialã a riscului, mulþi alþi biomarkeri
au fost evaluaþi pentru informaþii suplimentare legate de
prognostic. Peptidele natriuretice ca BNP sau prohormonul sãu N-terminal (NT-proBNP) sunt înalt sensibile ºi relativ specifice pentru detectarea disfuncþiei VS. Peptidele
natriuretice sunt markeri utili în camera de gardã pentru
evaluarea durerii toracice sau a dispneei ºi s-au dovedit
utile în diferenþierea cauzelor cardiace de cele non-cardiace ale dispneei. În SCA-NTSE pacienþii cu niveluri ridicate
ale BNP sau NT-proBNP au o ratã a mortalitãþii de 3 pânã
la 5 ori mai mare comparativ cu cei cu niveluri reduse,
independent de titrurile troponinei ºi hsCRP. Nivelul este
puternic asociat cu riscul de deces chiar când este ajustat
cu vârsta, clasa Killip ºi fracþia de ejecþie VS. Totuºi, ca markeri pentru prognosticul pe termen lung, au valoare limitatã în stratificarea iniþialã a riscului ºi deci pentru selectarea strategiei terapeutice iniþiale în SCA-NSTE.
Dintre numeroºii markeri inflamatori cercetaþi în ultima
decadã, CRP determinatã prin teste de înaltã sensibilitate
(hsCRP) este cea mai larg studiatã ºi este asociatã efectelor
adverse. Existã dovezi solide cã la pacienþii cu SCA-NSTE ºi
troponinã negativã, un nivel crescut al hsCRP (>10mg/L)
este predictiv pentru mortalitate crescutã pe termen lung
(>6 luni pânã la 4 ani). Pacienþii cu niveluri persistent crescute al hsCRP au cel mai mare risc. Totuºi hsCRP nu are
niciun rol în diagnosticul SCA.
Hiperglicemia la internare este un factor predictiv solid
pentru insuficienþa cardiacã ºi mortalitate chiar ºi la pacienþii nediabetici. Mai recent s-a dovedit cã glicemia a
jeun obþinutã precoce pe parcursul internãrii poate fi un
factor prognostic mai bun decât cea de la internare. ºi
mai mult fluctuaþia glicemiei a jeun în timpul internãrii
este ºi ea un puternic factor predictiv, nivelurile persistent
crescute fiind asociate cu un prognostic defavorabil.
ªi alþi parametri hematologici determinaþi de rutinã sunt
asociaþi cu prognosticul. S-a dovedit cã pacienþii anemici
au un risc mai mare. De asemenea ºi leucocitoza sau
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trombocitopenia la internare sunt asociate cu prognostic
negativ.
Afectarea funcþiei renale este un factor predictiv puternic
ºi independent pentru mortalitatea pe termen lung la pacienþii cu SCA. Valoarea creatininei serice este un indicator mai puþin fidel al funcþiei renale decât clearance-ul
acesteia (ClCr) sau decât rata estimatã a filtrãrii glomerulare (eRFG) întrucât este afectatã de factori multipli cum ar
fi vârsta, greutatea, masa muscularã, rasa ºi diverse medicamente. Mai multe formule au fost elaborate pentru a
îmbunãtãþi acurateþea nivelului creatininei ca surogat al
eRFG, incluzând Cockcroft-Gault sau Modificarea Dietei în
Boala Renalã (MDRD). Mortalitatea pe termen lung creºte
exponenþial odatã cu scãderea eRFG/ClCr.
4.4. Scoruri de risc
Evaluarea cantitativã a riscului este utilã pentru luarea deciziilor clinice. Mai multe scoruri au fost dezvoltate pentru
populaþii diferite, pentru a estima riscul ischemic ºi hemoragic, cu diferite prognosticuri ºi coordonate temporale.
În practica medicalã, scorurile simple sunt mai convenabile ºi preferate.
Scoruri de risc pentru prognostic
Dintre numeroasele scoruri pentru aprecierea riscului
evenimentelor ischemice pe termen scurt ºi mediu, scorurile de risc GRACE ºi TIMI sunt cele mai rãspândite. Existã
diferenþe în ceea ce priveºte populaþia, prognosticul, cadrul temporal, precum ºi factori de predicþie derivaþi din
caracteristicile iniþiale ale pacienþilor, istoric, prezentarea
clinicã sau hemodinamicã, ECG, paraclinic ºi tratament.
Scorul GRACE oferã cea mai exactã stratificare a riscului
atât la internare cât ºi la externare datoritã unei bune capacitãþi discriminatorii (Tabelul 3). Totuºi, complexitatea
scorului GRACE necesitã utilizarea unui computer sau a
unui software PDA pentru calcularea riscului, acesta putându-se efectua ºi online (http://www.outcomes.org/
grace).
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Tabelul 3: Mortalitatea intraspitaliceascã ºi la 6 luni la populaþiile din registru aflate în categoriile de risc scãzut,
mediu ºi crescut, conform scorului de risc GRACE
Categoria de risc (tertile)

Scorul GRACE

Deces intraspitalicesc (%)

108

<1

109-140

1-3

>140

>3

Scorul GRACE

Deces pânã la 6 luni
de la externare (%)

88

<3

89-118

3-8

>118

>8

Scãzut
Intermediar
Crescut
Categoria de risc (tertile)
Scãzut
Intermediar
Crescut

Scoruri de risc hemoragic
Hemoragia este asociatã cu un prognostic rezervat la pacienþii cu SCA-NSTE ºi ar trebui întreprinse toate eforturile
pentru a reduce incidenþa acesteia. Existã câteva variabile
care pot ajuta la clasificarea pacienþilor în diferite clase de
risc a hemoragiei majore pe parcursul spitalizãrii. Scorurile
de risc hemoragic au fost dezvoltate în urma registrelor
ºi cohortelor de studii ale SCA ºi intervenþiilor percutane
coronariene.

Scorul de risc hemoragic CRUSADE (www.crusadebleedingscore.org/) a fost dezvoltat dintr-o cohortã mare de
pacienþi ai registrului CRUSADE ºi validat într-o cohortã de
validare a aceluiaºi registru (Tabelul 4). Rata hemoragiilor
majore a crescut proporþional cu creºterea scorului de risc
hemoragic. Acest scor are o acurateþe relativ mare în a
estima riscul hemoragic datoritã încorporãrii variabilelor
de la internare ºi de tratament. În acest scor de risc hemoragic, vârsta nu apare între factorii de predicþie, dar este
inclusã în calcularea clearance-ului creatininei.

Tabelul 4: Scorul CRUSADE al riscului de sângerare
Algoritmul folosit pentru a determina scorul de risc CRUSADE al hemoragiilor majore intraspitaliceºti
Predictor

Scor

Hematocritul bazal, %
<31
31-33,9
34-36,9
37-39,9
40

9
7
3
2
0

Clearance-ul creatinineia, ml/min
15
>15-30
>30-60
>60-90
>90-120
>120

39
35
28
17
7
0

Frecvenþa cardiacã (b.p.m.)
70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121

0
1
3
6
8
10
11

Predictor

Scor

Sexul
Masculin
Feminin

0
8

Semne de ICC la prezentare
Nu
Da

0
7

Afectare vascularã anterioarãb
Nu
Da

0
6

Diabet zaharat
Nu
Da

0
6

Tensiunea arterialã sistolicã,
mmHg
90
91-100
101-120
121-180
181-200
201

10
8
5
1
3
5

Folosit cu permisiunea Subherwal S et al; Circulation 2009;119:1873-1882.
a = clearanceul creatininei a fost estimat cu formula Cockcroft-Gault.
b = afectarea vascularã anterioarã a fost definitã ca istoric de boalã arterialã perifericã sau AVC anterior.
ICC = insuficienþã cardiacã congestivã; CRUSADE = Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA guidelines.
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4.5 Riscul pe termen lung
Pe lângã factori de risc precoce existã alþi factori asociaþi
cu riscul pe termen lung, pe o perioadã de mai mulþi ani.
Aceºtia sunt importanþi pentru a rafina stratificarea iniþialã
a riscului alãturi de factorii consacraþi ºi ar putea condu-

ce la intensificarea strategiei terapeutice ºi intervenþionale
iniþiale. Aceºti factori includ o evoluþie clinicã complicatã,
funcþia sistolicã a VS, severitatea afectãrii coronariene,
statusul revascularizãrii ºi ischemia rezidualã doveditã în
urma unor testãri neinvazive.

Recomandãri pentru stabilirea diagnosticului ºi stratificarea riscului
Clasaa

Nivelb

La pacienþii cu suspiciune de SCA-NSTE, diagnosticul ºi stratificarea riscului pe termen scurt de ischemie/
hemoragie ar trebui stabilite pe baza unei combinaþii a istoricului, simptomelor, examenului clinic, ECG
(repetat sau monitorizare continuã) ºi a biomarkerilor.

I

A

Pacienþii cu SCA ar trebui internaþi de preferinþã în unitãþi special dedicate durerii toracice sau în unitãþi de
terapie intensivã coronarieni.

I

C

Se recomandã folosirea scorurilor de evaluare a riscului pentru prognostic ºi sângerare (ex. GRACE,
CRUSADE).

I

B

Trebuie efectuat un ECG cu 12 derivaþii în primele 10 minute de la primul contact medical ºi trebuie
interpretat imediat de cãtre un medic cu experienþã. Traseul ECG ar trebui repetat în caz de recurenþã a
simptomelor, ºi dupã 6-9 ºi 24 de ore, ºi înainte de externare.

I

B

Atunci când rezultatul ECG cu derivaþiile uzuale este neconcludent se recomandã efectuarea unui ECG
cu derivaþii suplimentare (V3R,V4R, V7-V9).

I

C

Trebuie recoltat rapid sânge pentru determinarea troponinei (T sau I). Rezultatul ar trebui sã fie disponibil în 60 de minute. Analiza ar trebui repetatã la 6-9 ore dupã prima determinare dacã aceasta este
neconcludentã. Repetarea testãrii dupã 12-24h este recomandatã dacã starea clinicã persistã sã fie
sugestivã pentru SCA.

I

A

Dacã sunt disponibile teste de determinare a troponinei cu sensibilitate înaltã se recomandã folosirea
unui protocol rapid (0 ºi 3h) de excludere (vezi Figura 2).

I

B

Se recomandã efectuarea unei ecocardiografii tuturor pacienþilor pentru evaluarea funcþiei segmentare ºi
globale a VS ºi pentru a infirma sau confirma un diagnostic diferenþial.

I

C

Coronarografia este indicatã la pacienþii la care trebuie stabilite statusul afectãrii coronariene sau leziunea
cauzatoare (vezi Secþiunea 5.4).

I

C

Recomandãri
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Angiografia coronarianã CT trebuie luatã în considerare ca alternativã a coronarografiei pentru a exclude SCA, când existã o probabilitate scãzutã sau intermediarã de boalã coronarianã ºi troponina ºi ECG
sunt neconcludente.

IIa

B

La pacienþii fãrã recurenþa durerii toracice, ECGuri normale, valori negative ale troponinei ºi un scor de
risc scãzut, se recomandã a se efectua un test de stres neinvaziv pentru ischemie inductibilã înainte de a
se decide asupra unei strategii invasive.

I

A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA = sindroame coronariene acute; CRUSADE = Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA guidelines; CT = tomografie computerizatã; ECG = electrocardiogramã; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events;
VS = ventriculul stâng; SCA-NSTE = sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare de segment ST.

5. Tratament
5.1 Agenþi anti-ischemici
Medicaþia anti-ischemicã acþioneazã fie scãzând consumul miocardic de oxigen (prin scãderea frecvenþei cardia-

ce, a tensiunii arteriale, a presarcinii sau a contractilitãþii
miocardice), fie crescând aportul miocardic de oxigen
(prin vasodilataþie coronarianã). Agenþi anti-ischemici disponibili pentru tratamentul SCA-NSTE sunt nitraþii, betablocantele ºi blocantele canalelor de calciu.

Recomandãri pentru tratamentul antiischemic
Clasaa

Nivelb

Tratamentul oral sau intravenos cu nitraþi este indicat pentru remiterea anginei; tratamentul intravenos cu nitraþi este indicat pacienþilor cu anginã recurentã ºi/sau semne de insuficienþã cardiacã.

I

C

Pacienþii cu tratament cronic cu  blocante internaþi cu SCA ar trebui sã continue tratamentul cu 
blocante cu excepþia celor cu clasã Killip  III.

I

B

Tratamentul oral cu  blocante este indicat tuturor pacienþilor fãrã contraindicaþii cu disfuncþie de VS
(vezi Secþiunea 5.5).

I

B

Blocantele de canale de calciu (din clasa dihidropiridinelor) sunt recomandate pentru reducerea
simptomatologiei pacienþilor ce primesc deja nitraþi ºi  blocante, iar cele din clasa benzotiazepinelor
sau feniletilaminelor pacienþilor ce au contraindicaþie pentru terapia cu  blocante.

I

B

Blocantele de canale de calciu sunt recomandate pacienþilor cu anginã vasospasticã.

I

C

Tratamentul intravenos cu  blocante la internare trebuie avut în vedere la pacienþii stabili hemodinamic (clasã Killip < III) cu hipertensiune ºi/sau tahicardie.

IIa

C

Nifedipina sau alte dihidropiridine nu sunt recomandate decât în combinaþie cu  blocante.

III

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA = sindrom coronarian acut; VS = ventricul stâng.
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5.2 Agenþii antiplachetari
Activarea plachetarã ºi agregarea consecutivã au un rol
dominant în propagarea trombozei arteriale, fiind în consecinþã þinte terapeutice în tratamentul SCA. Terapia antiagregantã ar trebui instituitã cât mai precoce odatã ce

diagnosticul de SCA-NSTE a fost stabilit, pentru a reduce
riscul complicaþiilor ischemice ºi al recurenþelor evenimentelor aterotrombotice. Funcþia plachetarã poate fi inhibatã
de cãtre 3 clase de substanþe: aspirina, inhibitori ai receptorului P2Y12, ºi inhibitorii de receptori GP IIb/IIIa.

Tabelul 5: Inhibitori P2Y12
Clopidogrel

Prasugrel

Ticagrelor

Clasã

Tienopiridine

Tienopiridine

Triazolopirimidine

Reversibilitate

Ireversibil

Ireversibil

Reversibil

Activare

Prodrog, limitat de metabolizare

Prodrog, nu este limitat de metabolizare

Medicament activ

Debutul efectului*

2-4 ore

30 min

30 min

Durata efectului

3-10 zile

5-10 zile

3-4 zile

Întrerupere înainte de
operaþii majore

5 zile

7 zile

5 zile

*50% inhibiþie a agregãrii plachetare
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Recomandãri pentru agenþii antiplachetari orali
Clasãa

Nivelb

Aspirina ar trebui administratã tuturor pacienþilor fãrã contraindicaþii cu o dozã iniþialã de încãrcare de
150-300 de mg ºi o dozã de întreþinere de 75-100 de mg zilnic pe termen lung indiferent de strategia
de tratament.

I

A

Un inhibitor de P2Y12 ar trebui adãugat la aspirinã cât mai curând posibil ºi menþinut peste 12 luni, în
absenþa contraindicaþiilor cum ar fi risc excesiv de sângerare.

I

A

Un inhibitor de pompã de protoni (preferabil nu omeprazol) în combinaþie cu DAPT este recomandat
la pacienþii cu istoric de sângerare gastrointestinalã sau ulcer peptic ºi este adecvat pentru pacienþii cu
multipli alþi factori de risc (infecþie cu Helicobacter pilori, vârsta 65 de ani, folosirea concomitentã de
anticoagulante sau steroizi).

I

A

Este descurajatã întreruperea prelungitã sau permanentã a inhibitorilor de P2Y12 la mai puþin de 12
luni dupã evenimentul index, cu excepþia situaþiilor clinic indicate.

I

C

Ticagrelor (180 de mg dozã de încãrcare, 90 de mg de douã ori pe zi) este recomandat tuturor
pacienþilor aflaþi la risc moderat pânã la înalt pentru evenimente ischemice (ex. troponinã crescutã),
indiferent de strategia iniþialã de tratament ºi incluzând pe cei pre-trataþi cu clopidogrel (care trebuie
discontinuat când este început ticagrelorul).

I

B

Prasugrel (60 de mg dozã de încãrcare, 10 mg dozã zilnicã) este recomandat pacienþilor fãrã tratament
anterior cu inhibitori de P2Y12 (în special diabetici) la care anatomia coronarianã este cunoscutã ºi care
vor beneficia de PCI, în afarã de cazul în care existã un risc înalt de sângerare ameninþãtoare de viaþã
sau alte contraindicaþii.

I

B

Clopidogrel (dozã de încãrcare de 300 de mg, 75 de mg dozã zilnicã) este recomandat pacienþilor care
nu pot primi ticagrelor sau prasugrel.

I

A

O dozã de încãrcare de 600 de mg (sau o dozã suplimentarã de 300 de mg în caz de PCI dupã o dozã
iniþialã de 300 de mg) este recomandatã pentru pacienþii programaþi pentru o strategie invazivã când
ticagrelor sau prasugrel nu sunt o opþiune.

I

B

O dozã de întreþinere mai mare de clopidogrel, de 150 de mg zilnic, ar trebui luatã în consideraþie în
primele 7 zile la pacienþii care au beneficiat de PCI ºi care nu au risc crescut de sângerare.

IIa

B

Creºterea dozei de întreþinere de clopidogrel bazatã pe testarea funcþiei plachetare nu este recomandat
de rutinã, dar poate fi luatã în consideraþie în cazuri selectate.

IIb

B

Genotiparea ºi/sau testarea funcþiei plachetare poate fi luatã în consideraþie în cazuri selectate când
este folosit clopidogrelul.

IIb

B

La pacienþii pre-trataþi cu inhibitori de P2Y12 care trebuie sã efectueze o operaþie majorã non-urgentã
(inclusiv CABG), trebuie luatã în considerare amânarea operaþiei pentru cel puþin 5 zile dupã întreruperea ticagrelorului si a clopidogrelului ºi cel puþin 7 zile pentru prasugrel, dacã aceasta este fezabil clinic
ºi în afarã de cazul în care pacientul se aflã la risc înalt de evenimente ischemice.

IIa

C

Ticagrelorul sau clopidogrelul trebuiesc luate în considerare pentru a fi (re-)luate dupã CABG de indatã
ce este considerat sigur.

IIa

B

Combinaþia aspirinã cu un AINS (inhibitori selectivi de COX-2 ºi AINS neselective) nu este recomandatã.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
COX = ciclo-oxigenazã; CABG = chirurgie de by-pass aorto-coronarian; DAPT = terapie dualã antiplachetarã (oralã); AINS = medicament antiinflamator
nesteroidian; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
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Recomandãri pentru inhibitorii de receptori ai GP IIb/IIIa
Clasaa

Nivelb

Alegerea combinaþiei între agenþi antiplachetari orali, un inhibitor de receptori GP IIb/IIIa ºi anticoagulante ar trebui fãcutã în relaþie cu riscul de evenimente ischemice ºi hemoragice.

I

C

La pacienþii care sunt deja trataþi cu DAPT, adãugarea unui inhibitor de receptori GP IIb/IIIa pentru
pacienþii trataþi cu PCI aflaþi la risc înalt (troponinã crescutã, tromb vizibil) este
recomandatã dacã riscul de sângerare este scãzut.

I

B

Ar trebui luatã în considerare adãugarea eptifibatidei sau a tirofibanului la aspirinã înainte de angiografie la pacienþii aflaþi la risc înalt care nu au fost încãrcaþi cu inhibitori de P2Y12.

IIa

C

La pacienþii aflaþi la risc înalt, poate fi luatã în considerare adãugarea eptifibatidei sau a tirofibanului la
DAPT înainte de angiografia precoce, dacã existã ischemie în desfãºurare, iar riscul de sângerare este
scãzut.

IIb

C

Inhibitorii de receptori GP IIb/IIIa nu sunt recomandaþi de rutinã înainte de angiografie în cazul unei
strategii invazive de tratament.

III

A

Inhibitorii de receptori GP IIb/IIIa nu sunt recomandaþi la pacienþii cu DAPT care sunt trataþi conservator.

III

A

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
GP = glicoproteinã; DAPT = terapie antiplachetarã (oralã) dualã; HGMM = heparinã cu greutate molecular micã; PCI = intervenþie coronarianã percutanã,
HNF = heparinã nefracþionatã.

5.3 Anticoagulantele
Anticoagulantele sunt folosite în tratamentul SCA-NSTE
pentru inhibiþia generãrii ºi/sau activitãþii trombinei (Figura 4), astfel reducând evenimentele legate de prezenþa
trombusului. Existã dovezi cã anticoagularea este eficace
adãugatã la inhibiþia plachetarã ºi combinaþia celor douã
este mai eficientã decât fiecare tratament în parte. Mai
multe anticoagulante, care acþioneazã la niveluri diferite
ale cascadei coagulãrii, au fost investigate sau se aflã în
curs de investigare în SCA-NSTE:
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Inhibitori indirecþi ai coagulãrii (au nevoie de antitrombinã
pentru activitatea lor deplinã)
Inhibitori indirecþi de trombinã:
HNF
HGMM
Inhibitori indirecþi de factor Xa:
HGMM
Fondaparinux
Inhibitori direcþi ai coagulãrii
Inhibitori direcþi de factor Xa:
Apixaban,
rivaroxaban,
otamixaban
Inhibitori direcþi de trombinã (IDT): Bivalirudinã,
dabigatran
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Recomandãri pentru anticoagulante
Clasaa

Nivelb

Anticoagularea este recomandatã pentru toþi pacienþii, asociatã cu tratamentul antiagregant
plachetar.

I

A

Anticoagulante ar trebui sã fie selectate atât în funcþie de riscul ischemic cât ºi de riscul de sângerare, ºi în funcþie de profilul eficacitate-siguranþã al medicamentului ales.

I

C

Fondaparina (2,5 mg pe zi subcutanat) este recomandã având profilul cel mai favorabil
eficacitate-siguranþã.

I

A

În cazul în care anticoagulantul iniþial este fondaparina, un bolus unic de HNF (85 UI / kg adaptat la ACT, sau 60 UI, în cazul utilizãrii concomitente de inhibitori ai receptorilor GP IIb/IIIa) ar
trebui sã fie adãugate în momentul de PCI.

I

B

Enoxaparina (1 mg/kg de douã ori pe zi) este recomandatã atunci când fondaparina nu este
disponibilã.

I

B

Dacã fondaparina sau enoxaparina nu sunt disponibile, HNF cu o þintã de 50-70s a aPTTului sau
alte HGMM cu dozele recomandate specifice sunt indicate.

I

C

Bivalirudina plus inhibitorii receptorilor de GP IIb/IIIa sunt recomandaþi ca o alternativã la HNF
plus inhibitorii receptorilor de GP IIb/IIIa la pacienþii la care se intenþioneazã o strategie invazivã
de urgenþã sau precoce, în special la pacienþii cu un risc crescut de sângerare.

I

B

În caz de strategie conservatoare, anticoagulantele ar trebui menþinute pânã la externare.

I

A

Întreruperea tratamentului anticoagulant ar trebui sã fie luatã în considerare dupã o procedurã
invazivã cu excepþia cazurilor în care acestea sunt indicate.

IIa

C

Schimbarea între tipurile de heparinã (HNF ºi HGMM) nu este recomandatã.

III

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
GP = glicoproteinã; DAPT = terapie dualã antiplachetarã (orlã); ACT = timpul de coagulare activatã; aPTT = timp de tromboplastinã parþial activatã;
HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; PCI = angiografie coronarianã percutanatã; HNF = heparinã nefracþionatã

5.4 Revascularizarea coronarianã
Revascularizarea în SCA-NSTE amelioreazã simptomele,
scurteazã spitalizarea ºi îmbunãtãþeºte prognosticul. Indicaþia ºi momentul revascularizãrii miocardice, precum ºi

alegerea abordãrii corespunzãtoare (PCI sau CABG) depind de mulþi factori, inclusiv condiþii ce þin de pacient,
prezenþa factorilor de risc, a comorbiditãþilor, precum ºi
amploarea ºi gravitatea leziunilor identificate la coronarografie.

Tabelul 6: Criterii de risc înalt cu indicaþie de strategie invazivã
Majore:



Creºterea/scãderea importantã a troponineia
Modificãri dinamice ale segmentului ST ºi undei T (simptomatice sau silenþioase)

Minore:








Diabetul zaharat
Insuficienþa renalã (eRFG <60 ml/min/1,73 m2)
Fracþie de ejecþie VS <40%
Angina precoce postinfarct
PCI recent
CABG în antecedente
scorul GRACE intermediar /înalt (Tabelul 3)

CABG = by-pass aorto-coronarian; eRFG = rata de filtrare glomerularã estimatã; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events; VS = ventricul stâng;
PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a = creºterea/scãderea troponinei relevantã în funcþie de precizia metodei de determinare (vezi 3.2).
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Recomandãri pentru evaluare invazivã ºi revascularizare
Clasaa

Nivelb

Strategia invazivã în primele 72 h, este recomandatã la toþi pacienþii cu:
 cel puþin un singur criteriu de risc înalt (Tabelul 6);
 recurenþa simptomatologiei.

I

A

Urgent – coronarografie (<2 h) este recomandatã la pacienþii cu risc foarte înalt (angina refractarã, cu
insuficienþã cardiacã, aritmii ventriculare ameninþãtoare de viaþã, sau instabilitate hemodinamicã).

I

C

Precoce – coronarografie (<24 h) este recomandatã la pacienþii cu scor Grace >140 sau cel puþin un
criteriu major de risc înalt.

I

A

La pacienþii cu risc scãzut fãrã simptome recurente este recomandatã evaluarea ischemiei inductibile
prin tehnici neinvazive înainte de a se decide pentru o evaluare invazivã.

I

A

Strategia de revascularizare (PCI ad-hoc a leziunii vinovate/PCI multivascular sau CABG) ar trebui sã
se bazeze pe statusul clinic ºi severitatea leziunilor, ex: distribuþia ºi caracterul angiografic al leziunilor
coronariene (scorul SYNTAX).

I

C

Având în vedere cã utilizarea DES la cei cu SCA nu prezintã dovezi sigure, acestea sunt indicate în
cazuri particulare, luând în considerare caracteristicile de bazã, anatomia coronarianã, ºi riscul de
sângerare.

I

A

PCI la nivelul leziunilor nesemnificative nu este recomandatã.

III

C

Evaluarea invazivã de rutinã a pacienþilor cu risc scãzut nu este recomandatã.

III

A

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA = sindroame coronariene acute; BMS = bare-metal stent; CABG = by-pass aorto-coronarian; DES = steni farmacologic activ; GRACE = Global Registry
of Acute Coronary Events; PCI = angiografie coronarianã percutanatã; SYNTAX = SYNergy between percutaneous coronary intervention with TAXus
and cardiac surgery.

5.5 Populaþii ºi condiþii speciale
Managementul pacienþilor cu SCA-NSTE poate necesita
sã fie adaptat subseturilor speciale de pacienþi sau condiþii
aºa cum este arãtat în continuare.

Recomandãri pentru pacienþii vârstnici
Clasãa

Nivelb

Datoritã frecventelor prezentãri atipice, pacienþii vârstnici (>75 de ani) ar trebui investigaþi pentru SCANSTE la un nivel mai mic de suspiciune.

I

C

Deciziile terapeutice la vârstnici (>75 de ani) ar trebui fãcute corespunzãtor cu speranþa de viaþã estimatã, co-morbiditãþi, calitatea vieþii ºi dorinþele pacientului.

I

C

Alegerea ºi dozarea medicamentelor antitrombotice ar trebui adaptate la pacienþii vârstnici pentru a
preveni apariþia efectelor adverse.

I

C

IIa

B

Recomandãri

Pacienþii vârstnici ar trebui luaþi în considerare pentru strategia invazivã precoce, cu opþiunea unei
posibile revascularizãri, dupã evaluarea atentã a riscurilor ºi beneficiilor.
a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA-NSTE = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST.
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Recomandãri la pacienþii cu diabet zaharat
Clasãa

Nivelb

Toþi pacienþii cu NSTE-ACS ar trebui evaluaþi pentru diabet. Glicemia ar trebui frecvent monitorizatã la
pacienþii cunoscuþi cu diabet sau cu hiperglicemie la prezentare.

I

C

Tratamentul hiperglicemiei trebuie sã evite atât hiperglicemia excesivã [>10-11 mmol/l (>180-200 mg/
dl)] cât ºi hipoglicemia [<5 mmol/l (<90 mg/dl)].

I

B

Tratamentul antitrombotic este indicat ca ºi la pacienþii non-diabetici.

I

C

Funcþia renalã ar trebui atent monitorizatã dupã expunerea la substanþã de contrast.

I

C

Este recomandatã strategia invazivã precoce.

I

A

Sunt recomandate DES pentru a reduce ratele de revascularizãri repetate.

I

A

CABG ar trebui preferatã PCI la pacienþii diabetici cu leziune de trunchi coronarian ºi/sau boalã
multivascularã avansatã.

I

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
CABG = by-pass aorto-coronarian; DES = stenturi farmacologic active; SCA-NSTE = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST; PCI = intervenþie
coronarianã percutanã.

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã
Clasãa

Nivelb

Betablocantele ºi IECA /BRA titraþi corespunzãtor sunt indicaþi la pacienþii cu SCA-NSTE ºi disfuncþie
VS cu sau fãrã semne de insuficienþã cardiacã.

I

A

Inhibitorii aldosteronici, preferabil eplerenona sunt indicaþi la pacienþii cu SCA-NSTE, disfuncþie VS ºi
insuficienþã cardiacã.

I

A

La pacienþii cu SCA-NSTE ºi disfuncþie VS sau insuficienþã cardiacã se recomandã revascularizarea
coronarianã, dacã aceasta se preteazã.

I

A

IIa

B

Recomandãri

Pacienþii cu SCA-NSTE ºi disfuncþie severã de VS ar trebui luaþi in considerare dupã o lunã pentru
terapie cu dispozitive (TRC ºi/sau ICD) adãugate la terapia medicamentoasã optimalã când acestea
sunt indicate.

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptori ai angiotensinei; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; ICD =
defibrilator cardiac implantabil; VS = ventricul stâng; SCA-NSTE = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST.

Recomandãri în funcþie de sex
Recomandãri
Ambele sexe ar trebui evaluate ºi tratate în acelaºi fel.

Clasãa

Nivelb

I

B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA-NSTE = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST.
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Recomandãri pentru pacienþii cu BRC
Clasãa

Nivelb

Funcþia renalã ar trebui evaluatã prin ClCr sau eRFG la pacienþii cu SCA-NSTE, cu o atenþie specialã la
pacienþii vârstnici, femei ºi pacienþii cu greutate scãzutã, deoarece o creatininã sericã relativ normalã
poate fi asociatã cu un ClCr ºi eRFG mai mici decât cele aºteptate.

I

C

Pacienþii cu SCA-NSTE ºi boalã renalã cronicã ar trebui sã primeascã acelaºi tratament antitrombotic de
primã linie ca ºi pacienþii fãrã BRC, cu ajustarea dozei în funcþie de severitatea bolii renale.

I

B

În funcþie de gradul afectãrii renale, este indicatã ajustarea dozei de fondaparinã, enoxaparinã,
bivalirudinã sau trecerea pe HNF, ca ºi ajustarea dozei de inhibitor de receptor GP IIb/IIIa cu moleculã
micã.

I

B

Se recomandã administrarea de HNF ajustatã în funcþie de APTT când ClCr <30 mL/min sau eRFG <30
mL/min/1,73 m2.

I

C

La pacienþii cu SCA-NSTE ºi BRC luaþi în cosiderare pentru strategia invazivã, se recomandã hidratrare ºi
substanþã de contrast cu osmolaritate scãzutã sau izoosmolarã,în cantitate micã (<4 ml/kg).

I

B

CABG sau PCI sunt recomandate la pacienþii cu BRC care se preteazã pentru revascularizare, dupã evaluare atentã a raportului risc/beneficiu în funcþie de severitatea disfuncþiei renale.

I

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã; ClCr = Clearanceul creatininei; CABG = by-pass aorto-coronarian; BRC = boalã renalã cronicã; eRFG =
rata de filtrare glomerularã estimatã; SCA-NSTE = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; HNF =
heparinã nefracþionatã.

Tabelul 7: Recomandãri pentru utilizarea antitromboticelor în BRC
Medicament

Recomandãri

Clopidogrel

Nu sunt informaþii la pacienþii cu afectare renalã.

Prasugrel

Nu este necesarã ajustarea dozei, inclusiv la cei în ultimul stadiu.

Ticagrelor

Nu este necesarã reducerea dozei; nu sunt informaþii la pacienþii dializaþi.

Enoxaparina

Reducerea dozei la 1 mg/kg o datã/zi în caz de insuficenþã renalã severã (ClCr<30ml/min). Considerã
monitorizarea activitãþii anti- Xa.

Fondaparina

Contraindicatã în insuficienþã renalã severã (ClCr <20 mL/min). Anticoagulantul de elecþie la pacienþii
cu reducere moderatã a funcþiei renale (ClCr 30-60 ml/min).

Bivalirudina

Pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (ClCr 30-59 ml/min) ar trebui sã primeascã infuzie de 1,75
mg/kg/h. Dacã ClCr <30 mL/min reducerea ratei de infuzie la 1mg/kg/h ar trebui luatã în considerare.
Nu este necesarã reducerea dozei bolus. Dacã pacientul este în hemodializã rata de infuzie ar trebui
redusã la 0,25 mg/kg/h.

Abciximab

Nu existã recomandãri specifice privind utilizarea abciximab sau ajustarea dozei în insuficienþa renalã.
Evaluarea atentã a riscului hemoragic este necesarã înaintea utilizãrii în insuficienþa renalã.

Eptifibatida

Perfuzia trebuie redusã la 1 μg/kg/min la pac cu ClCr <50 ml/min. Doza bolus rãmâne neschimbatã
180 μg/kg. Eptifibatide este contraindicatã la pacienþii cu CrCl <30 mL/min.

Tirofiban

Este necesarã adaptarea dozei la pacienþii cu insuficienþã renalã; 50% din doza de bolus ºi de infuzie
dacã ClCr <30 mL/min.

Recomandãrile privind utilizarea medicamentelor listate în acest tabel pot varia dependent de prospectul fiecãrui medicament din þara în care este utilizat.
ClCr = Clearanceul creatininei.
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Recomandãri la pacienþii cu anemie
Clasãa

Nivelb

Un nivel de bazã scãzut al hemoglobinei este un predictor independent al riscului ischemic ºi de sângerare, ºi prin urmare, mãsurarea hemoglobinei este recomandatã pentru stratificarea riscului.

I

B

Transfuzia de sânge este recomandatã doar în caz de compromitere hemodinamicã sau hematocrit <25%
sau hemoglobinã <7 g/dl.

I

B

Clasãa

Nivelb

Este recomandatã evaluarea riscului individual de sângerare pe baza caracteristicilor iniþiale (prin folosirea
scorurilor de risc), tipului ºi duratei terapiei farmacologice.

I

C

Medicamentele, combinaþiile medicamentoase ºi procedurile non-farmacologice (accesul vascular) cunoscute pentru un risc scãzut de sângerare sunt indicate la pacienþii cu risc înalt de sângerare.

I

B

Este indicatã întreruperea ºi/sau neutralizarea atât a tratamentului anticoagulant cât ºi antiplachetar în caz
de sângerãri majore, dacã hemoragia nu poate fi controlatã prin intervenþii specifice hemostatice.

I

C

Co-medicaþia cu inhibitori de pompã de protoni ºi antitrombotice este recomandatã la pacienþii cu risc
crescut de sângerare gastrointestinalã.

I

B

Este de preferat ca sângerãrile minore sã fie tratate fãrã întreruperea tratamentului activ.

I

C

Este recomandatã întreruperea tratamentului antiplachetar ºi neutralizarea activitãþii cu transfuzie de masã
trombocitarã, în funcþie de tratament ºi severitatea sângerãrii.

I

C

Transfuzia de sânge poate avea efecte nefavorabile asupra prognosticului, trebuie consideratã individual ºi
nu este recomandatã la pacienþii stabili hemodinamic cu hematocrit >25% sau hemoglobinã >7 g/dL

I

B

Eritropoetina nu este indicatã ca tratament al anemiei sau sângerãrii.

III

A

Clasãa

Nivelb

Este indicatã întreruperea imediatã a inhibitorilor receptorilor GP IIb/IIIa ºi/sau heparinei (HNF sau
HGGM) în caz de trombocitopenie semnificativã (<100000/μL sau scãderea cu >50% a numãrului de
plachete) ce are loc în timpul tratamentului.

I

C

Trombocitopenia severã (<10000/μL) indusã de inhibitorii de receptori ai GP IIb/IIIa necesitã transfuzie
plachetarã cu sau fãrã suplimentare cu fibrinogen prin plasmã proaspãtã sau crioprecipitat în caz de
sângerare.

I

C

Întreruperea heparinei (HNF sau HGMM) este indicatã în cazul TIH suspectat sau documentat. În cazul
complicaþiilor trombotice, trebuie înlocuitã cu un IDT.

I

C

Pentru prevenþia TIH se recomandã utilizarea anticoagulantelor cu un risc mic de TIH sau fãrã risc de
TIH (cum ar fi fondaparina sau bivalirudina) sau prin prescrierea de scurtã duratã a heparinei (HNF sau
HGMM)-dacã aceste sunt alese ca ºi anticoagulant.

I

C

Recomandãri

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã

Recomandãri privind complicaþiile hemoragice
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã

Recomandãri privind trombocitopenia
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
IDT = inhibitori direcþi de trombinã; GP = glicoproteinã; TIH = trombocitopenie indusã de heparinã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã;
HNF = heparinã nefracþionatã.
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5.6 Managementul pe termen lung
Prevenþia secundarã este de o importanþã capitalã, deoarece evenimentele ischemice continuã sã aparã într-o
proporþie ridicatã dupã faza acutã. Ar trebui sã fie puse
în aplicare toate mãsurile ºi tratamentele cu eficacitate
doveditã în prevenþia secundarã. Înscrierea într-un pro-

gram de recuperare cardiacã/prevenþie secundarã poate
îmbunãtãþi complianþa pacientului la tratamentul medical
ºi este în mod special recomandatã pentru pacienþii cu
multipli factori de risc modificabili ºi de asemenea la pacienþii cu risc moderat – crescut unde este justificatã o
îndrumare supervizatã.

Recomandãri de tratament în prevenþia secundarã
(a se vedea recomandãrile separate pentru tratamentul antitrombotic)
Clasãa

Nivelb

 - blocantele sunt recomandate la toþi pacienþii cu FEVS redusã (FEVS 40%).

I

A

IECA sunt indicaþi în primele de 24 de ore la toþi pacienþii cu FEVS 40% ºi la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã, diabet zaharat, hipertensiune arterialã, sau BRC, dacã nu sunt contraindicaþi.

I

A

IECA sunt recomandaþi tuturor pacienþilor pentru a preveni recurenþa evenimentelor ischemice, în special
agenþii terapeutici ºi dozele cu eficacitate doveditã.

I

B

BRA sunt recomandaþi pentru pacienþii care nu tolereazã IECA, în special agenþii terapeutici ºi dozele
cu eficacitate doveditã.

I

B

Antagoniºti de aldosteron ( eplerenona) sunt indicaþi la pacienþii dupã IM, care sunt deja trataþi cu
IECA ºi -blocante ºi care au o FEVS 35% ºi diabet zaharat sau insuficienþã cardiacã, fãrã insuficienþã
renalã semnificativã [creatinina sericã >221 micromol / L (>2,5 mg/dl) pentru bãrbaþi ºi >177 micromol / L
(>2,0 mg/dl) pentru femei] sau hiperkaliemie.

I

A

Terapia cu statine cu o þintã a LDL-C <1,8 mmol / L (<70 mg/dl) iniþiatã precoce dupã internare este
recomandatã.

I

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
IECA = inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei; BRA = blocant al receptorilor de angiotensinã; BRC = boala cronicã de rinichi; LDL-C = lipoproteine cu densitate micã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; IM = infarct miocardic.

6. Mãsuri de performanþã
Dezvoltarea de programe regionale ºi/sau naþionale pentru a mãsura sistematic indicatorii de performanþã ºi de
a asigura un rãspuns individual din partea spitalelor este
recomandat.

Balanþa risc/ beneficiu în ceea ce priveºte tratamentul
recomandat în termeni de NNT ºi NNH poate fi evaluatã dupã cum este descris în Figura 5.

Tabelul 8: Determinanþi utili ai performanþei la pacienþii cu NSTEMI sunt:


Utilizarea de aspirinã



Utilizarea de clopidogrel/ prasugrel / ticagrelor



Utilizarea de HNF / enoxaparinã / fondaparinã / bivalirudinã

 -blocant la externare la pacienþii cu disfuncþie ventricularã stângã


Utilizarea de statine



Utilizarea de IECA sau BRA



Utilizarea procedurilor invazive precoce la pacienþii cu risc intermediar ºi înalt



Sfaturi pentru oprirea fumatului/ consiliere



Înscrierea într-un program de prevenþie secundarã / Program de reabilitare cardiacã

IECA = inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei; BRA= blocant al receptorilor de angiotensinã; VS = ventriculul stâng; NSTEMI = infarct miocardic
fãrã supradenivelare de ST; HNF = heparinã nefracþionatã.
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7. Strategia de management
Aceastã secþiune rezumã etapele de diagnosticare ºi de
tratament permiþând standardizarea consultului clinic ºi,
prin urmare îmbunãtãþeºte calitatea asistenþei medicale. Cu toate acestea, pot exista abateri de la strategia propusã deoarece SCA-NSTE cuprinde un spectru heterogen de pacienþi cu niveluri diferite de risc în ceea ce priveºte de decesul, IM, sau recurenþa IM. Pentru fiecare pacient, medicul trebuie sã ia o decizie individualã, þinând
cont de anamneza pacientului (co-morbiditãþi, vârstã
etc.), condiþia lui/ei clinicã, rezultatele evaluãrii iniþiale ºi
posibilitãþile farmacologice ºi non-farmacologice de tratament disponibile.
Prima etapã: evaluarea iniþialã
Durerea toracicã sau disconfortul sugestiv pentru SCA
sau alte simptome aºa cum a fost descris în Secþiunea 3.1
îndrumã pacientul spre consultaþie medicalã sau spitalizare. Pacientul cu suspiciune de SCA fãrã supradenivelare
de segment ST trebuie evaluat în spital ºi examinat imediat de un medic calificat. Unitãþile specializate în durerea
toracicã sau în îngrijirea pacienþilor coronarieni oferã cea
mai bunã ºi mai rapidã îngrijire a pacienþilor.
Primul pas este stabilirea rapidã a unui diagnostic de lucru
pe care se va baza strategia de tratament. Criteriile de evaluare sunt urmãtoarele:

 caracteristicile durerii toracice ºi o examinare clinicã
þintitã;
 evaluarea probabilitãþii bolii cardiace ischemice (ex.
vârsta, factorii de risc, IM anterior, CAGB, PCI);
 ECG (pentru a evidenþia modificãri ale segmentului ST
sau alte anomalii).
Pe baza acestor criterii, care ar trebui realizate în mai puþin
de 10 minute de la primul contact medical, pacientul poate fi încadrat în unul din cele 3 diagnostice de lucru majore:
 SCA cu supradenivelare de segment ST;
 SCA fãrã supradenivelare de segment ST;
 SCA (extrem de) improbabil.
Tratamentul pacienþilor cu STEMI este prezentat în respectivul ghid.
Încadrarea în categoria ”improbabil” trebuie fãcutã cu
precauþie ºi numai atunci când existã o altã explicaþie evidentã (ex. Traumatism toracic). Mãsurile iniþiale de tratament sunt sumarizate în Tabelul 9. Recoltarea analizelor se
face la sosirea pacientului în spital ºi rezultatele acestora ar
trebui sã fie disponibile în primele 60 minute. Analizele de
sânge iniþiale trebuie sã includã cel puþin: troponina T sau
I, creatinina, hemoglobina, glicemia ºi numãrãtoarea celuler sanguine, în plus faþã de testele biochimice standard.
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Tabelul 9: Mãsurile iniþiale de tratament
Oxigen

4-8 L/min dacã saturaþia de oxigen este <90%

Nitraþi

Sublingual sau intravenos ( atenþie dacã tensiunea arterialã sistolicã este <90 mmHg)

Morfinã

3-5 mg intravenos sau subcutanat, dacã durerea este severã

Dupã încadrarea în categoria de SCA fãrã supradenivelare de segment ST se va trece la a doua etapã de validare
a diagnosticului ºi de evaluare a riscului.

Pe parcursul acestei etape, alte diagnostice pot fi confirmate sau excluse, cum ar fi embolia pulmonarã ºi anevrismul de aortã.

A doua etapã: Confirmarea diagnosticului ºi evaluarea riscului

Tratamentul individualizat este ajustat în funcþie de riscul
pentru evenimente ulterioare; gradul de risc ar trebui
evaluat în cadrul examinãrii iniþiale, ca ºi repetarea sa
ulterioarã în lumina simptomelor continue sau recurente
ºi a informaþiilor adiþionale provenite din biochimie sau
din examinãrile imagistice.

Dupã ce pacientul este încadrat în grupul SCA-NSTE, se
va fi iniþia tratamentul antitrombotic intravenos ºi oral în
conformitate cu Tabelul 10. Conduita va fi bazatã pe urmãtoarele informaþii/date:
 rãspunsul la tratamentul antianginos;
 analizele de rutinã, în special troponina (la prezentare
ºi dupã 6-9 ore) ºi ceilalþi markeri în funcþie de diagnosticul de lucru (ex. D-dimeri, BNP/NTproBNP); în
cazul în care sunt disponibile testele pentru determinarea troponinei înalt sensibile, poate fi aplicat protocolul rapid de excludere (3h) (Figura 2).
 Repetarea sau monitorizarea continuã a segmentului
ST (când este posibil);
 Evaluarea scorului de risc ischemic (scorul GRACE);
 Ecocardiografia;
 Opþional: radiografia toracicã, CT, IRM, sau imagistica
nuclearã pentru diagnosticul diferenþial (ex. disecþie
de aortã, embolie pulmonarã etc.);
 Evaluarea riscului de sângerare (scorul CRUSADE).

Aprecierea riscului reprezintã o componentã importantã
în luarea deciziilor ºi este supusã unei reevaluãri continue.
Se evaluazã atât riscul de ischemie cât ºi de sângerare.
Factorii de risc pentru sângerare ºi evenimente ischemice
se suprapun considerabil, astfel încât pacienþii cu risc crescut pentru evenimentele ischemice au de asemenea risc
crescut pentru sângerare.
Astfel, alegerea terapiei farmacologice (dublã sau triplã
antiagregare, sau anticoagulante) este importantã, ca ºi
doza de medicament ºi locul pentru abordul vascular în
cazul efectuãrii angiografiei coronariene. O atenþie deosebitã trebuie acordatã disfuncþiei renale, prezentã mai
frecvent în rândul pacienþilor vârstnici ºi a pacienþilor diabetici. Opþiunile farmacologice sunt sumarizate în Tabelul
10.

Tabelul 10: Mãsuri terapeutice atunci când diagnosticul de SCA pare probabil
Aspirina

Doza iniþialã de 150-300 mg formula non-entericã, urmatã de 75-100 mg/zi (administrarea
intravenoasã este acceptatã)

Inhibitor P2Y12

Dozã de încãrcare de ticagrelor sau de clopidogrel

Anticoagulante

Diferite opþiuni în funcþie de strategie:
 Fondaparinux 2,5 mg/zi subcutanat
 Enoxaparina 1 mg/kg de 2 ori/zi subcutanat
 HNF bolus intravenos 60-70 UI/kg (maxim 5000 UI) urmatã de infuzie 12-15 UI/kg/h (maxim
1000 UI/h) titrare în funcþie de aPTT 1,5-2,5 x control
 Bivalirudina este indicatã doar la pacienþii planificati pentru strategie invazivã

ß-Blocante Oral

Dacã existã tahicardie sau hipertensiune fãrã semne de insuficienþã cardiacã

aPTT = timpul parþial de tromboplastinã activatã; UI = unitãþi internaþionale; iv = intravenos; HNF = heparinã nefracþionatã.

A treia etapã: strategia invazivã
Cateterismul cardiac urmat de revascularizare s-a dovedit cã previne ischemia recurentã ºi /sau îmbunãtãþeºte
prognosticul pe termen scurt ºi lung. Au fost indentificaþi
mai mulþi factori de risc (creºterea troponinei, diabetul zaharat, subdenivelarea de segment ST, insuficienþa renalã
etc.) pentru a prezice beneficiul pe termen lung a unei
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strategii invazive. În funcþie de gradul de risc, momentul
angiografiei poate fi adaptat conform urmãtoarelor patru
categorii (Figura 6):
 stategia invazivã (<72 ore);
- invazivã de urgenþã (<120 minute);
- invazivã precoce (<24 ore);
 strategia conservatorie.
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Timpul optim pânã la evaluarea invazivã depinde de profilul de risc al pacientului ºi poate fi evaluat prin mai multe
variabile.
Stategia invazivã de urgenþã (<120 minute de la primul contact medical) ar trebui aplicatã pacienþilor cu risc
foarte înalt. Aceºti pacienþi sunt caracterizaþi prin:
 anginã refractarã (indicând IM în evoluþie fãrã modificãri de ST);
 angina recurentã în ciuda tratamentului antianginos
asociatã cu subdenivelãri de segment ST (2 mm) sau
unde T negative adânci;
 semne clinice de insuficienþã cardiacã sau instabilitate
hemodinamicã (“ºoc”);
 aritmii ameninþãtoare de viaþã (fibrilaþie ventricularã
sau tahicardie ventricularã).
Un inhibitor de glicoproteinã IIb/IIIa (eptifibatide sau tirofiban) poate fi luat în considerare la aceºti pacienþi ca punte pânã la efectuarea cateterismului. O listã a tratamentului antitrombotic înainte de PCI este prezentat în Tabelul
11.
Strategie invazivã precoce (<24 de ore de la primul contact medical)
Majoritatea pacienþilor rãspund iniþial la tratamentul antianginos, dar prezintã risc crescut ºi necesitã angiografie,
urmatã de revascularizare. Pacienþii cu risc înalt identificaþi printr-un scor de risc GRACE >140 ºi/sau prezenþa a
cel puþin un criteriu major de risc înalt (Tabelul 6) ar trebui
sã fie supuºi evaluãrii invazive în primele 24 h.

Strategia invazivã (<72 ore dupã primul contact
medical)
La pacienþii cu scor de risc mai mic, conform cu Tabelul
6, ºi fãrã recurenþa simptomelor, angiografia poate fi efectuatã într-o fereastrã de timp de 72 h. Astfel, aceºti pacienþi ar trebui sã fie supuºi evaluãrii elective invazive cu
prima ocazie, în funcþie de circumstanþele locale.
Strategia conservatoare (cu sau fãrã angiografie
electivã)
Pacienþii care îndeplinesc toate criteriile urmãtoare pot fi
priviþi ca pacienþi cu risc scãzut ºi nu ar trebui supuºi de
rutinã la evaluarea invazivã precoce:
 Fãrã recurenþa durerii toracice;
 Fãrã semne de insuficienþã cardiacã;
 Fãrã modificãri pe ECG iniþial sau ECG ulterior ( la 6-9
h);
 Fãrã creºterea troponinei (la admitere ºi la 6-9 h);
 Fãrã ischemie inductibilã;
Aprecierea unui risc scãzut la evaluarea prin scorurile de
risc (vezi Secþiunea 4.4) ar trebui sã conducã la decizia de
strategie conservatoare. Managementul ulterior al acestor pacienþi se suprapune peste evaluarea bolii cardiace
stabile. Înainte de externare, un test de stres miocardic
pentru inducerea ischemiei este util în luarea deciziilor ulterioare ºi în scopul evaluãrii necesitãþii angiografiei elective.

Tabelul 11: Tratamentul antitrombotic înaintea PCI
Aspirina

Dozã de încãrcare înaintea PCI

Inhibitor P2Y12

Dozã de încãrcare de ticagrelor sau de clopidogrel înaintea PCI. La pacienþii fãrã tratament anterior cu
un inhibitor de P2Y12, ia în considerare prasugrel (dacã vârsta este sub 75 ani, >60 kg, fãrã antecedente de AVC sau AIT)

Anticoagulante





Pre-tratat cu Fondaparinã: adaugã HNF înaintea PCI
Pre-tratat cu Enoxaparinã: adaugã dacã este indicatã
Pre-tratat cu HNF: titrare pentru un ACT >250 s sau înlocuire cu bivalirudina (0,1 mg/kg bolus
urmat de 0,25 mg/kg/h)



Considerã tirofiban sau eptifibatida la pacienþii cu anatomie cu risc înalt sau valori crescute ale
troponinei
Abciximab doar înaintea PCI la pacienþii cu risc înalt

Inhibitori de receptori GP IIb/IIIa



ACT = timpul de activare a cheagului; PCI = Intervenþie coronarianã percutanã, AVC = accident vascular cerebral; AIT = accident ischemic tranzitor; HNF
= heparinã nefracþionatã.
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A patra etapã: modalitãþi de revascularizare
Dacã angiografia aratã ateromatozã, fãrã stenoze coronariene critice, pacientul va primi terapie medicamentoasã.
Diagnosticul de SCA fãrã supradenivelare de segment ST
poate fi reconsiderat ºi trebuie acordatã o atenþie deosebitã altor posibile cauze ale simptomelor de la prezentare
înainte ca pacientul sã fie externat. Oricum, absenþa leziunilor critice nu exclude diagnosticul dacã prezentarea
clinicã sugereazã durere toracicã de origine ischemicã ºi
biomarkerii sunt pozitivi. În acestã situaþie pacienþii ar trebui sã primeascã tratament corespunzãtor recomandãrilor pentru SCA fãrã supradenivelare de segment ST.
Recomandãrile pentru metoda de revascularizare în SCANSTE sunt similare cu cele pentru procedurile de revascularizare elective. La pacienþii cu boalã univascularã, PCI cu
stent pe vasul incriminat este prima opþiune. La pacienþii
cu boalã multivascularã, decizia de PCI sau CAGB trebuie
individualizatã în acord cu protocoalele instituþionale realizate de “Heart Team”. Abordarea secvenþialã utilizând
PCI cu stent pe vasul incriminat urmatã de CAGB electiv
cu dovada ischemiei ºi/sau evaluare funcþionalã (FFR) a
leziunilor care nu sunt incriminate în evenimentul acut,
poate fi avantajoasã la unii pacienþi.
Tratamentul anticoagulant nu ar trebui schimbat în timpul
PCI. La pacienþii trataþi anterior cu fondaparinã, HNF ar
trebui adaugatã înaintea PCI. Inhibitorii de glicoproteinã
IIb/IIIa pot fi consideraþi dacã troponina este crescutã sau
în prezenþa trombului angiografic.
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Dacã este planificat CAGB, inhibitorii de P2Y12 ar trebui
întrerupþi ºi intervenþia chirurgicalã amânatã, doar în cazul în care condiþia clinicã ºi leziunile angiografice permit.
Dacã leziunile angiografice nu permit opþiuni de revascularizare, datoritã întinderii leziunilor ºi/sau încãrcãrii distale
precare, ar trebui intensificat tratamentul medical ºi ar trebui instituite mãsuri de prevenþie secundarã.
A cincea etapã: externarea ºi managementul
postexternare
Deºi în SCA-NSTE cele mai multe evenimente adverse apar
în perioada precoce, riscul de IM sau mortalitate rãmâne
ridicat timp de câteva luni. Pacienþii revascularizaþi precoce
au un risc mic (2,5%) de a dezvolta aritmii ameninþãtoare
de viaþã, 80% apãrând în primele 12 ore de la instalarea
simptomelor. Astfel, monitorizarea pacienþilor mai mult de
24-48 ore nu este justificatã. Pacienþii cu SCA-NSTE trebuie sã fie spitalizaþi pentru cel puþin 24 de ore dupã stentarea cu succes pe vasul incriminat.
Modificarea agresivã a factorilor de risc ºi schimbarea stilului de viaþã ar trebui realizatã la toþi pacienþii diagnosticaþi
cu SCA-NSTE. Înscrierea pacientului într-un program de
reabilitare cardiacã dupã externare poate creºte aderenþa pacientului la tratamentul medical ºi îl poate susþine
în modificarea factorilor de risc. O listã a mãsurilor necesare la externarea din spital este prezentatã în Tabelul 12.
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Tabelul 12: Mãsuri terapeutice la externare
Aspirina

Se continuã toatã viaþa

Inhibitor P2Y12

Se continuã pentru o perioadã de 12 luni (dacã nu existã risc crescut de sângerare)

ß-Blocante

Dacã existã disfuncþie de VS

IECA/BRA

Dacã existã disfuncþie de VS
Se considerã ºi la pacienþi fãrã disfuncþie de VS

Antagonisti ai aldosteronului/
elprerenona

Dacã existã disfuncþie de VS (FEVS 35%) sau DZ, insuficienþã
cardiacã, fãrã disfuncþie renalã semnificativã

Statinã

Pentru atingerea unei þinte a nivelului LDL – C <1,8 mmol/L (<70 mg/dl)

Stilul de viaþã

Consilierea asupra factorilor de risc, reabilitare cardiacã/ programe de prevenþie secundarã

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptor de angiotensinã;
LDL-C = lipoproteine cu densitate micã; VS = ventriculul stâng;
FEVS = Fracþie de ejecþie a ventriculului stâng.
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1. Preambul
Tabelul 1: Clase de recomandare
Clasele de
recomandãri

Cuvinte sugerate
a fi folosite

Definiþie

Clasa I

Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau procedurã este benefic, util, eficace.

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente privind
utilitatea/eficacitatea unui anume tratament sau
procedurã.

Se recomandã/se indicã

Clasa IIa

Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea
utilitãþii/eficacitãþii.

Ar trebui luat în considerare

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea nu este atât de bine stabilitã
prin dovezi/opinii.

Ar putea fi luat în considerare

Dovezi sau consens general cã tratamentul sau procedura nu este util/eficace iar în unele cazuri poate fi
dãunãtor.

Nu se recomandã

Clasa III

Tabelul 2: Nivele de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari nerandomizate

Nivel de evidenþã C

Consens de opinii ale experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Introducere
2.1. Definiþia infarctului miocardic acut
Managementul infarctului miocardic acut suferã modificãri în continuu. O bunã practicã medicalã trebuie sã
se bazeze pe probe obþinute din studii clinice riguroase.
Datoritã numãrului mare de studii care s-au efectuat în ultimii ani privind noile opþiuni terapeutice, ESC a hotãrât cã
este oportun sã înoiascã vechiul ghid ºi a numit un Grup

de Lucru. Trebuie recunoscut faptul cã în ciuda studiilor
clinice excelente desfãºurate rezultatele pot fi interpretabile ºi opþiunile terapeutice pot fi limitate de resursele locale.
Raportul cost-beneficiu devine tot mai important în luarea
deciziei terapeutice. Actualul ghid se referã la pacienþii ce
prezintã semne sugestive pentru ischemie ºi supradenivelare persistentã de segment ST pe electrocardiogramã
(ECG).

Tabelul 3: Definiþia universalã a infarctului miocardica
Detectarea creºterii/scãderii biomarkerilor cardiaci (de preferat troponina) cu cel puþin o unitate mai mare faþã de percentila 99 a
limitei superioare de referinþã ºi cel puþin una din urmãtoarele:
 Simptome determinate de ischemie.
 Noi sau presupuse noi modificãri de segment ST sau BRS nou instalat.
 Apariþia de unde Q patologice pe ECG.
 Dovada imagisticã a unei pierderi noi de miocard viabil.
 Identificarea de trombi intracoronarieni la angiografie sau la autopsie.
Deces de cauzã cardiacã cu simptome sugestive pentru ischemia miocardicã ºi modificãri ECG presupuse a fi noi sau BRS nou
apãrut, dar decesul are loc înainte ca markerii cardiaci sã fie eliberaþi sau înainte ca aceºtia sã creascã.
ECG = electrocardiogramã; BRS = bloc major de ramurã stângã
a. Exclude infarctul miocardic asociat procedurilor de revascularizare.

114

Secþiunea V: Boalã coronarianã ischemicã
2.2 Epidemiologia infarctului miocardic acut cu
supradenivelare de segment ST
În toatã lumea boala coronarianã (BC) este cea mai frecventã cauzã de deces. Peste 7 milioane de oameni mor în
fiecare an datoritã BC, reprezentând 12,8% din totalul deceselor. Mai multe studii recente au evidenþiat o scãdere
a mortalitãþii în faza acutã ºi pe termen lung la pacienþii
cu STEMI în paralel cu creºterea utilizãrii terapiei de reperfuzie primarã, a intervenþiilor coronariene percutanate
primare (PCI primar), a terapiei antitrombotice moderne
ºi a prevenþiei secundare. Cu toate acestea mortalitatea
rãmâne ridicatã.

3. Îngrijirea în urgenþã
3.1 Diagnostic iniþial
Monitorizarea ECG trebuie iniþiatã cât mai repede cu putinþã la toþi pacienþii cu suspiciune de STEMI. ECG cu 12

derivaþii trebuie efectuatã ºi interpretatã cât mai repede la
locul primului contact medical (PCM). Tipic supradenivelarea de segment ST mãsuratã la punctul J trebuie sã existe în douã derivaþii complemetare: 0.25 mV la bãrbaþi
cu vârsta sub 40 de ani ºi 0,2 mV la bãrbaþi peste 40 de
ani sau  0,15 mV la femei în derivaþile V2-V3 sau/ºi 0.1
mV în celelalte derivaþii. Înregistrãri suplimentare precum
derivaþiile posterioare V7, V8 ºi V9 pot fi de ajutor în diagnosticul infarctului în cazuri selecþionate. În prezenþa BRS
diagnosticul ECG de infarct miocardic acut este dificil, dar
adesea posibil dacã sunt sesizate anomaliile particulare
de segment ST (supradenivelarea in derivaþiile V5-V6).
Datele anterioare din studiile cu trombolizã au arãtat cã
terapia de reperfuzie are un beneficiu global la pacienþii
cu BRS ºi suspiciune de infarct. Cu toate acestea cei mai
mulþi pacienþi cu BRS evaluaþi în urgenþã nu au ocluzie
coronarianã acutã ºi nu au nevoie de terapie de reperfuzie. Recoltarea markerilor serici de necrozã miocardicã
se efectueazã de rutinã în faza acutã, dar rezultatele nu
trebuie aºteptate dacã terapia de reperfuzie este indicatã.

Tabelul 4: Recomandãri pentru diagnosticul iniþial
Clasãa

Nivelb

ECG cu 12 derivaþii trebuie efectuatã cât mai repede de la PCM cu întârziere maximã de 10
minute.

I

B

Monitorizarea ECG trebuie iniþiatã cât mai repede atunci când se suspecteazã STEMI

I

B

Probele de sânge pentru evalurea biomarkerilor de necrozã trebuie recoltate de rutinã în faza
acutã, dar rezultatul lor nu trebuie aºteptat pentru a iniþia terapia de reperfuzie.

I

C

Evaluarea derivaþiilor posterioare adiþionale (V7-V9 ≥0,05 mV), la pacienþii cu suspiciune înaltã de
infarct miocardic posterobazal (ocluzia arterei circumflexe), ar trebui luatã în considerare.

IIa

C

Ecocardiografia trebuie sã fie efectuatã la cazuri neclare în vederea stabilirii diagnosticului, dar
nu trebuie sã întârzie transferul pentru coronarografie.

IIb

C

Recomandãri

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical STEMI = infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã

Tabelul 5: Modificãri ECG atipice care trebuie investigate
prompt la pacienþii cu semne ºi simptome de ischemie miocardicã în curs de desfãºurare.


BRS



Prezenþa unui ritm ventricular de cardiostimulare.



Pacienþi fãrã supradenivelare de segment ST diagnosticã, dar cu simptome de ischemie miocardicã persistentã.



Infarct miocardic posterior izolat.



Supradenivelare de segment ST în aVR.

ECG = electrocardiogramã, BRS = bloc de ramurã stângã.
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3.2 Ameliorarea durerii, dispneei ºi a anxietãþii
Tabelul 6: Recomandãri pentru ameliorarea durerii, dispneei ºi a anxietãþii.
Clasaa

Nivelb

Opioidele administrate IV sunt indicate pentru ameliorarea durerii

I

C

Oxigenul este indicat la pacienþii cu hipoxie (SaO2 <95%), dispnee sau insuficienþã cardiacã acutã

I

C

IIa

C

Recomandãri

Tranchilizantele pot fi luate în considerare la pacienþii foarte anxioºi
I.V. = intravenos. SaO2 = saturaþia în oxigen.
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã

3.3 Stopul cardiac
Cele mai multe decese apar în primele ore dupã instalarea STEMI prin fibrilaþie ventricularã (FV). Deoarece
aceastã aritmie apare cel mai frecvent într-un stadiu precoce de la debutul bolii, decesul se produce adesea în
afara spitalului. La pacienþii cu stop cardiac resuscitat la

care ECG aratã supradenivelare de segment ST, coronarografia de urgenþã este indicatã cu scopul de efectuare
a PCI primare. Având în vedere prevalenþa mare a ocluziilor coronariene ºi dificultãþile în interpretarea ECG la
pacienþii dupã stop cardiac, coronarografia de urgenþã
ar trebui efectuatã la toþi supravieþuitorii stopului cardiac
care prezintã risc crescut de infarct miocardic acut.

Tabelul 7: Stopul Cardiac
Clasaa

Nivelb

Tot personalul medical sau paramedical, care transportã pacienþii cu suspiciune de infarct miocardic ar
trebui sã aibã acces la defibrilator ºi sã fie instruiþi sã asigure suportul vital

I

C

Se recomandã sã se iniþieze monitorizarea ECG la PCM, la toþi pacienþii cu suspiciune de infarct miocardic.

I

C

Hipotermia este indicatã precoce la pacienþii resuscitaþi dupã stop cardiac care sunt în comã sau sedare
profundã

I

B

Se recomandã efectuarea coronarografiei de urgenþã în vederea efectuãrii PCI primar la cei cu stop cardiac resuscitat ºi ECG sugestiv pentru STEMI.

I

B

IIa

B

Recomandãri

Se recomandã efectuarea coronarografiei de urgenþã în vederea efectuãrii PCI primar la cei cu stop
cardiac resuscitat, dar fãrã diagnostic de STEMI pe ECG dar cu suspiciune înaltã de infarct în curs de
desfãºurare.

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; STEMI = Infarct miocardic cu supradenivelare de
segment ST.
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã

3.4. Îngrijirea pre-spital
Prevenirea întârzierii tratamentului în STEMI este asociatã
cu un prognostic mai bun. În plus întârzierea pânã la tratament reprezintã cel mai uºor indice de apreciere a calitãþii îngrijirii bolnavului la pacienþii cu STEMI; aceasta ar
trebui sã fie raportatã în toate spitalele ce asigurã servicii
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medicale pentru pacienþii cu STEMI ºi ar trebui monitorizat regulat pentru a ne asigura cã indicatorii de îngrijire sunt îndepliniþi ºi menþinuþi în timp. Existã mai multe
componente ce duc la întârzierea tratamentului în STEMI
ºi mai multe moduri de înregistrare ºi raportare. Pentru
simplitate este recomandatã descrierea ºi raportarea conform indicaþiilor din Figura 1.
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Tabelul 8: Managementul pre-spital
Clasãa

Nivelb

Echipa de pe ambulanþã trebuie sã fie instruitã sã recunoascã STEMI (prin folosirea unui electrocardiograf
sau telemetrie) ºi sã administreze terapia iniþialã, inclusiv trombolizã pre-spital când se poate.

I

B

Managementul pre-spital al STEMI ar trebui sã se bazeze pe reþele regionale capabile sã asigure terapia de
reperfuzie repede ºi bine, cu intenþia de a asigura PCI primarã la câþi mai mulþi pacienþi cu putinþã.

I

B

În centrele care pot efectua PCI primarã acestea trebuie sã asigure servicii 24/7 ºi sã poatã efectua PCI
primarã cât mai repede cu putinþã, dar întodeauna la mai puþin de 60 de minute de la contactul iniþial.

I

B

Toate spitalele ºi SMU care îngrijesc pacienþi cu STEMI trebuie sã înregistreze ºi sã calculeze timpul de
întârziere pânã la sosire ºi trebuie sã urmãreascã urmãtoarele scopuri:
 Timpul de la PCM pânã la prima ECG 10 min.
 Timpul de la PCM pânã la terapia de reperfuzie:
 Pentru fibrinolizã 30 minute
 Pentru PCI primarã 90 minute (60 minute, dacã pacientul se prezintã la mai puþin de 120 de
minute de la debutul simptomatologiei sau direct la un spital cu PCI).

I

B

Toate departamentele de primiri urgenþe ºi unitãþile de îngrijire coronarianã ar trebui sã aibã un protocol
scris ºi actualizat pentru STEMI.

I

C

Pacienþii prezentaþi în spitalele fãrã PCI ºi care aºteaptã transport cãtre un centru cu PCI trebuie
supravegheaþi într-o arie de monitorizare dedicatã.

I

C

IIa

B

Recomandãri

Pacienþii transferaþi cãtre un centru cu PCI trebuie sã evite întârzierea în UPU ºi sã fie duºi direct în sala de
cateterism.

ECG = electrocardiogramã; SMU = sistem medical de urgenþã; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; 24/7 = 24 de ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã;
STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST
a
Clasa de recomandare.
b
Nivel de evidenþã.

3.5 Terapia de reperfuzie
PCI primarã este definitã ca intervenþia percutanã de urgenþã la pacienþii cu STEMI fãrã tratament fibrinolitic precedent ºi este strategia de reperfuzie preferatã la pacienþii
cu STEMI, cu condiþia sã se poatã realiza rapid.
Tabelul 9: Recomandãri pentru terapia de reperfuzie.
Clasãa

Nivelb

Terapia de reperfuzie este indicatã la toþi pacienþii cu simptome <12 h ºi cu supradenivelare de segment ST
persistentã sau BRS nou apãrut

I

A

Terapia de reperfuzie (de preferat PCI primarã) este indicatã dacã existã dovada ischemiei în evoluþie, chiar
dacã simptomele au apãrut cu peste 12h anterior sau dacã durerea sau modificãrile ECG persistã.

I

C

Terapia de reperfuzie prin PCI primarã poate fi luatã în considerare la pacienþii prezentaþi la 12-24h dupã
debutul simptomelor.

IIb

B

PCI de rutinã pentru ocluziile coronare complete >24h dupã debutul simptomelor, la pacienþii stabili hemodinamic ºi ritmic nu este recomandatã (chiar dacã s-a administrat terapie fibrinoliticã sau nu).

III

A

Recomandãri

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; BRS = bloc major de ram stâng.
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã
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Tabelul 10: Sumarul timpilor de întârziere ºi þintele acestora în tratamentul STEMI.
Întârziere

Þinte

Timpul de la PCM la ECG ºi diagnostic

10 min

Timpul de la PCM la fibrinolizã (de la PCM la administrare)

30 min

Timpul de la PCM la PCI primar (de la PCM la dezobstrucþia
vasului) în spitalele ce asigurã PCI primar

60 min

Timpul de la PCM la PCI primar

90 min
(60 min dacã se prezintã precoce ºi are risc crescut)

Timpul acceptat pentru PCI în defavoarea fibrinolizei

120 min
( 90 min dacã se prezintã precoce ºi are risc crescut). Dacã
aceastã þintã nu se poate realiza se poate efectua fibrinolizã

Timpul de la fibrinoliza reuºitã la angioplastie

3-24 h.

PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã.

Doar artera responsabilã de infarct trebuie sã fie tratatã
în intervenþia iniþialã. Accesul arterial pe cale radialã reduce incidenþa evenimentelor hemoragice. Stenturile farmacologic active (DES) folosite în PCI primar reduc riscul
de reintervenþie coronarianã, comparativ cu cele metalice
(BMS).

Tabelul 11: PCI primar: indicaþii ºi aspecte legate de procedurã
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

PCI primarã este terapia de reperfuzie recomandatã dacã este efectuatã de o echipã cu experienþã în
primele 120 de min de la PCM.

I

A

PCI primarã este recomandatã la cei cu insuficienþã cardiacã acutã sau ºoc cardiogen, nu ºi în cazul în care
timpul de întârziere preconizat este prea mare, iar pacientul s-a prezentat rapid de la debutul simptomelor.

I

B

I

A

PCI primarã ar trebui sã fie limitatã doar la vasul responsabil de infarct, cu excepþia pacienþilor cu ºoc cardiogen ºi ischemie persistentã dupã angioplastia vasului incriminat.

IIa

B

Dacã este efectuat de cãtre un operator experimentat, abordul radial ar trebui preferat celui femural.

IIa

B

Dacã pacienþii nu prezintã contraindicaþii pentru terapia antiagregantã dualã (ex. necesar de terapie
anticoagulantã sau risc crescut de sângerare), ºi este compliant, stenturile DES sunt preferate faþã de BMS.

IIa

A

Trombaspiraþia de rutinã ar trebui luatã în considerare.

IIa

B

Nu se recomandã folosirea de rutinã a unor dispozitive de protecþie distalã antiembolicã.

III

C

Nu se recomandã de rutinã folosirea de BCIA la pacienþii fãrã ºoc cardiogen.

III

A

Indicaþii pentru PCI primar

Aspecte procedurale ale PCI primar
Stentarea este recomandatã (faþã de dilatarea cu balon) pentru PCI primarã.

BMS = stent metalic; DAPT = terapie dualã antiagregantã plachetarã; DES = stent activ farmacologic; BCIA = balon de contrapulsaþie intra-aortic; PCI =
intervenþie coronarianã percutanatã.
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã

119

Capitolul 2: Managementul infarctului miocardic acut la pacienþii cu STEMI
Pacienþii supuºi PCI primare ar trebui sã primeascã combinaþie de tratament antiagregant plachetar: aspirinã ºi un
blocant al receptorului de adenozin-difosfat (ADP) cât
mai curând posibil, înainte de angiografie, ºi anticoagulant parenteral.

Tabelul 12: Terapia antitromboticã periproceduralã în angioplastia coronarianã primarã
Clasaa

Nivelb

Aspirina oral sau i.v. (dacã nu poate fi mestecatã) este recomandatã.

I

B

Blcanþii receptorilor de ADP se recomandã în asociere cu aspirina.
Opþiuni:

I

A

Recomandãri
Terapia antiplachetarã



Prasugrel la pacienþii care nu au luat clopidogrel, dacã nu existã istoric de AVC/AIT, vârstã <75 ani.

I

B



Ticagrelor.

I

B



Clopidogrel, preferabil când prasugrel ºi ticagrelor nu sunt disponibile sau sunt contraindicate.

I

C

Inhibitorii GP IIb/IIIa ar trebui consideraþi ca o terapie adjuvantã la cei cu dovadã angiograficã de
trombozã importantã, flux lent sau „no-reflow” sau complicaþii trombotice.

IIa

C

Folosirea de rutinã a inhibitorilor GP IIb/IIIa în PCI primarã, ca adjuvant la HNF, poate fi luatã în considerare la pacienþii fãrã contraindicaþii.

IIb

B

Folosirea inhibitorilor GP IIb/IIIa înaintea PCI primare (vs folosirea în laboratorul de angiografie) poate fi
luatã în considerare la pacienþii cu risc foarte mare.

IIb

B

Opþiuni pentru terapia cu inhibitori GP II b/IIIa (cu nivelul de evidenþã pentru fiecare agent).


Abciximab.

A



Eptifibatide (cu bolus dublu).

B



Tirofiban (cu bolus cu dozã crescutã).

B

Anticoagulante
Un anticoagulant injectabil trebuie folosit în timpul PCI primar.

I

C

Bivalirudina (cu restricþia de folosire a inhibitorilor GP II b/IIIa) este recomandatã în loc de heparinã standard ºi un blocant de GP IIb/IIIa.

I

B

IIb

B

Heparina nefracþionatã cu sau fãrã inhibitori GP IIb/IIIa trebuie folositã la pacienþii care nu au primit
bivalirudinã sau enoxaparinã.

I

C

Fondaparina nu este recomandatã în PCI primarã.

III

B

Administrarea fibrinolizei înainte de PCI primarã planificatã nu este recomandatã.

III

A

Enoxaparina (cu sau fãrã inhibitori GP II b/IIIa) poate fi preferatã heparinei standard.

ADP = adenozin difosfat; GP = glicoproteinã; I.V. = intravenos; PCI = angioplastie percutanatã; AIT = accident ischemic tranzitor; HNF = heparinã nefracþionatã.
a
Clasã de recomandare
b
Nivel de evidenþã

Au existat multe încercãri de a trata fenomenul de ”noreflow” folosind vasodilatatoare intracoronariene, perfuzia I.V. cu adenozinã sau abciximab, dar nu existã nicio
dovadã definitivã cã aceste terapii ar afecta prognosticul.
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Fibrinoliza este consideratã încã o strategie de reperfuzie
importantã, în special în cazurile în care PCI primarã nu
poate fi oferitã pacienþilor cu STEMI în intervalele de timp
recomandate.
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Tabelul 13: Contraindicaþiile terapiei fibrinolitice
Absolute
Accident vascular cerebral hemoragic sau accident vascular de origine necunoscutã în antecedente
Accident vascular cerebral ischemic în ultimele 6 luni
Traumatisme ale sistemului nervos central, neoplasme sau malformaþii arteriovenoase
Traumatism major recent/chirurgie/traumatism cranian (în ultimele 3 sãptãmâni)
Hemoragie gastrointestinalã în ultima lunã
Coagulopatii cunoscute (exceptând menstrele)
Disecþie de aortã
Puncþii necompresibile în ultimele 24 de ore (de ex. Biopsie hepaticã, puncþie lombarã)
Relative
Accident ischemic tranzitor în ultimele 6 luni
Terapia anticoagulantã oralã
Sarcinã sau 1 sãptãmânã postpartum
Hipertensiune refractarã (tensiunea arterialã sistolicã >180 mmHg ºi/sau tensiunea arterialã
diastolicã >110 mmHg)
Boalã hepaticã avansatã
Endocarditã infecþioasã
Ulcer peptic activ
Resuscitarea prelungitã sau traumaticã
Tabelul 14: Terapia fibrinoliticã
Clasaa

Nivelb

I

A

La pacienþii care se prezintã precoce (<2 ore de la debutul simptomelor), cu un infarct mare ºi risc hemoragic mic, fibrinoliza ar trebui sã fie luatã în considerare dacã timpul de la PCM la umflarea balonului este
>90 min.

IIa

B

Dacã este posibil, fibrinoliza ar trebui sã înceapã în pre-spital.

IIa

A

Un agent fibrin-specific (tenecteplaza, alteplaza, reteplaza) este recomandat (faþã de agenþii nonfibrinspecifici).

I

B

Aspirina oral sau I.V. trebuie administratã.

I

B

Se indicã asocierea clopidogrelului la aspirinã.

I

A

I

A

Recomandãri
Terapia fibrinoliticã se recomandã în termen de 12 ore de la debutul simptomelor la pacienþii fãrã
contraindicaþii în cazul în care PCI primarã nu poate fi efectuatã de cãtre o echipã experimentatã în termen de 120 de minute de la PCM.

Co-terapia antitromboticã asociatã cu fibrinoliza
Anticoagularea este recomandatã la pacienþii cu STEMI trataþi cu fibrinolizã pânã la revascularizare (în
cazul în care se efectueazã) sau pe durata de spitalizãrii pânã la 8 zile.
Anticoagulantul poate fi:


Enoxaparinã administratã i.v. urmatã de s.c (folosind schema descrisã mai jos) (preferatã faþã de
HNF).

I

A



HNF în dozã ajustatã dupã greutate bolus i.v. ºi perfuzie.

I

C
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La pacienþii trataþi cu streptokinazã se recomandã fondaparinã IV bolus urmatã de administrare S.C. 24h
mai târziu.

IIa

B

I

A

PCI de salvare este indicatã imediat atunci când nu a reuºit fibrinoliza (scãdere <50% a segmentului ST la
60 min).

I

A

PCI de urgenþã este indicatã în caz de ischemie recurentã sau dovezi de reocluzie dupã fibrinolizã iniþialã
cu succes.

I

B

Angiografia de urgenþã cu scopul revascularizãrii este indicatã la pacienþii cu insuficienþa cardiacã / ºoc.

I

A

Angiografia cu scopul revascularizãrii (a arterei responsabile de infarct), este indicatã dupã fibrinoliza
reuºitã.

I

A

IIa

A

Transfer într-un centru cu facilitãþi de PCI dupã fibrinolizã
Este indicat la toþi pacienþii dupã fibrinolizã.
Intervenþii dupã fibrinolizã

Momentul optim al angiografiei pentru pacienþii stabili dupã tromboliza reuºitã: 3-24 de ore.

aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã; PMC = primul contact medical; i.v. = intravenos; s.c = subcutanat; HNF = heparinã nefracþionatã.
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenþã

În cazul în care existã dotãrile adecvate, cu o echipã
antrenatã de medici sau paramedici în mãsurã sã analizeze la faþa locului sau sã transmitã unui spital ECG-ul
pentru supervizare, terapia fibrinoliticã ar trebui iniþiatã în
pre-spital. Scopul este de a începe terapia fibrinoliticã în
30 min de la PCM.
Tabelul 15: Dozele de agenþi fibrinolitici
Tratament iniþial

Contraindicaþii specifice

Streptokinaza (SK)

1.5 milioane unitãþi în 30-60 min i.v.

Administrare anterioarã de SK sau
anistreplazã

Alteplaza (t-PA)

15 mg bolus i.v.
0.75 mg/kg în 30 min (pânã la 50 mg), apoi
0,5 mg/kg în 60 min (pânã la 35 mg)

Reteplaza (r-PA)

10 U + 10 U i.v. la distanþã de 30 min

Tenecteplaza
(TNK-tPA)

Bolus unic i.v.:
30 mg dacã <60 kg
35 mg dacã 60 pânã la <70 kg
40 mg dacã 70 pânã la <80 kg
45 mg dacã 80 pânã la <90 kg
50 mg dacã 90 kg

i.v. = intravenos

Anticoagularea parenteralã a fost utilizatã pe scarã largã
în timpul ºi dupã fibrinolizã ºi ar trebui administratã pânã
la revascularizare (dacã se efectueazã). În caz contrar ar
trebui sã fie administratã cel puþin 48h sau pe durata
spitalizãrii pânã la 8 zile. Heparina nefracþionatã îmbunãtãþeºte patenþa coronarianã dupã alteplazã, dar nu ºi
dupã streptokinazã. Dupã iniþierea tratamentului trombolitic pacienþii ar trebui sã fie transferaþi la un centru cu
facilitãþi de PCI. În cazurile în care fibrinoliza a eºuat sau
în cazul în care existã dovezi de re-ocluzie sau reinfarcti122

zare, cu recurenþa supradenivelãrii de segment ST, pacientul ar trebui sã fie supus imediat angiografiei ºi PCI de
salvare. Chiar dacã este posibil ca fibrinoliza sã aibã succes (scãderea >50% a supradenivelãrii de segment ST la
60-90 de minute; aritmie tipicã de reperfuzie; dispariþia
durerii toracice) se recomandã de rutinã angiografie precoce dacã nu existã contraindicaþii. Pe baza a trei studii
recente în care în fiecare din ele a existat o întârziere medie între începutul trombolizei ºi angiografie de 2-3 h, se
recomandã o fereastrã de timp de 3-24 ore dupã trom-
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boliza cu succes. La pacienþii ce se prezintã la interval de
zile faþã de evenimentul acut cu infarct miocardic, doar la
cei la care se documenteazã anginã recurentã sau ischemie rezidualã ºi unde poate fi doveditã viabilitatea unui
teritoriu miocardic important prin teste imagistice noninvazive se poate considera revascularizarea miocardicã

dacã artera este ocluzionatã. În afarã de pacienþii cu ºoc
cardiogen ºi la pacienþii cu ischemie continuã dupã deschiderea leziunii presupuse responsabile, efectuarea PCI
pe vasele ne-responsabile de infarct în faza acutã este în
general descurajatã.

Tabelul 16: Dozele terapiei antiplachetare ºi antitrombotice asociate
Doze ale co-terapiei antiplachetare
Cu PCI primarã
Aspirinã

Dozã de încãrcare oralã de 150-300 mg sau dozã i.v. de 80-150 mg dacã ingestia oralã nu este
posibilã, urmatã de o dozã de întreþinere de 75-100 mg/zi.

Clopidogrel

Dozã oralã de încãrcare de 600 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 75 mg/zi.

Prasugrel

Dozã de încãrcare oralã de 60 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 10 mg/zi.
La pacienþii cu greutate <60 kg se recomandã o dozã de întreþinere de 5 mg/zi.
La pacienþii >75 de ani, prasugrelul nu este în general recomandat, dar o dozã de 5 mg ar trebui
utilizatã în cazul în care tratamentul este considerat necesar.

Ticagrelor

Dozã de încãrcare oralã de 180 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 90 mg de 2 ori/zi.

Abciximab

Bolus i.v. de 0,25 mg/kg ºi perfuzie cu 0,125 μg/kg/min (maxim 10 μg/min) pentru 12 h.

Eptifibatide

Bolus i.v. dublu de 180 μg/kg (administrate la interval de 10 minute) urmate de perfuzie cu 2,0
μg/kg/min pentru 18 h.

Tirofiban

25 μg/kg i.v. în 3 minute, urmatã de o perfuzie de întreþinere cu 0,15 μg/kg/min pentru 18 h

Cu tratament fibrinolitic
Aspirinã

Dozã oralã de 150-500 mg sau dozã i.v. de 250 mg dacã ingestia oralã nu este posibilã

Clopidogrel

Dozã de încãrcare de 300 mg dacã vârsta 75 ani, urmatã de o dozã de întreþinere de 75 mg/zi.

Fãrã terapie de reperfuzie
Aspirinã

Dozã oralã de 150-500 mg

Clopidogrel

Dozã oralã de 75 mg/zi.

Doze ale co-terapiei antitrombotice
Cu PCI primarã
Heparinã nefracþionatã

70-100 U/kg i.v. bolus fãrã inhibitori de GP IIb/IIIa.
50-60 U/kg i.v. bolus cu inhibitori de GP IIb/IIIa .

Enoxaparinã

0,5 mg/kg i.v. bolus.

Bivalirudinã

Bolus i.v. de 0,75 mg/kg, urmat de perfuzie de 1,75 mg/kg/orã pentru pânã la 4 ore dupã
procedurã. Dupã încetarea perfuziei cu 1,75 mg / kg / h, poate fi continuatã o perfuzie cu dozã
redusã de 0,25 mg / kg / h timp de 4-12 h dacã este necesar din punct de vedere clinic.

Cu tratament fibrinolitic
Heparinã nefracþionatã

Bolus i.v. de 60 U/kg, maxim 4000 U, urmat de perfuzie i.v. de 12 U/kg, cu maxim 1000 U/orã
pentru 24-48 de ore. aPTT þintã 50-70 s, sau de 1,5-2 ori controlul, monitorizat la 3, 6, 12 ºi 24 ore
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Enoxaparinã

La pacienþii <75 ani:
30 mg bolus i.v., urmat la 15 min de doza s.c. de 1 mg/kg la 12 ore pânã la externare, pentru
maxim 8 zile. Primele douã doze s.c. nu trebuie sã depãºeascã 100 mg.
La pacienþii >75 ani:
fãrã bolus i.v.; se începe cu prima dozã s.c. de 0,75 mg/kg, cu maxim 75 mg pentru primele
douã doze s.c..
La pacienþii cu clearance al creatininei <30 mL/min, indiferent de vârstã, dozele s.c. se
administreazã la 24 ore.

Fondaparina

Bolus i.v. 2,5 mg, urmat de 2,5 mg s.c. o datã pe zi, pânã la 8 zile sau pânã la externare.

Fãrã terapie de reperfuzie
Heparinã nefracþionatã

Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

Enoxaparinã

Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

Fondaparinã

Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã; GP = glicoproteina; i.v. = intravenos; s.c = subcutanat; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; HNF =
heparinã nefracþionatã.

Grupe speciale de pacienþi
Mai multe grupe specifice de pacienþi meritã o atenþie
deosebitã (Tabelul 17):

Tabelul 17: Grupuri speciale
Clasaa

Nivelb

Ambele sexe trebuie sã fie abordate într-un mod similar.

I

C

Un index ridicat de suspiciune de infarct miocardic trebuie sã fie menþinut la femei, pacienþii cu diabet
zaharat ºi pacienþii vârstnici cu simptome atipice.

I

B

Trebuie acordatã o atenþie deosebitã dozãrii corecte a medicamentelor antitrombotice la pacienþii în vârstã
ºi la pacienþii cu insuficienþã renalã.

I

B

Recomandãri

a
b

Clasã de recomandare
Nivel de evidenþã

Tabelul 18: Dozarea iniþialã a agenþilor antitrombotici la pacienþii cu boalã renalã cronicã
(clearance-ul estimat al creatininei <60 ml/ minut)
Recomandãri
Aspirinã

Fãrã ajustarea dozei.

Clopidogrel

Fãrã ajustarea dozei.

Prasugrel

Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Ticagrelor

Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Enoxaparinã

Fãrã ajustarea dozei bolus. Dupã trombolizã, la pacienþii cu clearance al creatininei < 30 ml/minut,
dozele s.c. se administreazã o datã la 24 de ore.

Heparinã nefracþionatã

Fãrã ajustarea dozei.

Fondaparinã

Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Bivalirudinã




Abciximab
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La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30-59 ml/min) ar trebui administratã o
perfuzie cu dozã iniþialã mai scãzutã de 1,4 mg/kg/h. Doza bolus nu ar trebui schimbatã.
La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) ºi la pacienþii dependenþi de dializã
bivalirudina este contraindicatã.

Nu existã recomandãri specifice. Evaluare atentã a riscului de sângerare.

Secþiunea V: Boalã coronarianã ischemicã
Eptifibatide




Tirofiban

La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30 pânã la <50 ml/min) ar trebui administrat
un bolus i.v. de 180 μg urmat de o perfuzie continuã cu 1,0 μg/kg/min pe durata terapiei.
La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) eptifibatide este contraindicat.

La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) doza infuziei ar trebui redusã la 50%.

RFG = rata filtrãrii glomerulare; i.v. = intravenous; s.c = subcutanat.

3.6 Managementul hiperglicemiei în faza acutã a
STEMI
Tabelul 19: Managementul hiperglicemiei la pacienþii cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST
Clasaa

Nivelb

Mãsurarea glicemiei este indicatã în evaluarea iniþialã la toþi pacienþii, ºi ar trebui sã fie repetatã la
pacienþii cu diabet zaharat cunoscut sau cu hiperglicemie.

I

C

Planul pentru controlul optim al glicemiei în ambulator ºi pentru prevenþia secundarã trebuie sã fie
stabilit la pacienþii cu diabet zaharat înainte de externare.

I

C

Nivelul þintã al glicemiei în faza acutã ar trebui sã fie 11,0 mmol/l (200 mg/dl), evitând în acelaºi timp
scãderea glicemiei <5 mmol/l (<90 mg/dl). La unii pacienþi acest lucru poate necesita perfuzia cu
insulinã cu monitorizarea glicemiei, atâta timp cât hipoglicemia este evitatã.

IIa

B

În unele cazuri trebuie luatã în considerare mãsurarea glicemiei a jeun ºi a HbA1c, testul de toleranþã
oralã la glucozã la externare la pacienþii cu hiperglicemie dar fãrã istoric de diabet zaharat.

IIa

B

Perfuzia de rutinã cu glucozã – insulinã – potasiu nu este indicatã.

III

A

Recomandãri

HbA1c = hemoglobinã glicozilatã
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenþã

4. Managementul în timpul spitalizãrii ºi
la externare
4.1 Unitãþi de terapie intensivã coronarianã ºi
monitorizare
Tabelul 20: Probleme logistice pe perioada internãrii
Recomandãri
Toate spitalele care participã la îngrijirea pacienþilor cu STEMI ar trebui sã aibã o unitate de terapie
coronarianã echipatã pentru toate aspectele de îngrijire a pacienþilor cu STEMI, inclusiv tratamentul ischemiei, insuficienþei cardiace severe, aritmiilor ºi comorbiditãþilor comune.

Clasaa

Nivelb

I

C

I

C

IIb

C

IIb

B

Durata ºederii în unitatea de terapie coronarianã
Pacienþii care au primit terapie de reperfuzie necomplicatã cu succes ar trebui sã fie þinuþi în unitatea de
terapie coronarianã pentru minim 24 de ore, dupã care pot fi mutaþi la un pat cu un nivel mai jos de monitorizare pentru alte 24-48 h.
Transferul înapoi la un spital fãrã facilitãþi de PCI
Transferul precoce (în aceeaºi zi), poate fi luat în considerare la pacienþi selectaþi, cu risc scãzut dupã PCI
primarã cu succes, fãrã aritmii decelate.
Externarea din spital
Externarea precoce (dupã aproximativ 72 ore) este rezonabilã la pacienþi selectaþi cu risc scãzut, dacã sunt
aranjate reabilitarea precoce ºi o urmãrire adecvatã.
PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST.
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenþã
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4.2 Stratificarea riscului ºi imagistica
Indicatorii clinici de risc crescut în faza acutã includ vârsta
înaintatã, tahicardia persistentã, hipotensiunea arterialã,
Clasa Killip > I, infarctul localizat anterior, infarctul miocardic în antecedente, valori crescute ale creatininei serice ºi
antecedente de insuficienþã cardiacã. În timpul internãrii

trebuie mãsuraþi la toþi pacienþii markerii de risc metabolic,
inclusiv colesterolul total, LDL-colesterol, HDL-colesterol,
trigliceridele ºi glicemia a jeun, precum ºi funcþia renalã.
Deoarece nivelurile de LDL tind sã scadã în primele zile
dupã infarct, ele sunt cel mai bine evaluate cât mai curând posibil dupã intenare.

Tabelul 21: Rezumatul indicaþiilor pentru investigaþii imagistice ºi teste de stress
Clasaa

Nivelb

I

C

I

B

IIb

C

Pentru pacienþii cu boalã multivascularã sau la care este luatã în considerare revascularizarea altor vase, se
indicã testarea de stress sau imagisticã pentru ischemie ºi viabilitate (de exemplu, folosind scintigrafia de
perfuzie miocardicã de stress, ecocardiografia de stress, tomografia cu emisie de pozitroni sau IRM).

I

A

Angiografia prin tomografie computerizatã nu are nici un rol în managementul de rutinã al pacienþilor cu
STEMI.

III

C

Recomandãri
La prezentare
În faza acutã, atunci când diagnosticul este incert, ecocardiografia de urgenþã poate fi utilã. Cu toate acestea, dacã rezultatele sunt neconcludente sau dacã aceasta nu este disponibilã ºi îndoiala persistã, angiografia de urgenþã ar trebui sã fie luatã în considerare.
Dupã faza acutã
Ecocardiografia trebuie efectuatã la toþi pacienþii pentru evaluarea dimensiunii infarctului ºi a funcþiei VS de
repaus.
În cazul în care ecocardiografia nu este posibilã, IRM poate fi folositã ca o alternativã.
Înainte sau dupã externare

Ecocardiografie = ecocardiografie transtoracicã sau transesofagianã dacã este necesarã; VS = ventricul stâng; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã;
STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST.
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenþã

4.3 Evaluarea viabilitãþii miocardice
Disfuncþia de VS dupã infarctul miocardic acut poate fi
datoratã necrozei, stunning-ului miocardului viabil rãmas
în teritoriul infarctului, hibernãrii miocardului viabil sau
combinaþiilor celor trei. Pacienþii cu o zonã mare de miocard disfuncþional dar viabil pot beneficia în urma revascularizãrii miocardice ºi pot prezenta îmbunãtãþirea funcþiei contractile regionale ºi globale, a simptomelor, a capacitãþii de efort ºi a prognosticului pe termen lung.
4.4 Terapii de rutinã la pacienþii cu STEMI
Pacienþii cu o zonã mare de miocard disfuncþional dar viabil pot beneficia în urma revascularizãrii miocardice ºi pot
prezenta îmbunãtãþirea funcþiei de contractile regionale ºi
globale, a simptomelor, a capacitãþii de efort ºi a prognosticului pe termen lung.
Intervenþiile cheie asupra stilului de viaþã includ întreruperea fumatului ºi controlul strict al tensiunii arteriale, sfaturi cu privire la dietã ºi la controlul greutãþii ºi încurajarea
activitãþii fizice. Având în vedere beneficiile sale stabilite în
prevenþia secundarã, aspirina ar trebui sã fie administratã
pe termen nelimitat la toþi pacienþii cu STEMI.
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Terapia dualã antiplachetarã combinând aspirina ºi un
inhibitor al receptorilor ADP (clopidogrel, prasugrel sau
ticagrelor) este recomandatã la pacienþii cu STEMI care
sunt supuºi PCI primare timp de pânã la 12 luni, indiferent
de tipul de stent folosit (BMS sau DES) sau dupã fibrinolizã
timp de pânã la 12 luni.
La pacienþii cu STEMI ºi fibrilaþie atrialã ºi necesitatea anticoagulãrii permanente dupã PCI primarã [bazatã pe un
scor CHA2DS2-VASc 2], se recomandã ”tripla terapie”
combinând aspirina, un antagonist al receptorilor de ADP
ºi un anticoagulant oral, pentru a reduce riscul de complicaþii tromboembolice asociate cu fibrilaþia atrialã ºi de a
minimiza riscul de trombozã intrastent. Cu toate acestea
tratamentul triplu se asociazã cu o creºtere a complicaþiilor hemoragice ºi astfel ar trebui sã fie utilizat pe o duratã cât mai scurtã posibil. Protecþia gastricã de preferinþã
cu un inhibitor de pompã de protoni, ar trebui sã fie luatã
în considerare la pacienþii cu istoric de sângerare gastrointestinalã ºi este adecvatã la pacienþii cu multipli factori
de risc pentru sângerare.
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Tabelul 22. Terapii de rutinã în faza acutã, subacutã ºi pe termen lung la pacienþii cu
infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST
Clasaa

Nivelb

Fumãtorii activi cu STEMI trebuie sã fie sfãtuiþi ºi incluºi într-un program de renunþare la fumat.

I

B

Fiecare spital care participã la îngrijirea pacienþilor cu STEMI trebuie sã aibã un protocol de renunþare la
fumat.

I

C

Este recomanadatã recuperarea bazatã pe exerciþiu fizic.

I

B

Terapia antiplachetarã cu doze mici de aspirinã (75-100 mg) este indicatã indefinit dupã STEMI.

I

A

La pacienþii intoleranþi la aspirinã este indicat clopidogrelul, ca alternativã la aspirinã.

I

B

Terapia dualã antiplachetarã cu o combinaþie de aspirinã ºi prasugrel sau aspirinã ºi ticagrelor (preferate
faþã de aspirinã ºi clopidogrel) este recomandatã la pacienþii trataþi cu PCI.

I

A

Terapia dualã antiplachetarã cu aspirinã ºi un antagonist al receptorilor de ADP cu administrare oralã
trebuie continuatã pentru 12 luni dupã STEMI, cu un minim strict de:

I

C

I

C

IIb

B

IIa

B

La pacienþii cu o indicaþie clarã de anticoagulare oralã (de exemplu, fibrilaþie atrialã cu scor CHA2DS2VASc 2 sau cu valvã mecanicã), anticoagularea oralã trebuie administratã în plus faþã de terapia
antiagregantã plachetarã.

I

C

Dacã pacienþii necesitã terapie antitromboticã triplã, combinând DAPT ºi ACO, de exemplu, datoritã
implantãrii de stent ºi o indicaþie obligatorie pentru ACO, durata dublei terapii antiplachetare ar trebui sã
fie redusã pentru a reduce riscul de sângerare.

I

C

La pacienþi selectaþi care primesc aspirinã ºi clopidogrel, doze mici de rivaroxaban (2,5 mg de douã ori
pe zi) pot fi luate în considerare dacã pacientul are risc scãzut de sângerare.

IIb

B

Terapia antiagregantã plachetarã dualã ar trebui administratã timp de 1 an la pacienþii cu STEMI care nu
au primit un stent.

IIa

C

Protecþia gastricã cu un inhibitor de pompã de protoni ar trebui luatã în considerare pe durata terapiei
antiagregante plachetare duale la pacienþii cu risc crescut de sângerare.

IIa

C

Tratamentul oral cu betablocante ar trebui luat în considerare în timpul spitalizãrii ºi continuat ulterior la
toþi pacienþii cu STEMI fãrã contraindicaþii.

IIa

B

Tratamentul oral cu betablocante este indicat la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie VS.

I

A

Administrarea intravenoasã de betablocante trebuie evitatã la pacienþii cu hipotensiune sau cu
insuficienþã cardiacã.

III

B

Administrarea intravenoasã de betablocante ar trebui luatã în considerare în momentul prezentãrii la
pacienþii fãrã contraindicaþii, cu hipertensiune arterialã, tahicardie ºi fãrã semne de insuficienþã cardiacã.

IIa

B

Un profil lipidic a jeun trebuie obþinut la toþi pacienþii cu STEMI cât mai curând posibil de la prezentare.

I

C

Se recomandã iniþierea precoce de la internare sau continuarea dozelor mari de statinã la pacienþii cu
STEMI fãrã contraindicaþii sau istoric de intoleranþã, indiferent de valoarea iniþialã a colesterolului.

I

A

Reevaluarea LDL-colesterol ar trebui luatã în considerare dupã 4-6 sãptãmâni pentru a ne asigura cã a
fost atins nivelul þintã de 1,8 mmol/l (70 mg/dl).

IIa

C

Verapamilul poate fi luat în considerare pentru prevenþia secundarã la pacienþii cu contraindicaþii absolute la betablocante ºi fãrã insuficienþã cardiacã.

IIb

B

I

A

Recomandãri



O lunã pentru pacienþii cu BMS



6 luni pentru pacienþii cu DES

La pacienþii cu trombozã în VS anticoagularea ar trebui instituitã pentru minim 3 luni.

Este indicatã începerea IECA în primele 24 de ore de la STEMI la pacienþii cu dovezi de insuficienþã
cardiacã, disfuncþie sistolicã de VS, diabet sau infarct în antecedente.
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Un blocant al receptorilor angiotensinei, preferabil valsartan, reprezintã o alternativã la IECA la pacienþii
cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie VS, în special la cei care sunt intoleranþi la IECA.
IECA ar trebui luaþi în considerare la toþi pacienþii în absenþa contraindicaþiilor.
Antagoniºtii de aldosteron, de exemplu eplerenona, sunt indicaþi la pacienþii cu o fracþie de ejecþie 40%
ºi insuficienþã cardiacã sau diabet, cu condiþia sã nu aibã insuficienþã renalã sau hiperpotasemie.

I

B

IIa

A

I

B

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; SCA = sindrom coronarian acut; BRA = blocant de receptor de angiotensinã; DAPT = terapie
dualã antiplachetarã; DES = stent farmacologic activ; LDL = lipoproteinã cu densitate micã; VS = ventricul stâng; STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST.
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenþã

5. Complicaþiile dupã infarctul miocardic
acut cu supradenivelare de segment ST
5.1 Complicaþii hemodinamice
Disfuncþia ventricularã stângã este singurul predictor puternic de mortalitate în STEMI.
Ecocardiografia este un instrument cheie de diagnostic ºi
trebuie efectuatã pentru a evalua funcþia VS ºi volumele,
funcþia valvularã, extinderea ischemiei miocardice, precum ºi pentru a detecta complicaþiile mecanice. Criteriile
hemodinamice de ºoc cardiogen sunt un index cardiac
<2,2 L/min/m2 ºi o presiune centralã de umplere (presiunea capilarã blocatã) >19 mmHg. În plus diureza este de
obicei sub 20 ml/orã.

ªocul este considerat de asemenea prezent dacã drogurile inotrope i.v. sau balonul de contrapulsaþie intraaorticã
sunt necesare pentru a menþine presiunea sistolicã >90
mmHg. Managementul ºocului cardiogen ce complicã
evoluþia unui infarct miocardic acut include stabilizarea
hemodinamicã realizatã prin terapie medicalã sau suport
circulator mecanic ºi revascularizare de urgenþã prin PCI
sau bypass aorto-coronarian. Tratamentul medicamentos
al ºocului cardiogen ce complicã STEMI include antitrombotice, fluide, vasopresoare ºi droguri inotrope. Balonul
de contrapulsaþie intraaorticã (BCIA) este cel mai utilizat
pe scarã largã în tratamentul ºocului cardiogen, efectul
benefic fiind bazat pe inflaþia diastolicã aorticã ºi dezumflarea sistolicã rapidã, îmbunãtãþirea perfuziei miocardice
ºi perifericã ºi reducerea postsarcinii ºi a consumului de
oxigen miocardic.

Tabelul 23: Tratamentul insuficienþei cardiace ºi a disfuncþiei ventriculare stângi
Clasaa

Nivelb

Oxigenul este indicat pentru menþinerea unei saturaþii arteriale >95%.

I

C

Diureticele de ansã, de exemplu furosemid: 20-40 mg iv, sunt recomandate ºi trebuie sã fie repetate la 1-4
h, dacã este necesar.

I

C

Nitraþii sau nitroprusiatul de sodiu i.v. ar trebui sã fie luaþi în considerare la pacienþii cu tensiune arterialã
sistolicã crescutã

IIa

C

Un inhibitor al ECA este indicat la toþi pacienþii cu semne sau simptome de insuficienþã cardiacã ºi / sau
dovezi de disfuncþie VS, în absenþa hipotensiunii, hipovolemiei sau insuficienþei renale

I

A

Un blocant de receptori de angiotensinã (valsartan) este o alternativã la inhibitorii ECA în special în cazul
în care inhibitorii ECA nu sunt toleraþi.

I

B

Un antagonist de aldosteron (epleronona) se recomandã la toþi pacienþii cu semne sau simptome de
insuficienþã cardiacã ºi / sau dovezi de disfuncþie VS care nu au insuficienþã renalã sau hiperkaliemie.

I

B

IIa

C

Oxigenul este indicat.

I

C

Suport ventilator în funcþie de gazele sangvine

I

C

Diuretice de ansã, de ex. furosemid 20-40 mg i.v. repetat la 1-4 ore interval dacã e necesar

I

C

Morfina este recomandatã. Respiraþia trebuie monitorizatã. Greaþa este frecventã ºi un antiemetic poate fi
necesar. Doze mici frecvente sunt recomandate.

I

C

Recomandãri
Tratamentul insuficienþei cardiace uºoare (clasa Killip II)

Hidralazina ºi izosorbid dinitrat ar trebui sã fie luate în considerare în cazul în care pacientul are intoleranþã
la inhibitori ECA, cât ºi la BRA.
Tratamentul insuficienþei cardiace severe (clasa Killip III)
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Nitraþi dacã nu e prezentã hipotensiunea
Agenþi inotropi:
 Dopamina

I

C

IIa

C



Dobutamina (inotrop)

IIa

C



Levosimendan (inotrop/vasodilator).

IIb

C

I

B

IIa

B

I

C

Oxigen / suport mecanic respirator sunt indicate în funcþie de gazele sangvine.

I

C

Ecocardiografia de urgenþã / Doppler trebuie sã fie efectuate pentru a detecta complicaþiile mecanice,
evaluarea funcþiei sistolice ºi a cauzelor de încãrcare pulmonarã.

I

C

Pacienþii cu risc crescut trebuie sã fie transferaþi precoce la centrele terþiare.

I

C

Revascularizarea de urgenþã, fie cu PCI sau CABG trebuie sã fie luatã în considerare.

I

B

Tromboliza ar trebui sã fie consideratã în cazul în care revascularizarea nu este disponibilã.

IIa

C

Balonul de contrapulsaþie intraaortic trebuie sã fie luate în considerare.

IIb

B

Dispozitivele de asistare VS trebuie sã fie luate în considerare la pacienþii cu ºoc refractar.

IIb

C

Evaluare hemodinamicã cu cateter cu balon flotant

IIb

B

Inotropele / agenþii vasopresori ar trebui consideraþi:
 Dopamina

IIa

C

Un antagonist de aldosteron, cum ar fi spironolactona sau eplerenona trebuie sã fie utilizate în cazul în
care FEVS 40%.
Ultrafiltrarea ar trebui consideratã.
Revascularizarea precoce ar trebui consideratã la pacienþii care nu au fost anterior revascularizaþi.
Tratamentul ºocului cardiogen (clasa Killip IV)



Dobutamina

IIa

C



Norepinefrina (de preferat faþã de dopaminã atunci când tensiunea arterialã este scãzutã).

IIb

B

ACE = inhibitorii enzimei de conversie; BRA = blocant al receptorilor de angiotensinã; CAGB = bypass aorto-coronarian; iv = intravenos; VS = ventriculul
stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã.
a
Clasã de recomandare.
b
Nivel de evidenþã.

Fibrilaþia atrialã complicã 6-28% din infarctele miocardice
ºi este frecvent asociatã cu disfuncþie severã de VS ºi insuficienþã cardiacã.
Tabelul 24: Managementul fibrilaþiei atriale
Recomandãri

Clasaa

Nivelb

IIa

C

Beta-blocante intravenos sau BCC non-dihidropiridine (de exemplu diltiazem, verapamil)c sunt indicate
în cazul în care nu existã niciun semn clinic de insuficienþã cardiacã acutã.

I

A

Amiodarona sau digitala i.v. sunt indicate în caz de rãspuns ventricular rapid, în prezenþa concomitentã
a insuficienþei cardiace acute sau a hipotensiunii arteriale.

I

B

Controlul ritmului trebuie luat în considerare la pacienþii cu fibrilaþie atrialã secundarã unei cauze sau
substrat care a fost corectat (de ex ischemie).
Controlul frecvenþei cardiace a fibrilaþiei atrialã în faza acutã

Cardioversia
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Cardioversia electricã imediatã este indicatã atunci când controlul frecvenþei cardiace nu pot fi realizat prompt cu agenþi farmacologici la pacienþii cu fibrilaþie atrialã ºi ischemie în curs, instabilitate
hemodinamicã sau insuficienþã cardiacã.

I

C

Amiodarona intravenos este indicatã pentru conversia la ritm sinusal a pacienþilor stabili cu fibrilaþie
atrialã cu debut recent ºi boli cardiace structurale.

I

A

Digoxinul (Nivel de evidenþã A), verapamilul, sotalolul, metoprololul (Nivel de evidenþã B) ºi alte medicamente beta-blocante (Nivel de evidenþã C) sunt ineficiente în conversia fibrilaþiei atriale cu debut
recent la ritm sinusal ºi nu ar trebui sã fie utilizate pentru controlul ritmului (deºi beta blocantele sau
digoxinul pot fi utilizate pentru controlul frecvenþei).

III

A

B

C

Dozele recomandate de agenþi antiaritmici sunt prezentate în Ghidul pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã.
BCC = blocant al canalelor de calciu; IV = intravenos; LoE= nivelul de evidenþã; LV = ventricul stâng.
a
Clasa de recomandare.
b
Nivelul de dovezi.
c
BCC ar trebui sã fie utilizate cu prudenþã sau evitate la pacienþii cu insuficienþã cardiacã, din cauza efectelor lor inotrop negative.

Tahicardia ventricularã ar trebui sã fie diferenþiatã de
ritmul idioventricular accelerat consecinþã a reperfuziei
ºi în care frecvenþa ventricularã este <120 bãtãi pe minut. Din moment ce nu existã nicio dovadã cã suprimarea TV nesusþinute asimptomatice prelungeºte viaþa, nu
existã niciun motiv pentru a trata TV nesusþinutã, cu excepþia cazului în care aceasta este asociatã cu instabilitate hemodinamicã. Deºi ischemia miocardicã ar trebui
sã fie întotdeauna exclusã în caz de aritmii ventriculare,
trebuie subliniat faptul cã revascularizarea este puþin
probabil sã împiedice recurenþele de stop cardiac la pa-

cienþii cu disfuncþie VS sau TV susþinutã monomorfã,
chiar dacã aritmia iniþialã pãrea sã rezulte din ischemia
tranzitorie. Printre supravieþuitorii FV sau TV susþinute sever simptomaticã, terapia cu defibrilator implantabil (ICD)
este asociatã cu reducerea semnificativã a mortalitãþii,
comparativ cu tratamentul antiaritmic medicamentos. Terapia de prevenþie secundarã cu ICD a redus mortalitatea
generalã la pacienþii cu fracþie de ejecþie redusã a ventriculului stâng (FE <40%) dupã infarctul miocardic care a
avut loc cu cel puþin 40 zile anterior.

Tabelul 25: Managementul aritmiilor ventriculare ºi al tulburãrilor de conducere în faza acutã
Recomandãri

Clasaa

Nivelulb

I

C

TV monomorfã susþinutã recurentã sau refractarã la cardioversia electricã
ar trebui sã fie tratatã cu amiodaronã i.v.c

IIa

C

poate fi tratatã cu lidocaina i.v. sau sotalol.d

IIb

C

Stimularea anti-tahicardicã endocavitarã ar trebui luatã în considerare în caz de rezistenþã la cardioversie
sau repetitivã în ciuda medicaþiei antiaritmice.

IIa

C

Salve repetitive simptomatice de TV nesusþinutã monomorfã trebuie luate în considerare, fie pentru tratament conservator (expectativã vigilentã) sau tratare cu beta-blocant i.v.d, sau sotalold, sau
amiodaronãc.

IIa

C

Cardioversia electricã este indicatã pentru TV susþinutã ºi FV

TV polimorfã


trebuie tratatã cu beta-blocant i.v.d

I

B



sau amiodaronã i.v.c

I

C



coronarografia de urgenþã trebuie efectuatã când nu poate fi exclusã ischemia miocardicã

I

C



poate fi tratatã cu lidocainã i.v.

IIb

C



trebuie evaluate ºi corectate prompt tulburãrile electrolitice, a se lua în considerare
administrarea de magneziu.

I

C



stimulare anti-tahicardicã prin cateter temporar transvenos ventricular drept sau isoprotenerol

IIa

C

În caz de bradicardie sinusalã asociatã cu hipotensiune arterialã, bloc AV II (Mobitz 2) sau AV III, bloc cu bradicardie care
provoacã hipotensiune arterialã sau insuficienþã cardiacã:
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atropinã i.v.

I

C



stimulare cardiacã temporarã în cazul absenþei rãspunsului la atropinã

I

C



angiografia urgentã cu scopul de revascularizare miocardicã este indicatã în cazul în care
pacientul nu a primit terapie de reperfuzie anterior.

I

C

Studiul electrofiziologic de evaluare a indicaþiei de implantare de ICD pentru prevenþia secundarã
a morþii subite cardiace este indicat la pacienþii cu disfuncþie VS semnificativã, care au prezentat TV
susþinut instabil hemodinamic sau FV resuscitatã apãrutã dupã faza acutã iniþialã.

I

A

Terapia cu ICD ca prevenþie secundarã este indicatã pentru reducerea mortalitãþii la pacienþii cu
disfuncþie VS semnificativã ºi TV susþinutã instabilã hemodinamic sau la supravieþuitorii dupã FV

I

A

Evaluarea riscului de moarte subitã cardiacã ar trebui efectuatã pentru a evalua indicaþia de implantare
a ICD ca terapie de prevenþie primarã prin evaluarea FEVS (ecocardiografic) la cel puþin 40 de zile dupã
evenimentul acut la pacienþii cu FEVS 40%.

I

A

Managementul aritmiilor ventriculare ºi evaluarea riscului de moarte subitã pe termen lung

Dozele de medicamente antiaritmice recomandate sunt prezentate în Ghidul pentru managementul pacienþilor cu aritmii ventriculare ºi prevenirea
morþii subite cardiace.
AV = atrioventricular; i.v. = intravenos; ICD = defibrilator implantabil; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicardie ventricularã
a
Clasa de recomandare.
b
Nivelul de evidenþã.
c
agenþi ce prelungesc QT nu ar trebui utilizaþi în cazul în care valoarea iniþialã a intervalului QT este prelungitã.
d
sotalol iv sau alte beta-blocante nu ar trebui administrate în cazul în care fracþia de ejecþie este scãzutã.

5.2 Complicaþii cardiace
Regurgitarea mitralã poate apãrea în timpul fazei subacute din cauza dilatãrii VS, disfuncþiei de muºchi papilar
sau rupturii de muºchi papilar sau de cordaje tendinoase.
Tratamentul se bazeazã pe reducerea postsarcinii pentru
a reduce volumul de regurgitare ºi al congestiei pulmonare, în cazul în care tensiunea arterialã permite. Tratamentul diuretic intravenos ºi vasodilatator/inotrop, precum ºi BCIA, pot stabiliza pacienþii în vederea angiografiei
ºi a chirurgiei. Plastia valvularã sau înlocuirea valvularã de
urgenþã este necesarã.

Ruptura de sept ventricular de obicei se prezintã ca deteriorare clinicã cu debut rapid, cu insuficienþã cardiacã acutã
ºi un suflu sistolic intens ce apare în timpul fazei subacute.
Repararea chirurgicalã este necesarã de urgenþã, dar nu
existã niciun acord privind timpul optim pentru efectuarea intervenþiei chirurgicale.
Trombii la nivelul VS sunt asociaþi cu un prognostic prost,
din cauza asocierii lor cu infarctele extinse, în special infarcte anterioare cu implicare apicalã, ºi cu risc de embolie
sistemicã. Anticoagularea ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii cu astfel de anomalii extinse de perete
anterior, în cazul în care riscul de sângerare este mic.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte: Conf. Dr. ªerban Bãlãnescu,
Secretar: Dr. Mihaela Sãlãgean, realizatã de cãtre Dr. Mihaela Sãlãgean.
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1. Introducere
Aceste ghiduri îºi propun sã prezinte recomandãri terapeutice bazate pe toate dovezile relevante despre un
anumit subiect pentru a ajuta medicul sã aleagã strategia
terapeuticã optimã pentru fiecare pacient. Puterea argumentelor pentru sau împotriva unei anumite proceduri

sau a unui anumit tratament medicamentos este apreciatã
folosind scale predefinite de gradare a recomandãrilor ºi
nivelelor de evidenþã, aºa cum este subliniat mai jos.Totuºi,
decizia finalã în ceea ce priveºte tratamentul fiecãrui pacient trebuie luatã de medicul curant.

Clase de recomandare

Nivele de evidenþã

Clasa I
Clasa II
Clasa IIa
Clasa IIb

Clasa III

Dovezi ºi/sau consensul general cã un anumit tratament este benefic, util ºi eficient
Argumente contradictorii ºi/sau o divergenþã
de opinii despre utilitatea/ eficienþa tratamentului sau a procedurii
Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/eficienþei
Puþine dovezi/opinii sunt în favoarea utilitãþii/
eficienþei

Nivelul de
evidenþã A

Date obþinute din multiple studii clinice
randomizate sau meta-analize

Nivelul de
evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur studiu clinic
randomizat sau din studii mari nonrandomizate

Nivelul de
evidenþã C

Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii
mici, studii retrospective, registre

Dovezi ºi/sau consensul general cã tratamentul nu e util/ eficient ºi cã în anumite
situaþii poate fi chiar nociv
Recomandãrile pentru ESC Guidelines Production la www.escardio.org
*Adaptat dupã Ghidurile ESC pentru Managementul Anginei Pectorale
Stabile (European Heart Journal 2006; 27(11):1341-1381 ºi textul integral
(www.escardio.org)
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2. Diagnostic ºi evaluare
Angina stabilã este un sindrom clinic caracterizat prin durere la nivel toracic, mandibular, la nivelul umãrului, spatelui sau braþelor, care apare tipic la efort sau stres emoþional
ºi este amelioratã de repaus sau nitroglicerinã. Mai puþin
tipic, durerea poate sã aparã în zona epigastricã. Termenul este folosit de obicei în cazurile în care sindromul poate fi atribuit ischemiei miocardice.

134

Diagnosticul ºi evaluarea anginei implicã examinare clinicã, teste de laborator ºi investigaþii cardiologice specifice. Scopul investigaþiilor poate fi rezumat dupã cum urmeazã:
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1. Confirmarea prezenþei ischemiei la pacienþii cu suspiciune de anginã stabilã.

Tabelul 1. Clasificarea severitãþii anginei dupã
Canadian Cardiovascular Society

2. Identificarea sau excluderea condiþiilor asociate sau a
factorilor precipitanþi.

Clasa

Simptome

3. Stratificarea riscului.

Clasa I

„Activitatea obiºnuitã nu provoacã anginã.”
Anginã doar la efort fizic intens sau rapid sau
de lungã duratã.

Clasa II

„Limitare uºoarã a activitãþii obiºnuite.”
Anginã la mers sau urcat scãri, la urcat la
deal, la efort fizic postprandial, pe vreme rece,
în condiþii de stres emoþional sau doar în
primele ore dupã trezire.

Clasa III

„Limitare marcatã a activitãþii fizice obiºnuite.”
Anginã la mers pe teren plan pe o distanþã
de 100-200 m sau la urcat pe scãri un etaj în
ritm normal, în condiþii normale.

Clasa IV

„Incapacitatea de a desfãºura vreo activitate
fizicã fãrã disconfort” sau „anginã de repaus.”

4. Planificarea opþiunilor terapeutice.
5. Evaluarea eficienþei tratamentului.
În Figura 1 este prezentat un algoritm pentru evaluarea
iniþialã a pacienþilor cu simptome sugestive de anginã.
Investigaþiile sunt prezentate pe scurt în Tabelul 2.
2.1 Simptome ºi semne
Anamneza este esenþialã în diagnosticul anginei stabile.
Caracteristicile durerii determinate de ischemia miocardicã
(anginã pectoralã) pot fi clasificate în patru categorii: localizare, aspect, duratã, relaþia cu efortul fizic ºi cu alþi factori
agravanþi sau care le amelioreazã.
Este importantã identificarea pacienþilor cu anginã instabilã, care se poate prezenta ca:
(i) Anginã de repaus
(ii) Anginã rapid progresivã sau anginã crescendo, cum
ar fi angina stabilã anterior cu agravare rapidã în prezent
(iii) Anginã nou instalatã, adicã debut recent de anginã
severã, cu limitarea marcatã a activitãþii obiºnuite în
cursul primelor douã luni de la apariþie
Pentru pacienþii cu anginã stabilã este utilã, de asemenea,
clasificarea severitãþii simptomelor folosind un sistem de
gradare cum ar fi Canadian Cardiovascular Society Classification (Tabelul 1), Duke Specific Activity Index sau chestionarul Seattle pentru anginã.
Elementele de anamnezã importante pentru stratificarea
riscului sunt: fumatul în prezent, vârsta înaintatã, IM în
antecedente, simptome de insuficienþã cardiacã, modul
de apariþie (debut recent sau progresiv), severitatea anginei ºi în special lipsa de rãspuns la tratament. Modul de
apariþie a anginei, frecvenþa anginei ºi anomaliile ECG de
repaus sunt predictori independenþi pentru supravieþuire,
în general ºi pentru supravieþuirea fãrã IM, în special în
primul an de la evaluare.

Semne de boalã valvularã cardiacã sau de cardiomiopatie hipertroficã obstructivã
Hipertensiune arterialã
Dovezi de boalã vascularã noncoronarianã
Comorbiditãþi importante, în special patologie respiratorie
Semne de insuficienþã cardiacã
Mãsurarea indexului masei corporale ºi a circumferinþei
taliei pentru a identifica sindromul metabolic
2.2 Teste de laborator
Glicemia à jeun ºi profilul lipidic à jeun incluzând colesterolul total (CT), HDL-colesterolul, LDL-colesterolul ºi trigliceridele ar trebui determinate la toþi pacienþii cu anginã
stabilã pentru a stabili profilul de risc al pacientului ºi nevoia de tratament. Nivelele crescute ale CT, LDL-C ºi glicemiei sunt de asemenea indicatori ai prognosticului. Profilul lipidic ºi statusul glicemic ar trebui reevaluate periodic
pentru a aprecia eficienþa tratamentului ºi a descoperi
diabetul zaharat nou apãrut. Se recomandã efectuarea
hemoleucogramei complete ºi dozarea creatininei serice
la toþi pacienþii.

Examenul fizic al pacientului cu anginã pectoralã (suspicionatã) trebuie sã urmãreascã identificarea sau excluderea condiþiilor determinante sau asociate sau a factorilor
precipitanþi ºi stratificarea riscului. Trebuie cãutate elemente cheie ca:

135

Capitolul 3: Angina pectoralã stabilã
Alte teste de laborator, cum ar fi testul de toleranþã la glucoza oralã, determinarea subfracþiunilor colesterolului
(ApoA, ApoB), a homocisteinei, lipoproteinei (a) (Lpa), NTBNP, anomaliilor de coagulare ºi a markerilor inflamaþiei,
ca hsPCR, pot avea un rol la anumiþi pacienþi.
Markerii de necrozã miocardicã, cum ar fi troponina, ar
trebui determinaþi, dacã evaluarea sugereazã instabilitate clinicã sau sindrom coronarian acut. Funcþia tiroidianã
trebuie investigatã, dacã se suspicioneazã clinic disfuncþie
tiroidianã.
2.3 Radiografia toracicã
Radiografia toracicã (RgfT) trebuie solicitatã doar la
pacienþii cu suspiciune de insuficienþã cardiacã, valvulopatie sau boalã pulmonarã. Prezenþa cardiomegaliei, congestiei pulmonare, dilataþiei atriale ºi calcificãrilor cardiace
a fost asociatã cu prognosticul.
2.4 Electrocardiograma de repaus (ECG)
La toþi pacienþii cu suspiciune de anginã pectoralã pe baza
simptomatologiei trebuie efectuatã o electrocardiogramã
(ECG) de repaus cu 12 derivaþii, deºi trebuie subliniat
faptul cã ECG normalã de repaus nu este neobiºnuitã,
nici chiar la pacienþii cu anginã severã, ºi nu exclude diagnosticul de ischemie. Anomaliile ECG de repaus cum ar
fi subdenivelare de ST, unde Q, hemibloc anterior stâng
ºi bloc de ram stâng (BRS) se asociazã cu un prognostic
nefavorabil al anginei stabile.
2.5 ECG de efort
La majoritatea pacienþilor, ECG de efort este testul de
elecþie iniþial, pentru diagnosticarea bolii coronariene ºi
stratificarea riscului.
Diagnosticul de BCI
Subdenivelarea segmentului ST la efort defineºte de obicei
un test pozitiv. Sensibilitatea ºi specificitatea testului pentru
depistarea unei boli coronariene semnificative sunt de 68%
ºi respectiv 77%. ECG de efort nu are valoare diagnosticã
în prezenþa BRS, a ritmului de pacing ºi a sindromului
Wolff Parkinson White (WPW). În plus, rezultatele sunt
mai puþin sigure la pacienþii cu ECG de repaus anormal
în prezenþa hipertrofiei ventriculare stângi, tulburãrilor
electrolitice, anomaliilor de conducere intraventricularã ºi
în timpul utilizãrii digitalei. La pacienþii cu ECG de repaus
anormal trebuie folosit un test funcþional alternativ pentru
stabilirea diagnosticului ºi aprecierea prognosticului. ECG
de efort are, de asemenea, sensibilitate ºi specificitate mai
micã la femei.
Stratificarea riscului
ECG de efort a fost validatã pe scarã largã ca un mijloc
important de stratificare a riscului la pacienþii simptomatici
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cu boalã coronarianã cunoscutã sau suspectatã. Indicatorii de prognostic sunt reprezentaþi de capacitatea de efort
ºi ischemia indusã de efort (clinic ºi electrocardiografic).
Capacitatea maximã de efort este un important marker
de prognostic ºi poate fi apreciatã prin durata maximã
a efortului, nivelul maxim al MET atins, sarcina maximã
atinsã în Watti, frecvenþa cardiacã maximã ºi dublul produs (frecvenþã cardiacã - presiune arterialã). Variabila specificã folositã pentru a mãsura capacitatea de efort este
mai puþin importantã decât includerea acestui marker în
evaluare.
Valoarea clinicã a testului de efort este crescutã considerabil prin analiza multivariatã ce include câþiva parametri
apreciaþi la efort la un pacient anume, cum ar fi combinaþia
dintre frecvenþa cardiacã la efort maxim, subdenivelarea
segmentului ST, prezenþa sau absenþa anginei în timpul
testului, sarcina maximã ºi panta segmentului ST. S-a demonstrat cã asocierea dintre parametrii de efort ºi clinici
cu sau fãrã utilizarea unor scoruri ca Duke Treadmill Score
(DTS) este o metodã eficientã de diferenþiere între grupurile cu risc înalt ºi cu risc scãzut.
2.6 Teste imagistice de stres
Cele mai cunoscute teste imagistice de stres sunt ecocardiografia ºi scintigrafia de perfuzie. Ambele pot fi folosite
în combinaþie fie cu testul de efort, fie cu stresul farmacologic, realizându-se numeroase studii care au evaluat
utilitatea acestora pentru stabilirea diagnosticului ºi aprecierea prognosticului.
Metodele imagistice de stres sunt adesea preferate la
pacienþii cu intervenþie coronarianã percutanã (PCI) sau
bypass coronarian (CABG) în antecedente, datoritã capacitãþii superioare a acestora de a localiza ischemia. O
nouã tehnicã imagisticã de stres este reprezentatã de
RMN de stres.
Avantajele testelor imagistice de stres faþã de ECG convenþionalã de efort sunt:
(i) Performanþã superioarã de diagnostic ºi prognostic.
(ii) Capacitatea de a cuantifica ºi localiza zonele de ischemie.
(iii) Capacitatea de a furniza informaþii pentru stabilirea
diagnosticului în prezenþa anomaliilor ECG de repaus
sau când pacientul nu poate face efort fizic.
Testarea ecocardiograficã de efort
Ecocardiografia de efort are sensibilitate ºi specificitate
mai mare decât testul de efort pentru detectarea bolii coronariene. Progresele tehnologice sunt reprezentate de
folosirea substanþei de contrast pentru o mai bunã delimitare a endocardului, folosirea agenþilor injectabili pentru a
vizualiza perfuzia miocardului ºi progresele în detectarea
ischemiei cu Doppler tisular ºi “imagistica deformarii miocardice”.
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Ecocardiografia de stres poate fi de asemenea utilizatã
eficient pentru a stratifica riscul pacienþilor. Riscul pentru
evenimente ulterioare este influenþat de:
numãrul anomaliilor de cineticã parietalã regionalã în
repaus ºi
numãrul anomaliilor de cineticã parietalã ce pot fi induse la ecocardiografia de stres.
Testul de efort asociat cu scintigrafie de perfuzie
miocardicã
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
poate fi realizatã în asociere cu un test de efort limitat de
simptome sau cu un test farmacologic de stres pentru
a vizualiza captarea regionalã a trasorului radionuclidic
care reflectã fluxul miocardic regional relativ în timpul
stresului. Aceste imagini pot fi comparate apoi cu cele din
repaus. Trasorii cel mai frecvent utilizaþi sunt Thallium-201
ºi Technetium-99m.
SPECT de perfuzie are o sensibilitate ºi o specificitate mai
mare pentru predicþia bolii coronariene decât electrocardiografia de efort ºi are sensibilitate mai mare, dar specificitate mai micã decât ecocardiografia de stres. Tehnicile
imagistice de perfuzie miocardicã de stres au fost recunoscute pe scarã largã ca instrumente de apreciere a prognosticului. Caracteristicile pentru risc înalt sunt:
Ischemie severã ºi extinsã
Dilataþie ischemicã tranzitorie a ventriculului stâng
Captarea pulmonarã crescutã a trasorului.
Teste de stres farmacologic asociate cu tehnici
imagistice
Testele imagistice de efort sunt de preferat atunci când
este posibil deoarece ele permit reproducerea mai fiziologicã a ischemiei ºi evaluarea simptomelor. Când nu se
poate realiza testul de efort pot fi folosite testele farmacologice cu:
(i) Agenþi simpatomimetici cu duratã scurtã de acþiune
ca dobutamina
(ii) Vasodilatatoare coronariene (de exemplu: adenozinã
ºi dipiridamol)
Global, ecografia de stres ºi scintigrafia de perfuzie de
stres au aplicabilitate similarã indiferent dacã se foloseºte
exerciþiul fizic sau stresul farmacologic. Alegerea între efortul fizic sau stresul farmacologic depinde de experienþa ºi
facilitãþile locale.

Testele imagistice de stres joacã un rol important în evaluarea pacienþilor cu o probabilitate pre-test redusã de
boalã, mai ales la femei, când testul de efort nu este concludent, în alegerea leziunilor pentru revascularizare ºi în
evaluarea ischemiei dupã revascularizare.
Rezonanþã magneticã cardiacã de stres (RMC)
RMC de stres în asociere cu o perfuzie de dobutamina
poate fi folositã pentru a detecta tulburãrile de cineticã
parietalã induse de ischemie sau anomaliile de perfuzie,
dar nu este larg folositã în acest scop.
2.7 Ecocardiografia de repaus
Ecocardiografia de repaus este utilã pentru a detecta sau
exclude boli precum diverse valvulopatii sau cardiomiopatie hipertroficã ce ar fi putut determina simptomatologia ºi pentru a evalua funcþia ventricularã.
Doar în scop diagnostic, ecocardiografia este utilã la pacienþii cu sufluri detectate clinic, anamnezã ºi modificãri
ECG compatibile cu cardiomiopatia hipertroficã sau cu
infarct miocardic în antecedente ºi simptome sau semne
de insuficienþã cardiacã. Totuºi, ecocardiografia poate sã
furnizeze ºi informaþii utile pentru prognostic.
În angina stabilã, cel mai puternic factor de predicþie pentru supravieþuirea pe termen lung este funcþia ventriculului stâng, mortalitatea crescând cu scãderea progresivã
a funcþiei ventriculare. Hipertrofia ventriculului stâng este
de asemenea un element important de prognostic. Ecocardiografia poate fi folositã pentru evaluarea funcþiei
ventriculare la pacienþii a cãror funcþie ventricularã nu a
fost evaluatã prin alte metode.
Rezonanþa magneticã cardiacã poate fi, de asemenea,
folositã pentru a stabili anomaliile structurale ale cordului
ºi a evalua funcþia ventricularã, dar utilizarea ei de rutinã
pentru aceste scopuri este limitatã de disponibilitatea ei.
Tomografia computerizatã (TC)
TC cu fascicul de electroni ºi TC multi-detector sau multislice s-au dovedit eficiente în detecþia calciului la nivel coronarian ºi cuantificarea extensiei calcificãrii coronariene.
Angiografia coronarianã prin TC poate fi de asemenea
realizatã prin injectarea intravenoasã de agenþi de contrast. Puterea de predicþie negativã a angiografiei TC folosind TC multi-detector este mare. Pânã când vor fi disponibile noi date care sã sprijine larga ei utilitate, angiografia
TC poate fi folositã la pacienþii cu o probabilitate redusã
de boalã pre-test cu rezultat echivoc la un test funcþional
(ECG de efort sau metodã imagisticã de stres).
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Arteriografia prin rezonanþã magneticã (RM)

Reapariþia precoce a simptomelor moderate sau severe dupã revascularizare.

Progresele în ceea ce priveºte tehnologia de rezonanþã
magneticã permit efectuarea angiografiei coronariene
noninvaziv, cu substanþã de contrast, prin RM, dar aceasta rãmâne mai degrabã o metodã de cercetare decât parte a practicii medicale de rutinã.

Dacã existã un risc înalt de restenozã dupã PCI, în
condiþiile în care intervenþia de revascularizare percutanã a implicat un segment cu importanþã prognosticã
crescutã.

Stratificarea noninvazivã a riscului

Prezenþa unor simptome care necesitã luarea în considerare a revascularizãrii.

În cadrul acestor recomandãri, dacã un individ cu anginã
are, pe baza unui model de predicþie a riscului bine validat, o mortalitate anualã de >2% va fi considerat cu risc
înalt, în timp ce pentru o mortalitate anualã de <1% va fi
considerat cu risc redus, iar între 1-2% cu risc intermediar.
Coronarografia
Investigaþiile noninvazive pot stabili probabilitatea de
existenþã a bolii coronariene cu un grad acceptabil de precizie ºi, prin contribuþia la stratificarea riscului, pot fi folosite
pentru a determina necesitatea efectuãrii coronarografiei.
Mai mult, coronarografia îºi menþine o poziþie importantã
în cadrul evaluãrii pacienþilor cu anginã stabilã, aducând
informaþii sigure asupra anatomiei coronariene pentru a
identifica prezenþa sau absenþa stenozelor luminale, pentru a defini posibilitãþile terapeutice (alegerea între tratamentul medical ºi revascularizarea miocardicã) ºi pentru
a defini prognosticul.
Afectarea bi- ºi trivascularã are un prognostic mai sever
decât boala monovascularã. Particularitãþi anatomice
care indicã prezenþa unui risc înalt sunt reprezentate de
afectarea trunchiului comun sau afectarea multivascularã
care include ºi segmentul proximal al arterei interventriculare anterioare (IVA).
Atunci când sunt utilizate în mod adecvat, testele noninvazive prezintã o valoare predictivã acceptabilã pentru
evenimente adverse. Atunci când rata anualã a mortalitãþii cardiovasculare este estimatã la 1% sau mai puþin
de atât, este posibil ca, folosirea coronarografiei pentru
a-i identifica pe acei pacienþi al cãror prognostic poate fi
îmbunãtãþit, sã fie nepotrivitã; dimpotrivã, ea este necesarã
pentru pacienþii a cãror mortalitate anualã este estimatã la
mai mult de 2%.
Pentru grupul de pacienþi cu risc intermediar, aceia cu o
ratã a mortalitãþii anuale estimatã între 1 ºi 2%, decizia de
a efectua coronarografia va fi ghidatã de o varietate de
factori între care: simptomatologia, statusul funcþional, stilul de viaþã, ocupaþia, comorbiditãþile existente ºi rãspunsul
la terapia iniþialã.

3. Tratament
3.1 Obiectivele tratamentului
1. Ameliorarea prognosticului prin prevenirea infarctului
miocardic ºi a decesului.
2. Reducerea sau dispariþia simptomelor
3.2 Managementul global, incluzând mãsuri nonfarmacologice
Pacienþii ºi persoanele din anturaj trebuie informaþi
asupra semnificaþiei anginei pectorale ºi a implicaþiilor
diagnosticului ºi mãsurilor terapeutice recomandate.
Trebuie sfãtuiþi asupra atitudinii în cazul crizei anginoase, adicã sã întrerupã, cel puþin pentru o scurtã duratã,
activitatea care a produs angina ºi sã utilizeze un nitrat
sublingual pentru ameliorarea acutã a simptomelor.
Pacientul trebuie informat asupra efectelor secundare
ale nitraþilor ºi a utilizãrii profilactice adecvate a nitraþilor.
Pacienþii trebuie informaþi asupra necesitãþii unei evaluãri medicale, dacã simptomele anginoase persistã
dupã mai mult de 10-20 de minute de repaus ºi/sau
nu sunt ameliorate dupã administrarea sublingualã
de nitraþi.
Fumatul de þigarete trebuie interzis.
Pacienþii trebuie sfãtuiþi sã adopte o dietã “mediteraneanã” utilizând în principal legume, fructe, peºte ºi
carne de pasãre. Pacienþilor supraponderali trebuie sã
le fie recomandatã o dietã care sã determine scãderea
în greutate.
Alcoolul consumat cu moderaþie poate avea efecte
benefice, dar consumul excesiv este nociv.

Coronarografia este recomandatã, de asemenea, în urmãtoarele circumstanþe:

Uleiurile de peºte, bogate în acizi graºi omega-3 (acizi
graºi n-3 polinesaturaþi), sunt recomandate cel puþin
o datã pe sãptãmânã.

Aritmii ventriculare semnificative sau dupã stop cardiac (în absenþa identificãrii unor cauze non-cardiace).

Trebuie încurajatã efectuarea de activitate fizicã în cadrul limitelor individuale.
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Tabelul 2. Rezumat al recomandãrilor investigaþiilor non-invazive de rutinã în evaluarea anginei stabile
Pentru diagnostic
Test

Pentru prognostic

Clasã de
indicaþie

Nivel de
evidenþã

Clasã de
indicaþie

Nivel de
evidenþã

I

C

I

B

Teste de laborator
Hemoleucogramã completã, creatininã
Glicemie à jeun

I

B

I

B

Profil lipidic à jeun

I

B

I

B

IIb

B

IIb

B

I

C

I

B

IIb

C

I

B

I

B

PCR hs, homocisteinã, Ip(a), apoA, apoB
ECG
Evaluare iniþialã
În cursul episodului de anginã
Reevaluare periodicã de rutinã la vizitele ulterioare

I

B

IIb

C

I

B

Monitorizare ECG în ambulatoriu
Suspiciune de aritmii
Suspiciune de anginã vasospasticã

IIa

C

Suspiciune de anginã, dar cu test de efort normal

IIa

C

Suspiciune de insuficienþã cardiacã sau auscultaþie cardiacã anormalã

I

B

Suspiciune de boalã pulmonarã semnificativã

I

B

I

B

I

C

Radiografie toracicã

Ecocardiografie
Suspiciune de insuficienþã cardiacã, auscultaþie cardiacã anormalã, ECG anormal, unde Q, bloc de ramurã, modificãri marcate ale segmentului ST
IM în antecedente
Hipertensiune sau diabet zaharat
Pacienþi cu risc intermediar sau redus la care nu se recomandã altã metodã
de evaluare a funcþiei VS

I

B

I

B/C

IIa

C

I

B

I

B

ECG de efort
Indicaþie de primã linie pentru evaluarea iniþialã, cu excepþia situaþiilor în care
pacientul nu poate face efort/ ECG nu poate fi evaluatã

I

B

Pacienþi cu BCI cunoscutã ºi înrãutãþire semnificativã a simptomelor
Testare periodicã de rutinã, dupã ce s-a realizat controlul anginei

IIb

C

IIb

C

I

B

I

B

Teste imagistice de efort (ecografice sau radionuclidice)
Evaluarea iniþialã a pacienþilor cu ECG neinterpretabil
Pacienþi cu test de efort neconcludent (dar cu o toleraþã bunã la efort)

I

B

I

B

Anginã post-revascularizare

IIa

B

IIa

B

Pentru a localiza ischemia în vederea revascularizãrii

IIa

B

Evaluarea semnificaþiei funcþionale a leziunilor cu caracter intermediar prin
angiografie

IIa

C

I

B

I

B

I

B

IIa

B

Tehnici imagistice de stres farmacologic
Pacienþi care nu sunt capabili de efort
Pacienþi cu test de efort neconcludent datorat unei proaste toleranþe la efort

I

B

Pentru evaluarea viabilitãþii miocardice

IIa

B

Alte indicaþii ºi pentru tehnicile imagistice de efort, atunci când existã
experienþã localã mai mare, în favoarea testãrii farmacologice, decât la efort

IIa

B

IIb

C

Arteriografie noninvazivã prin TC
Pacienþi cu o probabilitate redusã de boalã ºi cu test de efort neconcludent
sau pozitiv
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Afecþiuni concomitente precum diabetul ºi hipertensiunea trebuie controlate în mod adecvat. Pacienþii
cu diabet concomitent ºi/sau afecþiuni renale trebuie
trataþi pentru o valoare þintã a tensiunii arteriale de sub
130/80 mmHg. Intervenþia multifactorialã la pacienþii
diabetici poate reduce semnificativ atât complicaþiile
cardiovasculare, cât ºi alte complicaþii ale diabetului.
Trebuie corectate anemia ºi hipertiroidismul, dacã
acestea sunt prezente.
Contactul sexual poate declanºa angina. Administrarea de nitroglicerinã înaintea contactului sexual poate
fi de ajutor. Inhibitorii de fosfodiesterazã, precum sildenafil, tadafil sau vardenafil pot fi prescriºi în condiþii
de siguranþã bãrbaþilor cu boalã coronarianã, dar nu
trebuie utilizaþi la acei pacienþi care primesc nitraþi cu
acþiune prelungitã.
3.3 Tratamentul farmacologic pentru
îmbunãtãþirea prognosticului
Medicamentele antitrombotice
La pacienþii cu boalã coronarianã stabilã este indicatã terapia antiplachetarã pentru prevenirea trombozei coronariene ca urmare a existenþei unui raport favorabil între
risc ºi beneficiu. Aspirina în dozã redusã (75-150 mg) este
preparatul de preferat la majoritatea pacienþilor. Clopidogrelul, o thienopiridinã, poate fi considerat o alternativã la
pacienþii cu alergie la aspirinã sau poate fi asociat aspirinei dupã stentare sau dupã un sindrom coronarian acut.
Pentru pacienþii care prezintã istoric de sângerare gastrointestinalã, este de preferat administrarea de aspirinã
faþã de clopidogrel, dar în combinaþie cu un inhibitor de
pompã protonicã.
Preparatele anticoagulante (warfarina sau inhibitorii de
trombinã), care se combinã cu aspirina la anumiþi pacienþi
cu risc înalt, precum cei post-infarct miocardic, nu se
indicã la populaþia generalã de pacienþi cu anginã stabilã
în absenþa unei indicaþii speciale cum ar fi, de exemplu,
fibrilaþia atrialã.
Hipolipemiantele
Tratamentul cu statine reduce riscul de complicaþii cardiovasculare aterosclerotice cu aproximativ 30% la pacienþii
cu anginã stabilã. Analiza de subgrup indicã efecte benefice ºi la pacienþii diabetici cu boalã vascularã, iar beneficii
ale terapiei cu statine au fost documentate ºi la vârstnici
(>70 de ani). Efecte benefice similare de pe urma terapiei
cu statine pe termen lung au fost constatate la pacienþi
cu diferite nivele preterapeutice de colesterol seric, chiar
ºi în domeniul “normal”. Astfel, recomandãrile pentru tratamentul cu statine pot fi ghidate atât dupã nivelul riscului
cardiovascular cât ºi dupã nivelul de colesterol (în intervalul normal pânã la moderat crescut).
Tratamentul cu statine trebuie luat în considerare întotdeauna la pacienþii cu boalã coronarianã stabilã ºi anginã
stabilã.
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Trebuie folosite statine în dozele dovedite în studii clinice
cã reduc morbiditatea/mortalitatea. Dozele zilnice de statine care s-au dovedit în studii clinice cã reduc mortalitatea sunt: simvastatin 40 mg, pravastatin 40 mg ºi atorvastatin 10 mg. Dacã aceste doze nu sunt suficiente pentru a
atinge nivelele þintã de colesterol total ºi LDL menþionate
mai sus, dozele de statine pot fi crescute în funcþie de
toleranþã pentru a atinge aceste þinte.
Recent s-a arãtat cã tratamentul cu atorvastatin în doze
mari (80 mg pe zi) reduce riscul de evenimente cardiovasculare comparativ cu cel de 10 mg, dar tratamentul cu
doze mari trebuie folosit doar la pacienþii cu risc înalt.
Alþi agenþi hipolipemianþi, de exemplu fibraþii, acidul nicotinic cu eliberare prelungitã ºi asocierea lor cu statine ºi
alte hipolipemiante pot fi necesare pentru a controla nivelul lipidelor la pacienþii cu dislipidemie severã, în special
la cei cu nivele scãzute de HDL colesterol ºi cu nivele mari
de trigliceride. Asocierea altor medicamente la tratamentul cu statine poate fi luatã în considerare individualizat la
pacienþii care au dislipidemie severã ºi rãmân cu risc înalt
(mortalitatea cardiovascularã estimatã >2% pe an) dupã
tratamentul convenþional.
Inhibitorii ECA
Inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei (IECA)
sunt bine cunoscuþi pentru tratamentul hipertensiunii
arteriale, insuficienþei cardiace ºi disfuncþiei VS. În plus,
în douã studii randomizate controlate pe scarã largã s-a
arãtat cã ramipril ºi perindopril reduc riscul de morbiditate ºi mortalitate cardiovascularã la pacienþii cu boalã
coronarianã stabilã fãrã insuficienþã cardiacã. Un al treilea studiu care a folosit ca inhibitor ECA trandaloprilul,
nu a reuºit sã demonstreze o reducere semnificativã a
mortalitãþii cardiovasculare ºi a infarctului miocardic.
Inhibitorii ECA sunt indicaþi pentru tratamentul pacienþilor
cu anginã pectoralã stabilã care asociazã ºi hipertensiune
arterialã, diabet zaharat, insuficienþã cardiacã, disfuncþie
asimptomaticã a VS sau care au avut un IM. La pacienþii
cu anginã care nu asociazã alte indicaþii pentru tratamentul cu inhibitori ECA, beneficiul absolut al tratamentului
(posibila reducere a riscului absolut) trebuie cântãrit în
funcþie de costuri ºi riscul de reacþii adverse, iar agentul
utilizat ºi dozele trebuie sã fie cu eficienþã doveditã pentru
aceastã indicaþie în studii clinice randomizate.
Beta-blocantele
Existã dovezi de beneficiu prognostic pentru utilizarea
beta-blocantelor la pacienþii cu anginã care au avut un
IM sau care au insuficienþã cardiacã, ºi extrapolând, betablocantele sunt sugerate ca primã linie a tratamentului
antianginos la pacienþii care nu au contraindicaþii.
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Recomandãri generale de tratament farmacologic:

3.4 Tratamentul farmacologic al simptomelor ºi
ischemiei
Simptomele anginei pectorale ºi semnele de ischemie (ca
ºi ischemia silenþioasã) pot fi reduse de agenþi terapeutici
care scad necesarul de oxigen al miocardului ºi/sau cresc
fluxul sangvin în zona ischemicã. Medicamentele antianginoase folosite în mod obiºnuit sunt beta-blocantele,
blocanþii de calciu ºi nitraþii organici (Tabelul 3); activatorii de canale de potasiu pot fi de asemenea folosiþi. De
curând sunt disponibili ºi inhibitorii de nod sinusal; pot fi
utilizaþi de asemenea ºi agenþii metabolici.

Tratamentul medicamentos antianginos trebuie sã fie
adaptat nevoilor fiecãrui pacient ºi trebuie sã fie monitorizat individual
Tratament cu nitraþi cu acþiune de scurtã duratã la toþi
pacienþii pentru ameliorarea imediatã a simptomelor
acute în funcþie de toleranþã
Clase medicamentoase diferite pot avea efecte antianginoase aditive în studii clinice

Tabelul 3. Agenþi farmacologici care reduc simptomatologia ºi ischemia (recomandãri privind monoterapia, pentru ameliorarea simptomelor ºi ischemiei)
Medicament

Acþiune

Comentarii

Nitraþi cu duratã
scurtã de acþiune

Venodilatatie,
 umplerea diastolicã –
 presiunea intracardiacã,
 perfuzia subendocardicã

- Administrare sublingualã
- Profilaxie în funcþie de situaþie

IC

- Administrare oralã sau transdermicã
- Menþinerea unei perioade libere de nitraþi

IC

 necesarul de oxigen prin scãderea
frecvenþei cardiace
 contractilitatea
 presiunea arterialã

- Reacþii adverse mai puþine pentru agenþi
B1-selectivi
- Ajustarea dozelor în funcþie de simptome ºi
de FC
- Efect dovedit de reducere a frecvenþei simptomelor ºi ameliorarea toleranþei la efort
- Pot agrava angina vasospasticã

IA

- Clasã heterogenã
- Vasodilataþie sistemicã ºi
coronarianã prin reducerea influxului de calciu via canale tip L
- Verapamilul si diltiazemul reduc
contractilitatea miocardicã, FC ºi
conducerea AV
- Dihidropiridinele (nifedipinã,
amlodipinã ºi felodipinã) sunt
vaso-selective într-o mãsurã mai
mare

- Efect dovedit de reducere a frecvenþei simptomelor ºi de ameliorare a toleranþei la efort
- Eficienþã comparabilã cu a beta-blocantelor
- Eficiente în angina vasospasticã

Activatorii canalelor de K+

- Activeazã canalele de K+
- Au efect vasodilatator nitrat-like

- Într-un studiu clinic randomizat s-a arãtat
cã nicorandil în asociere cu alþi agenþi
medicamentoºi reduce decesele, IM ºi
spitalizarea pentru anginã
- Nu sunt disponibili în toate þãrile

Inhibitori de nod
sinusal

- Reduc FC prin inhibarea directã a
canalelor If din nodul sinusal

- Într-un studiu clinic randomizat s-a arãtat cã
ivabradina este la fel de eficientã ca betablocantele, pentru reducerea simptomelor

IIaB

Agenþi metabolici

- Cresc utilizarea relativã a glucozei
faþã de metabolismul acizilor graºi

- Efecte hemodinamice limitate
- Trimetazidina nu este disponibilã în toate
þãrile
- Ranolazina nu are încã licenþã în Europa

IIbB

Nitraþi cu duratã
lungã de acþiune
Beta-blocante

Blocanþii canalelor de calciu

Recomandãri

IA

IC
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Dozele în care este administrat un medicament trebuie optimizate înainte de asocierea altui medicament
Este recomandatã schimbarea asocierii medicamentoase înainte de a încerca folosirea unui regim cu 3
agenþi terapeutici
Trebuie luatã în considerare complianþa redusã atunci
când terapia medicamentoasã nu dã rezultate
Pacienþii cu simptome slab controlate de dubla terapie
trebuie evaluaþi pentru o eventualã revascularizare,
dacã aceasta nu a fost deja luatã în considerare.
Pentru tratamentul farmacologic antianginos al pacienþilor cu indicaþie de tratament medicamentos dupã evaluarea iniþialã ºi stratificarea riscului este recomandatã urmãtoarea strategie (vezi algoritmul din Figura 2).
3.5 Intervenþia chirurgicalã de bypass coronarian
(CABG)

beneficiul prognostic al CABG în comparaþie cu terapia
medicamentoasã pentru pacienþii cu risc moderat sau înalt
de deces. S-a arãtat cã pacienþii cu anumite particularitãþi
anatomice au prognostic mai bun cu CABG decât cu tratament medicamentos:
1. Stenozã semnificativã a trunchiului comun
2. Stenozã proximalã semnificativã a celor trei artere coronare majore
3. Stenozã semnificativã a douã artere coronare majore,
incluzând stenozã de grad înalt a arterei interventriculare anterioare proximale
4. Boalã tricoronarianã cu afectarea funcþiei ventriculare
S-a arãtat de asemenea cã CABG reduce eficient simptomele de anginã ºi ischemie la pacienþii cu boalã coronarianã.

Existã douã indicaþii principale ale CABG: prognosticã
ºi simptomaticã. Beneficiul prognostic al CABG este în
principal datorat reducerii mortalitãþii cardiace deoarece existã mai puþine dovezi pentru reducerea infarctului miocardic. Au fost aduse dovezi în ceea ce priveºte

Candidaþii cu risc înalt, la care revascularizarea se impune pentru ameliorarea prognosticului, trebuie identificaþi si îndrumaþi corect.
*Contraindicaþiile relative ale beta-blocantelor sunt: astmul bronºic, boala vascularã perifericã simptomaticã ºi blocul atrio-ventricular grad I.
**De evitat dihidropiridinele cu duratã scurtã de acþiune, când nu se asociazã cu beta-blocantele.
Evidenþa pentru prognostic se referã la dovezi asupra reducerii deceselor CV sau a deceselor CV ºi IM.
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Mortalitatea operatorie globalã pentru CABG este 1-4%
ºi existã modele de stratificare a riscului bine stabilite pentru evaluarea riscului fiecãrui pacient. Trebuie cântãrite
riscul intervenþiei chirurgicale, ameliorarea calitãþii vieþii ºi
beneficiul prognostic potenþial la subgrupele anatomice
de mai sus. Folosirea graft-ului de arterã mamarã internã
pentru IVA amelioreazã supravieþuirea ºi reduce incidenþa
infarctului miocardic ulterior, anginei recurente ºi nevoii
de intervenþii ulterioare. Utilizarea altor graft-uri arteriale
de asemenea amelioreazã permeabilitatea arterialã pe
termen lung.
3.6 Intervenþia coronarianã percutanã (PCI)
La pacienþii cu anginã stabilã ºi anatomie coronarianã
care sã permitã efectuarea PCI, utilizarea stenturilor, apariþia stenturilor acoperite ºi terapia adjuvantã adecvatã
permite unui medic competent sã realizeze PCI unic sau
pe mai multe vase cu o mare probabilitate de succes procedural iniþial ºi risc acceptabil. Riscul de deces asociat
procedurii de angioplastie de rutinã este de aproximativ
0,3% pânã la 1%.
PCI poate fi considerat o alternativã la CABG pentru ameliorarea simptomatologiei în aproape toate cazurile. Conform dovezilor existente, PCI în comparaþie cu tratamentul
medicamentos nu aduce beneficiu în ceea ce priveºte
supravieþuirea în anginã stabilã, dar PCI este mai frecvent
eficient decât tratamentul medicamentos în reducerea
evenimentelor care afecteazã calitatea vieþii (anginã pectoralã, dispneea ºi nevoia de reinternare sau limitarea capacitãþii de efort). Progresele tehnologiei intervenþionale
au determinat îmbunãtãþirea ratei de succes a revascularizãrii percutane, atât iniþial, cât ºi pe termen lung ºi sunt
prezentate în detaliu în ghidurile pentru PCI.
3.7 PCI versus intervenþie chirurgicalã
Rezultate ale studiilor randomizate sugereazã cã, în afara
populaþiei cu indicatori de risc înalt, la care s-a dovedit
cã existã un beneficiu din punct de vedere prognostic al
intervenþiei chirurgicale, atât PCI cât ºi intervenþia chirurgicalã pot fi considerate o alternativã eficientã pentru tratamentul simptomelor.
La pacienþii fãrã diabet zaharat cu boalã uni- sau bicoronarianã fãrã stenozã severã a IVA proximale la care angioplastia uneia sau a mai multor leziuni are o mare probabilitate de succes iniþial, PCI este în general abordarea
iniþialã preferatã, datoritã caracterului mai puþin invaziv,
riscului mai mic al procedurii ºi datoritã absenþei avantajelor în ceea ce priveºte supravieþuirea pentru CABG la subgrupurile cu risc scãzut. Trebuie luate în considerare cu
atenþie circumstanþele individuale ºi preferinþele fiecãrui
pacient atunci când se planificã strategia terapeuticã.
3.8 Categorii speciale de pacienþi ºi de leziuni

de consideraþii particulare în selectarea opþiunii de revascularizare:
Pacienþii la care riscul chirurgical este prea mare pot
beneficia de revascularizare prin PCI, mai ales atunci
când se poate demonstra o viabilitate rezidualã la nivelul miocardului disfuncþional din teritoriul arterei
(arterelor) þintã.
Este fezabilã efectuarea PCI la nivelul trunchiului comun, în condiþiile în care au fost obþinute rezultate
bune în registre care comparã stenturile farmacologic
active cu cele metalice simple. Cu toate acestea, abordarea chirugicalã trebuie sã rãmânã metoda preferatã
de revascularizare pânã la obþinerea rezultatelor unor
studii suplimentare.
Analizele de subgrup din studii randomizate au demonstrat o reducere a mortalitãþii în cazul revascularizãrii
prin bypass comparativ cu revascularizarea prin PCI la
pacienþii diabetici cu boalã multivascularã. Existã studii
în curs de desfãºurare care se adreseazã acestui aspect important, dar, pentru moment, PCI la pacienþii
diabetici trebuie folositã cu reticenþã pânã la obþinerea
rezultatelor acestor studii.
Nu existã studii controlate, randomizate care sã compare opþiunile terapeutice la pacienþii cu istoric de
bypass coronarian. Reintervenþiile se pot efectua la
pacienþii simptomatici atunci când particularitãþile
anatomice sunt adecvate. Cu toate acestea riscul operator este crescut. Pentru aceste cazuri, în scopul ameliorãrii simptomelor, PCI reprezintã o alternativã utilã la
reintervenþiile.
3.9 Revascularizare versus tratament medical
Cu excepþia populaþiei cu risc crescut, despre care se ºtie
cã beneficiazã din punct de vedere prognostic de pe
urma revascularizãrii, la restul pacienþilor se poate încerca
iniþial o abordare farmacologicã pentru controlul simptomelor. Revascularizarea se poate recomanda la pacienþii
care prezintã o anatomie coronarianã adecvatã ºi care nu
au un rãspuns suficient la terapia medicalã sau la anumiþi
pacienþi care, indiferent de vârstã, doresc sã rãmânã activi
din punct de vedere fizic (efectueazã exerciþii fizice regulate).
Caracterul adecvat al rãspunsului la terapie trebuie judecat împreunã cu pacientul. Terapia medicalã optimã de
prevenþie secundarã, incluzând terapia antiplachetarã,
cu statine, +/- beta-blocante, +/- inhibitori ai ECA trebuie
continuatã ºi dupã revascularizare indiferent de necesitatea terapiei antianginoase. Recomandãrile pentru revascularizare sunt rezumate în Tabelul 4.

La pacienþii cu funcþie ventricularã stângã sever afectatã
ºi/sau cu risc chirurgical înalt, la cei cu afectare a trunchiului comun, cu diabet zaharat ºi boalã multivascularã
ºi la cei cu istoric de bypass coronarian se impune o serie
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Tabelul 4. Rezumat al recomandãrilor de revascularizare în angina stabilã.
Recomandãrile de revascularizare pe baza simptomatologiei iau în considerare nivelul simptomelor, pentru care existã dovezi ºi trebuie interpretate mai
degrabã în aceastã manierã, decât ca o indicaþie de revascularizare pentru întreaga gamã de simptome.

Pentru prognostic*
Indicaþia

Clasã de
indicaþie

Nivel de
evidenþã

Pentru simptome**
Clasã de
indicaþie

Nivel de
evidenþã

Studii

PCI (presupunând existenþa unei anatomii coronariene adecvate pentru PCI, o stratificare adecvatã a riscului ºi discuþia
cu pacientul)
Anginã de clasã CCS I-IV, în ciuda tratamentului medical,
cu boala univascularã

I

A

ACME,
MASS

Anginã de clasã CCS I-IV, în ciuda tratamentului medical,
cu boala multivascularã (non diabetic).

I

A

RITA 2,
VA-ACME

Anginã stabilã cu simptome minimale
(clasã CCS I) sub medicaþie ºi boalã uni-, bi- sau trivasculare, dar cu dovadã evidentã de ischemie extinsã

IIb

C

ACIP

CABG (presupunând existenþa unei anatomii coronariene adecvate pentru CABG, o stratificare adecvatã a riscului ºi
discuþia cu pacientul)
Anginã ºi boalã a trunchiului comun

I

A

I

A

Anginã ºi boalã trivascularã, cu dovadã de ischemie
extinsã

I

A

I

A

Anginã ºi boalã trivascularã, cu funcþie ventricularã
afectatã

I

A

I

A

Anginã, leziuni bi- sau trivasculare, cuprinzând afectarea
severã a IVA proximale

I

A

I

A

IIa

B

I

B

I

A

Anginã de clasã CCS I-IV, în ciuda tratamentului medical,
cu boala univascularã, presupunând afectarea severã a
IVA proximale

I

B

Anginã de clasã CCS I-IV, în ciuda tratamentului medical,
cu boala univascularã, care nu presupune afectare severã
a IVA proximale

IIb

B

Anginã de clasã CCS I-IV cu boalã multivascularã (diabetic)
Anginã de clasã CCS I-IV cu boalã multivascularã (non
diabetic)

Anginã cu simptome minimale (clasa CCSI) sub medicaþie
ºi boalã uni-, bi- sau trivascularã, dar cu dovadã evidentã
de ischemie extinsã

IIb

C

CASS,
European
Coronary
Surgery
study,
VA Study,
Yusef metaanalysis
BARI, GABI,
ERACI-I, SoS,
ARTs, Yusef
et al, Hoffman et al.
MASS

ACIP

*Prognostic = se referã la efectele asupra mortalitãþii generale, mortalitãþii de cauzã cardiacã sau cardiovascularã sau a morþii combinate cu infarctul
miocardic.
**Simptome = se referã la efectul asupra modificãrii clasei anginei, duratei de efort, timpului pânã la apariþia anginei la testul de efort, spitalizãrilor pentru
anginã sau a altor parametrii referitori la capacitatea funcþionalã ºi la calitatea vieþii.
CCS = Canadian Cardiovascular Society

Selectarea metodei de revascularizare trebuie sã se bazeze pe:
1. Riscul mortalitãþii ºi morbiditãþii periprocedurale.
2. Probabilitatea de succes care sã includã elemente legate de accesibilitatea tehnicã a leziunii pentru angioplastie sau bypass.
3. Riscul de restenozã sau de ocluzie a graftului.
4. Caracterul complet al revascularizãrii.
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5. Prezenþa diabetului.
6. Experienþa localã în chirurgie cardiacã sau cardiologie
intervenþionalã.
7. Preferinþa pacientului.
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4. Consideraþii diagnostice speciale:
angina cu artere coronare “normale”
O proporþie considerabilã de pacienþi, în special femei,
care efectueazã angiografie coronarianã datoritã simptomatologiei dureroase nu prezintã o afectare semnificativã
a arterelor coronare. La aceºti pacienþi caracterele durerii
toracice pot sugera una din urmãtoarele trei posibilitãþi:
(i) Durere toracicã non-cardiacã
(ii) Anginã atipicã incluzând angina vasospasticã
(iii) Sindromul X coronarian
Este important de diferenþiat sindromul X coronarian ºi
angina vasospasticã de durerea toracicã non-cardiacã.
Ecografia intra-vascularã (IVUS) sau evaluarea fluxului
coronarian de rezervã sau fracþia rezervei de flux (fractional flow reserve) se pot utiliza pentru a exclude leziuni
obstructive omise dacã aspectul angiografic sugereazã
mai degrabã o leziune non-obstructivã decât un aspect
absolut normal, iar tehnicile imagistice de stres identificã
o arie ischemicã semnificativã. În timpul efectuãrii coronarografiei pot fi administrate acetilcolinã sau ergonovinã
intracoronarian în cazul în care aspectul angiografic este
normal, pentru a evalua existenþa vasospasmului sau rezerva de flux dependentã de endoteliu.
4.1 Sindromul X

Ecocardiografia de repaus trebuie efectuatã pentru a evalua prezenþa HVS ºi/sau a disfuncþiei diastolice. Deºi, din
punct de vedere al supravieþuirii, prognosticul pacienþilor
cu Sindrom X pare a fi favorabil, totuºi morbiditatea este
crescutã. Tratamentul Sindromului X trebuie sã se focalizeze asupra ameliorãrii simptomelor. Factorii de risc precum hipertensiunea sau hiperlipidemia care se asociazã
cu disfuncþia endotelialã ºi pot contribui la apariþia simptomelor trebuie trataþi în mod adecvat.
4.2 Anginã vasospasticã/variantã
Menþionatã de obicei ca “anginã Prinzmetal” se caracterizeazã prin durere toracicã cu localizare tipicã. De obicei survine în repaus ºi numai ocazional la efort ºi este
amelioratã în câteva minute de administrarea de nitraþi.
Clasic, durerea se asociazã cu supradenivelare de segment ST.
Angina vasospasticã poate coexista cu angina tipicã de
efort datoratã leziunilor coronariene fixe. Vasospasmul
se poate produce ca rãspuns la: fumat, tulburãri electrolitice (potasiu, magneziu), utilizarea cocainei, stimularea
prin frig, boli autoimune, hiperventilaþie sau rezistenþã
la insulinã. Prognosticul anginei vasospastice depinde
de extensia bolii coronariene subiacente. Monitorizarea
ambulatorie a segmentului ST poate fi utilã. Tratamentul
anginei vasospastice se bazeazã pe înlãturarea stimulilor
ºi pe terapia cu nitraþi sau blocanþi de canale de calciu.

Definiþia clasicã a “Sindromului X” presupune existenþa
urmãtoarei triade:
1. Anginã tipicã indusã de efort (cu sau fãrã anginã sau
dispnee de repaus).
2. Rezultat pozitiv la testul de efort ECG sau la alte teste
imagistice de stres.
3. Artere coronare normale.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte Prof. Dr. Maria Dorobanþu,
Secretar Dr. Mihaela Ruginã, efectuatã de Dr. Mihaela Sãlãgean, Dr. ªtefan Bogdan, Dr. Maria ªtefaniuc, Dr. Mihaela
Bolog, Dr. Diana Costeniuc, Dr. Ruxandra Negoi
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Tabelul 1: Clasa de recomandãri
Clase de
Definiþie
recomandare
Clasa I
Dovezile ºi/sau pãrerea generalã aratã cã o
anumitã procedurã diagnosticã sau un anumit tratament sunt benefice, utile ºi eficiente
Clasa II
Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþa
opiniilor referitoare la utilitatea/eficienþa
tratamentului sau procedurii
Clasa IIa
Ponderea cea mai mare a dovezilor/opiniilor
este în favoarea utilitãþii/eficienþei
Clasa IIb
Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine
stabilite prin dovezi/opinii
Clasa III
Dovezile ºi/sau pãrerea generalã aratã cã
un anumit tratament sau procedurã nu este
utilã/eficientã, iar în unele situaþii poate fi
chiar nocivã
Tabelul 2: Nivel de evidenþã
Nivel de
evidenþã
A
Nivel de
evidenþã
B
Nivel de
evidenþã
C

Date provenite din multiple studii clinice
randomizate sau meta-analize
Date provenind dintr-un singur studiu clinic
randomizat sau din studii nerandomizate
pe loturi mari
Consens al opiniei experþilor ºi/sau studii
pe loturi mici, studii retrospective, registre

1. Introducere
Revascularizarea miocardicã, prin by-pass aortocoronarian (CABG) sau angioplastie coronarianã (PCI), reprezintã
de aproape o jumãtate de secol o soluþie terapeuticã
recunoscutã în tratamentul bolii coronariene. În timp ce
ambele tipuri de intervenþii au suferit importante progrese
tehnologice, în special folosirea stenturilor farmacologic
active (DES) în PCI, ºi a grafturilor arteriale în CABG, rolul acestora la pacienþii cu boala coronarianã stabilã este
concurat de progresele tratamentului medical, cunoscut
ca terapie medicalã optimã (TMO), care include regimul
igienodietetic ºi terapia farmacologicã intensivã. Mai mult
decât atât, între cele douã tehnici de revascularizare
existã anumite diferenþe, care trebuie cunoscute. În cazul
CABG, grefonul este anastomozat în zona mijlocie a vasului, dupã leziunea responsabilã, asigurând în felul acesta o sursã suplimentarã de sânge miocardului ºi oferind
protecþie împotriva unor posibile leziuni stenozante proximale ulterioare. În contrast, stenturile coronariene vizeazã
doar restabilirea fluxului normal coronarian în vasele epicardice native, fãrã sã ofere protecþie faþã de progresia
bolii proximal de stent.
În plus, revascularizarea miocardicã oferã cele mai bune
rezultate când este orientatã spre ameliorarea ischemiei.
În situaþiile acute stenozele coronariene vinovate sunt de
obicei uºor identificate prin angiografie, în timp ce în cazul
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pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã ºi boalã multivascularã, indentificarea leziunilor responsabile necesitã atât
evaluare anatomicã, cât ºi funcþionalã. Numeroase cazuri,
stabile sau acute, pot fi tratate în diferite moduri, inclusiv
prin PCI sau revascularizare chirurgicalã. Evoluþia temporalã a riscului ºi morbiditatea sunt diferite dupã CABG
si PCI. Prin urmare, atât pacienþii cât ºi medicii trebuie sã
evalueze avantajul pe termen scurt al PCI, ca procedurã
mai puþin invaziva, faþã de durabilitatea rezultatelor abordului chirurgical, mult mai invaziv.

2. Scoruri ºi stratificarea riscului,
impactul comorbiditãþilor
Revascularizarea miocardicã este indicatã atunci când
beneficiile aºteptate, în ceea ce priveºte supravieþuirea ºi
consecinþele asupra stãrii de sãnãtate (simptome, status
funcþional ºi/ sau calitatea vieþii), depãºesc consecinþele
negative ale procedurii la diferite momente evolutive . Niciun scor de risc nu poate prezice cu acurateþe evenimentele nefavorabile la un anumit pacient, care poate avea
comorbiditãþi neluate în calcul de sistemul de scor folosit.
Mai mult, existã limite în cazul tuturor bazelor de date folosite pentru a construi modele de risc, iar diferenþele în
cazul definiþiilor ºi conþinutului de variabile pot afecta performanþa sistemului de scor atunci când acesta este aplicat la populaþii diferite. Prin urmare, stratificarea riscului
ar trebui folositã ca un ghid, în timp ce judecata clinicã ºi
dialogul multidisciplinar rãmân esentiale.
Limitele bazelor de date existente restricþioneazã posibilitatea de a recomanda un anumit model de risc, cu toate
acestea:
1. EuroSCORE, validat în a prezice mortalitatea chirurgicalã, s-a dovedit recent a fi un predictor independent al evenimentelor adverse cardiace majore
(MACE) în studii cu ramuri de tratament atat percutan, cât ºi chirurgical. Prin urmare acesta poate fi folosit pentru a determina riscul revascularizãrii indiferent de, ºi chiar înainte, de alegerea strategiei terapeutice. Cu toate acestea, are un rol redus în alegerea
terapiei optime.
2. Scorul SYNTAX s-a dovedit a fi un predictor independent al MACE în cazul pacienþilor trataþi prin PCI, dar
nu ºi prin CABG. Prin urmare are rol atât în selectarea tratamentului optim, cât ºi în identificarea acelor
pacienþi aflaþi la risc înalt pentru reacþii adverse postPCI.
3. Registrul naþional de baze de date cardiovasculare
(The National Cardiovascular Database Registry,
NCDR CathPCI risck score) a fost validat numai la pacienþii cu PCI ºi ar trebui utilizat numai în acest context.
4. Scorul Societatãþii Chirurgilor Toracici (Society of Toracic Surgeons, STS) ºi scorul de vârstã, creatininã,
fracþie de ejecþie (age, creatinin, ejection fraction,
ACEF) au fost validate la pacienþii chirurgicali ºi prin
urmare ar trebui folosite numai pentru a determina
riscul chirurgical.
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Tabelul 3. Scoruri de stratificare a riscului recomandate a fi folosite în cazul
pacienþilor candidaþi pentru PCI sau CABG
Scor
EuroSCORE1
Scorul SYNTAX2
Scorul de risc al Clinicii Mayo
NCDR CathPCI
Scorul Parsonnet
Scorul STS3
Scorul ACEF4

Evenimente urmãrite
Mortalitate pe termen scurt ºi lung
Cuantificarea complexitãþii bolii coronariene
MACE ºi mortalitatea proceduralã
Mortalitatea intraspitaliceascã
Mortalitatea la 30 zile
Mortalitate operatorie, accident vascular cerebral, insuficienþã renalã,
ventilaþie prelungitã, infecþie sternalã profundã, re-intervenþie, morbiditate, durata spitalizãrii <6 zile sau >14 zile
Mortalitatea în CABG electiv

Clasaa/Nivelb
PCI
IIb B
IIa B
IIb C
IIb B
-

CABG
IB
III B
III C
III B

-

IB

-

IIbC

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
ACEF=age, creatinin, ejection fraction, CABG=by pass aorto-coronarian, MACE=evenimente adverse cardiace majore, NCDR= National Cardiovascular
Database Registry. PCI=intervenþie coronarianã percutanã, STS=Society of Thoracic Surgeons (Societatea Chirurgilor Toracici)

Calcule:
1. www.euroscore.org/calc.html
2. www.syntaxscore.com
3.http://209.220.160.181/STSWebRiskCalc261/
4. (vârsta/fracþia de ejecþie %)+1 (dacã creatinina >2 mg/dl)

3. Procesul de luare a deciziilor ºi de
informare a pacientului
3.1 Informarea pacientului
Informarea pacientului trebuie sã fie obiectivã, neinfluenþatã, orientatã cãtre pacient, bazatã pe dovezi ºi în pas cu

ultimele descoperiri, de încredere, pe înþelesul pacientului, accesibilã, relevantã ºi în conformitate cu cererile legale. Consimþãmântul informat necesitã transparenþã în
special dacã existã controvese legate de indicaþia unui
anumit tratament (PCI versus CABG versus TMO singur).
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Urgenþã imediatã: fãrã
întârziere

Intervenþie bazatã pe cea
mai bunã evidenþã/disponibilitate

Timpul pânã la
revascularizare

Procedura

STEMI

Intervenþie bazatã pe cea mai
bunã evidenþã/disponibilitate

Consimþãmânt informat
verbal, în prezenþa martorilor
poate sã fie suficient, în cazul
în care consimþãmântul scris
nu este necesar din punct de
vedere legal
Urgenþã imediatã: fãrã întârziere

Nu este obligatorie

SCA-NSTE**

Alte SCA***

Urgenþã: în 24 ore dacã este
posibil, dar nu mai târziu de
72 ore
Intervenþie bazatã pe cea mai
bunã evidenþã/disponibilitate.
Leziunile non-responsabile
trebuie tratate conform protocolului instituþional

Intervenþie bazatã pe
cea mai bunã evidenþã/
disponibilitate. Leziunile
nonresponsabile trebuie
tratate conform protocolului instituþional

Urgenþã: limitele de
timp se aplicã

Alegerea celei mai
adecvate intervenþii
care sã ofere suficient
timp de la coronarografie la intervenþie

Electiv: fãrã limite de
timp

Este necesarã
Nu este cerutã pentru leziunile Este necesarã
responsabile de eveniment, dar
este cerutã
pentru vasele neresponsabile
de eveniment
Consimþãmânt informat scris#
Consimþãmânt informat Consim (dacã timpul permite)
scris#
þãmânt informat
scris#

BCMV stabilã

Intervenþie în funcþie
de protocolul
instituþiei definit
de cãtre echipa
multidisciplinarã
localã

Electiv: fãrã limite
de timp

Consim þãmânt informat
scris#

În conformitate cu
protocoale predefinite

Stabilã cu
indicaþie pentru
BCMV ad-hoc*

* Indicaþiile PCI ad-hoc sunt listate în tabelul 5
** A se vedea tabelele 5 ºi 9
*** Alte SCA se referã la angina instabilã cu excepþia SCA- NSTE
# Aceasta poate sã nu fie necesarã în þãrile în care legea nu cere consimþãmântul obligatoriu scris. ESC ºi EACTS cer cu insistenþã documentele referitoare la consimþãmântul pacientului pentru toate procedurile de revascularizare
SCA=sindrom coronarian acut; BCMV=boalã coronarianã multivascularã; SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare ST; PCI= intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare
ST.

Consimþãmânt informat
verbal, în prezenþa martorilor sau consimþãmânul
familiei, pe cât posibil fãrã
întârziere

Consimþãmânt
informat

ªoc cardiogen

Nu este obligatorie

Luarea deciziei
multidisciplinare

SCA

Tabelul 4. Algoritmuri de decizie multidisciplinarã, consimþãmântul informat al pacientului ºi momentul intervenþiei
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3.2 Luarea deciziei multidisciplinare (echipa
multidisciplinarã)
Pacienþii trebuie sã fie informaþi corespunzãtor despre
beneficiile potenþiale ºi riscurile pe termen scurt ºi lung a
unei proceduri de revascularizare. Va fi acordat suficient
timp pentru luarea unei decizii informate. La pacienþii cu
BCMV strategia adecvatã de revascularizare trebuie discutatã de cãtre echipa multidisciplinarã implicând câte
unul din urmãtorii specialiºti: cardiologul clinician, cardiologul intervenþionist ºi un chirurg cardiovascular.

PCI ad-hoc este definitã ca fiind procedura terapeuticã
intervenþionalã practicatã imediat (cu pacientul aflat încã
pe masa de cateterism) dupã coronarografie în contrast
cu o procedurã stadializatã efectuatã într-o intervenþie
diferitã. PCI ad-hoc este convenabilã pentru pacient,
asociatã cu mai puþine complicaþii la locul de puncþie ºi
este mai eficientã din punct de vedere al costului.

Tabelul 5: Indicaþii potenþiale pentru PCI ad-hoc versus revascularizare la distanþã
PCI ad-hoc:
Pacienþii instabili hemodinamic (inclusiv cu ºoc cardiogen)
Leziuni responsabile de eveniment în STEMI ºi SCA-NSTE
Pacienþi stabili cu risc scãzut având boala uni- sau bicoronarianã (cu excepþia ADA proximal) ºi morfologie favorabilã (ACD, ACX
non-ostial, ADA mediu sau distal)
Fãrã restenoze recurente
Revascularizarea la distaþã:
Leziuni cu morfologie cu risc înalt
Insuficienþã cardiacã cronicã
Insuficienþã renalã (Clearance creatininã <60ml/min), dacã volumul total al substanþei de contrast > 4ml/kg
Pacienþi stabili cu BCMV, incluzând afectare de ADA
Pacienþi stabili cu leziuni ADA ostiale sau proximale complexe
Orice dovadã clinicã sau angiograficã de risc periprocedural înalt, în caz de PCI ad-hoc
ADA=artera descendentã anterioarã stângã; ACX=artera circumflexã stângã; BCMV=boalã coronarianã multivascularã; SCA-NSTE=sindrom coronarian
acut fãrã supradenivelare ST; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; ACD=arterã coronarã dreapta; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST.

4. Strategiile pentru diagnosticul ºi
explorãrile imagistice preintervenþionale
Testul de efort ºi tehnicile imagistice cardiace sunt utilizate
pentru confirmarea diagnosticului de boalã coronarianã,

pentru documentarea ischemiei la pacienþii stabili, pentru
stratificarea riscului pacienþilor cu afectare coronarianã
stabilã ºi cu sindrom coronarian acut, pentru a ajuta la
alegerea opþiunii terapeutice ºi pentru a evalua eficienþa
acesteia.

Tabelul 6: Recomandãrile testelor imagistice pentru diagnosticul BC obstructive
ºi evaluarea prognosticului la pacienþii fãrã BC cunoscutã#
Asimptomatic
(screening)

Simptomatic

Valoare prognosticã
pozitivã#

Valoare prognosticã
negativã#

Pre-test probabil pozitiv pentru BC*
Scãzut
Intermediar
Înalt
Teste anatomice
Angiografie invaziva
CT multidetector
Angio-RMN

III A
III B§
III B

III A
IIb B
III B

IIb A
IIa B
III B

IA
III B
III B

IA
IIb B
III C

IA
IIa B
III C

III A
III A
III B
III B

III A
III A
III C
III C

IA
IA
IIa B
IIa B

III A##
III A##
III B##
III B##

IA
IA
IIa B
IIa B

IA
IA
IIa B
IIa B

Teste funcþionale
Ecocardiografie de efort
RMN cardiac
RMN de efort
PET de perfuzie

*Probabilitatea pre-test de boalã este calculatã având la bazã simptomele, sexul ºi factorii de risc
§Aceasta se referã la angiografia CT multislice, fãrã scorul de calciu
#Pentru formularea prognosticului stenozelor coronariene cunoscute, imagistica funcþionalã are aceleaºi indicaþii
##La pacienþii cu BC obstructivã documentatã angiografic, testele funcþionale pot fi de ajutor în orientarea strategiei de revascularizare având în vedere
extensia, severitatea ºi localizarea ischemiei
BC=boalã coronarianã; CT=tomografie computerizatã; RMN=rezonanþã magneticã nuclearã; PET=tomografie cu emisie de pozitroni.
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5. Revascularizarea miocardicã în angina
stabilã
Angina stabilã poate fi tratatã doar prin TMO (terapie medicalã optimã) sau prin TMO asociat cu revascularizare
utilizând PCI sau CABG, în funcþie de simptomatologie ºi
complexitatea funcþionalã ºi anatomicã.

Tabelul 7: Indicaþii de revascularizare miocardicã în angina stabilã sau ischemia miocardicã silenþioasã
Pentru ameliorarea
prognosticului

Pentru ameliorarea
simptomelor

Severitatea leziunilor coronariene
Stenoza de trunchi comun de coronarã stângã >50%*
Orice stenozã proximalã ADA >50%*
Boala bi- sau tricoronarianã cu disfuncþie sistolicã VS*
Teritoriu mare de ischemie miocardicã obiectivata la teste (>10% din VS)
Stenoza >50% pe vas unic patent*
Boala unicoronarianã, cu altã localizare decât ADA proximal ºi fãrã ischemie
miocardicã >10% din VS
Orice stenozã >50% cu limitarea activitãþii datoritã anginei sau echivalent de
anginã, fãrã rãspuns la terapia medicalã optimã
Dispnee/ fenomene de ICC ºi > 10% din teritoriul VS cu ischemie miocardicã/
viabilitate tributar unei coronare cu stenozã >50%
Absenþa simptomelor de limitare a activitãþii sub tratament farmacologic optim

Clasaa
I
I
I
I
I

Nivelb
A
A
B
B
C

III

A

I

A

IIa

B

III

C

a=clasa de recomandãri; b=nivel de evidenþã
* Cu ischemie miocardicã obiectivatã sau FFR <0,80 pentru leziuni cu diametrul stenozelor 50-90%
FFR=rezerva funcþionalã de flux; ICC=insuficienþa cardiacã congestivã; ADA=artera descendentã anterioarã; VS=ventricul stâng; TMO=terapie medicalã
optimã

Tabelul 8: Indicaþii pentru CABG versus PCI la pacienþi cu leziuni coronariene stabile, pretabile pentru ambele
metode de revascularizare ºi cu risc scãzut de mortalitate post-CABG
Tipul leziunii anatomice
Boalã uni- sau bi-coronarianã- fãrã leziune proximalã ADA
Boalã uni- sau bi-coronarianã- cu leziune proximalã ADA
Boalã tri-coronarianã, leziuni simple, revascularizare completã posibilã prin PCI, scorul SYNTAX 
22
Boalã tri-coronarianã , leziuni complexe, revascularizare incompletã posibilã prin PCI, scorul SYNTAX > 22
TCS (izolat sau cu boalã uni-coronarianã, ostium/trunchi)
TCS (izolat sau cu boalã uni-coronarianã, bifurcaþie distalã)
TCS + boalã bi-coronarianã sau tri-coronarianã, scor SYNTAX 32
TCS + boalã bi-coronarianã sau tri-coronarianã, scor SYNTAX 33

Pentru CABG
IIb C
IA

Pentru PCI
IC
IIa B

IA

IIa B

IA

III A

IA
IA
IA
IA

IIa B
IIb B
IIb B
III B

CABG=revascularizare miocardicã prin bypass aortocoronarian; ADA= artera descendentã anterioarã; PCI= intervenþie coronarianã percutanã; TCS=
trunchi comun de coronarã stangã.

6. Revascularizarea miocardicã în
sindromul coronarian acut fãrã
supradenivelare ST (SCA- NSTE)
Pacienþii cu SCA- NSTE constituie un grup heterogen de
pacienþi cu prognostic înalt variabil. Mortalitatea ºi morbi-
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ditatea la pacienþii SCA- NSTE cu risc înalt rãmân ridicate
ºi sunt echivalente cu ale pacienþilor cu STEMI dupã prima lunã. Stratificarea riscului imediat este esenþialã pentru
alegerea strategiei medicale ºi de revascularizare. Scopul
final al coronarografiei ºi al revascularizãrii sunt ameliorarea simptomatologiei ºi ameliorarea prognosticului pe
termen scurt ºi lung.

Secþiunea V: Boala coronarianã ischemicã
Tabelul 9. Recomandãri pentru revascularizarea în SCA-NSTE
Indicaþia

Clasaa Nivelb

Strategia invazivã este indicatã la pacienþii cu:
 Scorul GRACE >140 sau cel puþin un criteriu de risc înalt
 simptome recurente
 ischemie indusã la testele de efort
Strategia invazivã precoce (<24ore) este indicatã la pacienþii cu scorul GRACE >140 sau mai multe criterii de risc
înalt
Strategia invazivã tardivã (în primele 72 ore) este indicatã la pacienþi cu scorul GRACE <140 sau în absenþa unor
criterii multiple de risc înalt, dar cu simptome recurente sau teste de efort pozitive pentru ischemie
Pacienþii cu risc ischemic foarte înalt (angina refractarã, asociatã cu insuficienþa cardiacã, aritmii sau instabilitate
hemodinamicã) trebuie evaluaþi prin coronarografie de urgenþã (<2 ore)
Strategia de revascularizare nu trebuie aplicatã la pacienþii cu:
 risc scãzut de evenimente cardio-vasculare
 risc înalt particular pentru diagnosticul invaziv ºi pentru intervenþie

I

A

I

A

I

A

IIa

C

III

A

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare ST

7. Revascularizarea în STEMI
Managementul dinaintea ºi în cursul spitalizãrii ºi strategia
de reperfuzie pentru pacienþii cu STEMI în primele 12 ore
de la debut.

Liniile groase indicã traseul ideal pentru pacient.
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Tabelul 10. Recomandãrile pentru strategia de reperfuzie la pacienþii STEMI
Clasaa Nivelb
Este recomandatã implementarea unei reþele înalt funcþionale bazatã pe diagnosticul pre-spital ºi transport rapid
la cel mai apropiat centru capabil pentru PCI
Centrele care pot asigura PCI primar trebuie sã funcþioneze 24 ore/zi, 7 zile/sãptãmânã prin apelare telefonicã a
personalului, fiind capabile sã înceapã intervenþia de PCI în mai puþin de 60 min de la contactul telefonic iniþial
În caz de fibrinolizã, se va lua în considerare iniþierea administrãrii de dozã completã în faza pre-spital de cãtre
SMU echipat corespunzãtor
Cu excepþia ºocului cardiogen, PCI (fie cã este vorba de PCI primarã, PCI de salvare sau post-fibrinolizã) trebuie
limitatã la stenoza responsabilã de eveniment
În centrele capabile de PCI, trebuie evitatã staþionarea intermediarã ne-necesarã a pacientului la departamentele de urgenþã ºi/sau terapie intensivã
Utilizarea sistematicã a balonului de contrapulsaþie, în absenþa semnelor de deteriorare hemodinamicã, nu este
recomandatã

I

A

I

B

IIa

A

IIa

B

III

A

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
PCI=intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST; SMU=serviciu medical de urgenþã.

Tabelul 11. Recomandãri pentru PCI în STEMI
Indicaþia

Timpul de la PCM

Clasaa Nivelb

PCI primarã
Este recomandatã la pacienþii cu durere toracicã/discomfort cu duratã <12 ore ºi
Cât mai curând posibil ºi orisupradenivelare ST persistentã sau BRS major nedocumentat anterior
cum în <2 ore de la PCM*
Trebuie luatã în considerare la pacienþii cu durere toracicã/disconfort cu duratã
>12 ore persistente ºi supradenivelare ST persistentã sau BRS major nedocumentat
Cât mai curând posibil
anterior
Poate fi luatã în considerare la pacienþii cu istoric de durere toracicã/disconfort cu
Cât mai curând posibil
duratã >12 ore dar <24 ore ºi supradenivelare ST persistentã sau BRS major nedocumentat anterior

I

A

IIa

C

IIb

B

I

A

IIa

A

I

B

III

B

PCI dupã fibrinolizã
PCI urgent, de rutinã este indicat dupã fibrinolizã reuºitã (rezoluþia durerii toracice/
În <24 ore**
disconfortului si a supradenivelãrii ST)
PCI de salvare trebuie consideratã la pacienþii cu criterii de fibrinolizã eºuatã
Cât mai curând posibil
PCI/CABG electivã
Este indicatã la pacienþii cu anginã sau cu teste de efort pozitive
Evaluare înainte de externarea din spital
Nu se recomandã la pacienþii care prezintã unde Q de necrozã miocardicã pe
Pacienþi aflaþi la >24ore de
ECG ºi nu mai prezintã simptome/semne de ischemie miocardicã sau dovezi de
la debut
viabilitate în teritoriul infarctat

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
* <90 min dacã pacientul se prezintã în <2 ore de la debutul simptomelor ºi are teritoriu întins de infarct ºi risc scãzut de sângerare
** cu scopul de a reduce întârzierea pacienþilor fãrã semne de reperfuzie, se recomandã transferul tuturor pacienþilor post-fibrinolizã cãtre centre cu
facilitãþi de PCI;
PCM=primul contact medical; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; CABG=bypass aorto-coronarian.

ªocul cardiogen ºi complicaþiile mecanice
Dupã eºecul terapiei iniþiale, incluzând reperfuzia ºi revascularizarea, pentru stabilizarea hemodinamicã, ar trebui
sã fie luat în considerare suportul mecanic temporar utilizând oxigenatorul extracorporeal cu membranã (ECMO).
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Dacã nu se reuºeºte reducerea progresivã cu ajutorul
ECMO sau manifestãrile de insuficienþã cardiacã persistã,
poate fi luatã în considerare, utilizarea de dispozitiv de suport ventricular stâng sau dispozitiv de suport biventricular (DAVS/DABiV) în cazul în care funcþia neurologicã nu
este definitiv afectatã.

Secþiunea V: Boala coronarianã ischemicã

ICA=insuficienþã cardiacã acutã; DABiV=Dispozitiv de asistare biventricularã; EIP=Etapa intermediarã pretransplant; TP=Tratament propriuzis; ECMO=Oxigenator extracorporeal cu membranã; BCIA=balon de contrapulsaþie intra-aorticã; DAVS=Dispozitiv de asistare ventricularã stângã.

Tabelul 12. Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu ICA în condiþiile infarctului miocardic acut
Clasaa Nivelb
Pacienþii cu SCA-NSTE sau STEMI care sunt instabili hemodinamic trebuie imediat trasportaþi în vederea evaluãrii
invazive coronariene ºi revascularizarea vasului afectat.
În cazul pacienþilor cu ischemie evolutivã ºi ICA este indicatã reperfuzia imediatã.
Ecocardiografia ar trebui sã fie efectuatã pentru evaluarea funcþiei VS ºi pentru excluderea complicaþiilor mecanice.
Coronarografia de urgenþã ºi revascularizarea tuturor leziunilor critice prin PCI/CABG dupã caz, este indicatã la
pacienþii în ºoc cardiogen.
Utilizarea balonului de contrapulsaþie aortic este recomandatã la pacienþii instabili hemodinamic (în special la
cei în ºoc cardiogenic la cei cu complicaþii mecanice)
Intervenþia chirurgicalã pentru complicaþiile mecanice ale IMA va trebui efectuatã cât se poate de repede în
cazul pacienþilor la care persistã deteriorarea hemodinamicã chiar ºi cu susþinere hemodinamicã constând în
BCIA.
Intervenþia chirurgicalã de urgenþã în caz de eºec al PCI sau al fibrinolizei este indicatã doar în cazul pacienþilor
cu instabilitate hemodinamicã persistentã sau aritmii ventriculare ameninþãtoare de viaþã, datorate ischemiei
extensive ( leziune de trunchi sau boalã trivascularã severã).
Dacã starea pacientului continuã sã se deterioreze fãrã asigurarea unui debit cardiac adecvat pentru a preveni
insuficienþa de organ, ar trebui luatã în considerare terapia constând în asistenþa mecanicã temporarã (implantare chirurgicalã de DAVS/DABiV).
Utilizarea de rutinã a pompelor centrifuge percutane nu este recomandatã

I

A

I

B

I

C

I

B

I

C

I

B

I

C

IIa

C

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
ICA=insuficienþã cardiacã acutã; IMA=infarct miocardic acut; DABiV=Dispozitiv de asistare biventricularã; CABG=bypass aorto-coronarian; BCIA=balon
de contrapulsaþie intra-aorticã; VS=ventricul stâng, DAVS=Dispozitiv de asistare ventricularã stangã; SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare ST; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST.
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8. Condiþii speciale
8.1 Diabetul
Pacienþii diabetici reprezintã un procent în creºtere între
pacienþii cu BCI (boalã coronarianã ischemicã), dintre
aceºtia mulþi fiind trataþi prin proceduri de revascularizare.

Sunt pacienþi cu risc crescut, inclusiv în ceea ce priveºte
mortalitatea pe termen lung, comparativ cu pacienþii nondiabetici, indiferent de modalitatea de terapie utilizatã,
ridicând probleme specifice, cum ar fi recurenþa înaltã
dupã efectuarea PCI ºi CABG.

Tabelul 13. Recomandãri specifice pentru pacienþii diabetici
Clasaa Nivelb
La pacienþii cu STEMI, angioplastia primarã este preferatã trombolizei, dacã poate fi efectuatã în limitele de timp
recomandate.
În cazul pacienþilor stabili cu BCI extensivã revascularizarea este indicatã pentru a ameliora procentul de
supravieþuitori fãrã MACCE (major adverse cardiac and cerebral event).
Utilizarea DES este recomandatã pentru a reduce restenoza ºi reintervenþia asupra vasului incriminat.
În cazul pacienþilor care utilizeazã metformin funcþia renalã trebuie atent monitorizatã dupã efectuarea coronarografiei/angioplastiei coronariene.
By-passul aorto coronarian este preferat angioplastiei coronariene percutane, în caz de boalã coronarianã
extensivã, care justificã o abordare chirurgicalã (în special boala multivascularã) ºi dacã profilul de risc al pacientului este acceptabil.
În cazul pacienþilor cunoscuþi cu insuficienþã renalã care sunt supuºi PCI, metforminul poate fi oprit cu 48 h
anterior procedurii.
Nu este indicatã utlizarea de rutinã a GIK (soluþie conþinând glucozã, insulinã ºi potasiu), în cazul pacienþilor
diabetici care efectueazã PCI .

I

A

I

A

I

A

I

C

IIa

B

IIb

C

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=bypass aorto-coronarian; DES=stenturi farmacologic active; GIK=soluþie conþinând glucozã, insulinã ºi potasiu; MACCE (major adverse cardiac
and cerebral event)=evenimente adverse majore cardiace sau cerebrale; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST.

8.2. Revascularizarea miocardicã la pacienþii
cu boalã renalã cronicã (BRC)
Tablelul 14. Recomandãri specifice pentru pacienþii cu BRC uºoarã ºi medie

By-passul este preferat PCI în caz de boalã coronarianã extensivã, care justificã o abordare chirurgicalã, în
condiþiile în care profilul de risc al pacientului este acceptabil ºi speranþa de viaþã este rezonabilã.
Intervenþia chirurgicalã pe cord bãtând este de preferat intervenþiei utilizând circulaþia extracorporealã.
Stenturile farmacologic active (DES) sunt de preferat stenturilor metalice simple (BMS).

Clasaa

Nivelb

IIa

B

IIb
IIb

B
C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
BMS(bare metal stent)=stent metalic simplu; CABG=bypass aorto-coronarian; DES=stenturi farmacologic active; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.

În cazul pacienþilor cu BRC severã ( ratã de filtrare glomerularã <30 ml/min/1,73 m2), cei cu boalã renalã în stadiul
final sau care sunt supuºi hemodializei recomandãrile
sunt mai puþin clare.
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Tabelul 15. Recomandãri privind nefropatia indusã de substanþa de contrast
Intervenþie

Doza

Clasaa

Nivelb

I

A

I

A

IIb

A

IIb

A

I*

A*

IIa

B

III

B

Toþi pacienþii cu BRC
Se recomandã terapie medicalã optimã (ce include Conform indicaþiilor clinice
statine, betablocante, IECA sau sartani)
Se recomandã hidratare cu soluþii saline izotonice
1 ml/kg/h cu 12 ore înainte ºi 24 ore dupã efectuarea procedurii (0,5 ml/kg/h dacã FE<35% sau clasa NYHA>II)
600-1200 mg cu 24 ore înainte ºi 24 ore dupã procedurã
Administrarea N-acetilcisteinei poate fi luatã în
considerare
Poate fi luatã în considerare administrarea bicarbo- Bolus = G x 0,462 mEq cu 1 orã înainte de procedurã
Adm i.v. =G x 0,154 mEq/h timp de 6 ore dupã procedurã
natului de sodiu 0,84%
Pacienþi cu BRC uºoarã, moderatã sau severã$
Se recomandã utilizarea substanþelor de contrast
izoosmolare sau cu osmolaritate scãzutã

<350 ml sau <4 ml/kg

Pacienþii cu BRC severã$
Ar trebui luatã în considerare hemofiltrarea,
efectuatã în scop profilactic cu 6 ore anterior procedurii
Hemodializa electivã nu este recomandatã drept
mãsurã de profilaxie

Substituþie lichidianã cu un ritm de 1000 ml/h fãrã
pierdere în greutate sau administrare de soluþii saline,
continuatã 24 ore postprocedural.

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
*Recomandare în funcþie de tipul substanþei de contrast
$
BRC uºoarã=60 RFG<90 ml/min/1,73 mp; BRC moderatã=30 RFG<60 ml/min/1,73 mp; BRC severã=RFG<30 ml/min/1,73 mp
G=greutatea corporalã exprimatã în kg; IECA=inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRC=boala renalã cronicã; FE=fracþie de ejecþie;
NYHA=New York Heart Association.

8.3 Revascularizarea miocardicã la pacienþii
care necesitã înlocuire valvularã
Tabelul 16. Recomandãri pentru chirurgia valvularã combinatã cu by-pass aorto-coronarian
Chirurgie valvularã combinatã cu:
CABG este recomandat la pacienþii cu indicaþie primarã de chirurgie valvularã mitralã sau aorticã ºi cu stenozã
coronarianã 70%
CABG ar trebui luat în considerare în cazul pacienþilor cu indicaþie primarã de chirurgie a valvei mitrale sau
aortice ºi cu stenoza coronarianã 50-70%

Clasaa Nivelb
I

C

IIa

C

I

C

IIa

C

IIa

C

CABG combinat cu:
Chirurgia valvei mitrale este recomandatã în cazul pacienþilor cu indicaþie primarã pentru CABG care asociazã
regurgitare mitralã severã* de cauzã ischemicã ºi FE >30%
Chirurgia valvei mitrale ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor cu indicaþie primarã pentru CABG
ºi care asociazã regurgitare mitralã moderatã de cauzã ischemicã la care repararea valvei este fezabilã, ºi se
efectueazã de cãtre operatori experimentaþi
Chirurgia valvei aortice ar trebui consideratã la pacienþii cu indicaþie primarã pentru CABG ºi stenozã aorticã
moderatã (gradient mediu 30-50 mmHg sau cu velocitate Doppler >3-4 m/sec sau chiar dacã velocitatea
Doppler este între 2,5-3 m/sec în condiþii de valvã aorticã sever calcificatã.
a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
*Definirea regurgitãrii mitrale severe se gãseºte în Ghidul ESC pentru valvulopatii, Eur. Heart J
2007,28(2)230-268 si la www.escardio.org/guidelines; CABG=bypass aorto-coronarian; FE=fracþie de ejecþie.
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8.4 Asocierea de boalã arterialã perifericã
sau afectare carotidianã
Tabelul 17. Screeningul afectãrii carotidiene în cazul pacienþilor ce urmeazã sã
efectueze revascularizare miocardicã
Diagnosticul stenozelor carotidiene:
Examenul Doppler carotidian este recomandat pacienþilor cu antecedente de AIT/AVC sau la care se deceleazã
suflu laterocervical.
Examenul Doppler carotidian se poate lua în considerare în cazul pacienþilor cu stenozã de TCS, boalã arterialã
perifericã severã sau care au vârsta 75 ani.
Se pot lua în considerare RMN, CT sau angiografie cu subtracþie digitalã, dacã examenul Doppler deceleazã
stenoze carotidiene >70%* ºi se are în vedere revascularizare miocardicã.

Clasaa

Nivelb

I

C

IIa

C

IIb

C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
*Vezi suplimentul pentru metode de mãsurare a stenozelor arterelor carotide (accesibil în versiunea online a acestor ghiduri, pe www.escardio.org/
guidelines); CT=tomografie computerizatã, TCS=trunchi comun coronarã stângã, RMN=rezonanþã magneticã nuclearã, AIT=accident ischemic tranzitor

Tabelul 18. Revascularizare carotidianã la pacienþii progrmaþi pentru CABG
Clasaa Nivelb
CEA sau CAS ar trebui efectuate doar de echipe experimentate, la care este demonstratã o ratã combinatã de
mortalitate-AVC la 30 zile de:
<3% în cazul pacienþilor fãrã simptome neurologice în antecedente
<6% în cazul pacienþilor cu simptome neurologice în antecedente
Indicaþia de revascularizare carotidianã ar trebui individualizatã dupã consultarea unei echipe multidisciplinare
care sã cuprindã ºi un neurolog.
Programarea celor douã intervenþii (în acelaºi timp sau seriat) ar trebui sã þinã cont de experienþa localã ºi de
exprimarea clinicã, optând pentru teritoriul cu simptomatologia predominantã

I

A

I

C

I

C

I
IIb
III

C
C
C

IIb

C

III

C

Revascularizarea carotidianã în cazul pacienþilor cu AIT/ AVC nesechelar în antecedente:
Se recomandã în caz de stenozã carotidianã de 70-99%
Se poate considera în caz de stenozã carotidianã de 50-69% la bãrbaþi cu debutul simptomatologiei<6 luni
Nu se recomandã în caz de stenozã carotidianã <50% la bãrbaþi ºi <70% la femei
Revascularizarea carotidianã la pacienþii fãrã antecedente de AIT/AVC
Poate fi luatã în considerare la bãrbaþi cu leziuni carotidiene bilaterale 70-90% sau stenozã carotidianã 70-90% ºi
ocluzie contralateralã
Nu se recomandã la femei sau la pacienþii cu speranþã de viaþã <5 ani

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=by pass aorto-coronarian; CAS=stentare de arterã carotidã; CEA=endarterectomie de arterã carotidã; AIT=accident ischemic tranzitor.

Tabel 19 Revascularizarea carotidianã la pacienþii programaþi pentru PCI
Clasaa Nivelb
Indicaþia de revascularizare carotidianã trebuie individualizatã dupã consultarea unei echipe multidisciplinare
care sã cuprindã ºi un neurolog
Se recomandã a se evita combinarea CAS cu PCI electivã în timpul aceleiaºi sedinþe cu excepþia situaþiei rare
când coexistã leziuni carotidiene severe cu sindroame coronariene acute.
a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CAS=stentare de arterã carotidã; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.
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I

C

III

C
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Tabelul 20. Recomandãri privind metoda de revascularizare carotidianã
Clasaa Nivelb
CEA rãmâne procedura de elecþie însã alegerea între cele douã metode (CEA/CAS) depinde de evaluarea
multidisciplinarã
Se recomandã administrarea aspirinei imediat înainte ºi dupã efectuarea revascularizãrii
Se recomandã administrarea de dublã antiagregare plachetarã cel puþin 1 lunã tuturor pacienþilor cãrora li se
efectueazã CAS.
CAS ar trebui considerat iîn cazul pacienþilor cu:
 Stenoze post iradiere sau secundare intervenþiilor chirurgicale
 Obezitate, anatomie localã nefavorabilã, traheostomã, paralizie laringianã
 Stenoze la diferite nivele ale carotidei sau stenozã în zona superioarã a arterei carotide interne
 Comorbiditãþi severe care contraindicã CEA
Nu se recomandã efectuarea CAS în cazul pacienþilor cu:
 Arc aortic cu calcificãri severe sau plãci de aterom protruzive
 Diametrul intern al lumenului arterei carotide interne <3 mm
 Contraindicaþii pentru administrarea de dublã antiagregare plachetarã

I

B

I

A

I

C

IIa

C

III

C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CAS=stentare de arterã carotidã; CEA=endarterectomie de arterã carotidã.

Boala coronarianã asociatã bolii arteriale periferice
Tabelul 21. Managementul pacienþilor cu boalã coronarianã care asociazã boala arterialã perifericã
Clasaa Nivelb
La pacienþii cu boalã coronarianã instabilã chirurgia vascularã este amânatã ºi, este tratatã întâi boala
coronarianã cu excepþia cazului în care datoritã prezenþei unei condiþii ameninþãtoare de viaþã chirurgia
vascularã nu poate fi amânatã
La pacienþii cu boalã coronarianã cunoscutã care sunt programaþi pentru intervenþie chirurgicalã vascularã cu
risc înalt, betablocantele ºi statinele sunt indicate atât pre- cât ºi post-operator
Alegerea între CABG ºi PCI ar trebui individualizatã ºi formulatã de echipa multidisciplinarã în funcþie de
comorbiditãþi, tabloul clinic ºi caracteristicile boli coronariene ºi boli arteriale periferice
La pacienþii stabili cu semne persistente de ischemie întinsã sau cu risc cardiac înalt, poate fi luatã în considerare
revascularizarea miocardicã profilacticã înaintea efectuãrii unei intervenþii chirurgicale vasculare cu risc înalt

I

B

I

B

I

C

IIb

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=bypass aorto-coronarian; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.

Tabelul 22. Managementul pacienþilor cu stenozã de arterã renalã
Clasaa Nivelb
Evaluarea funcþionalã a severitãþii stenozelor arterelor renale, prin mãsurarea gradienþilor presionali, poate fi utilã
în selectarea pacienþilor hipertensivi care pot beneficia de angioplastia de arterã renalã
Angioplastia renalã de rutinã cu scopul prevenirii deteriorãrii funcþiei renale, nu este recomandatã

IIb

B

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã

8.5 Revascularizarea miocardicã în insuficienþa cardiacã cronicã (ICC)
Tabelul 23. Pacienþii cu ICC ºi anginã
Clasaa Nivelb
CABG este recomandat în:
 stenoza semnificativã TCS
 echivalenþã de stenozã TCS (stenoze proximale ADA plus ACX)
 stenoza proximalã ADA asociatã cu leziuni bi- sau tri-coronariene
CABG plus RCVS poate fi luat în considerare la pacienþii cu VTDVS indexat 60ml/m2 ºi teritoriul ADA cicatricial
PCI poate fi luat în considerare dacã anatomia leziunii este favorabilã, în prezenþa miocardului viabil

I

B

IIb
IIb

B
C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=revascularizare miocardicã prin by-pass aorto-coronarian; ICC=insuficienþã cardiacã cronicã; ADA=artera descendentã anterioarã; ACX=artera
cicumflexã; TCS=trunchi comun coronarã stângã; VTDVS=volum telediastolic al ventriculului stâng; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; RCVS=reconstrucþie chirurgicalã a VS.
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Tabelul 24. Recomandãrile în cazul ICC ºi disfuncþie sistolicã VS (FE 35%), care se prezintã
predominant cu simptome de ICC (fãrã anginã sau cu anginã uºoarã: CCS 1-2)
Clasaa Nivelb
Anevrismectomiile VS in cursul CABG sunt indicate la pacienþii cu anevrisme VS mari
CABG ar trebui luat în considerare, în prezenþa miocardului viabil, indiferent de VTDVS
CABG cu RCVS poate fi luat în considerare la pacienþii cu teritoriu LAD cicatricial
PCI poate fi luat în considerare dacã anatomia leziunii este favorabilã în prezenþa miocardului viabil
Revascularizarea în absenþa dovezilor de viabilitate miocardicã nu este recomandatã

I
IIa
IIb
IIb
III

C
B
B
C
B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=by-pass aorto-coronarian; CCS=Canadian Cardiovascular Society; ICC=insuficienþã cardiacã cronicã; FE=fracþie de ejecþie; VTDVS=volum telediastolic al ventriculului stâng; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; RCVS=reconstrucþie chirurgicalã a VS

8.6 Proceduri de revascularizare mixtã
Ischemia post-CABG se poate datora unor noi stenoze,
progresiei stenozelor distal de anastomoza by-passului
sau stenoze la nivelul graftului însuºi.

Repetarea revascularizãrii la pacienþii cu by-pass disfuncþional este indicatã în prezenþa simptomatologiei severe în
ciuda medicaþiei antianginoase, la pacienþii cu simptome
minime sau asimptomatici în funcþie de stratificarea riscului prin teste non-invazive.

Tabelul 25. Tehnici de revascularizare mixtã
Clasaa Nivelb
Dupã CABG
Eºecul precoce post-CABG:
Coronarografia este indicatã în cazul pacienþilor cu simptomatologie severã, sau al pacienþilor instabili postoperator sau al pacienþilor cu ECG/biomarkeri anormali sugestivi pentru un IM perioperator
Decizia de reintervenþie prin CABG sau PCI ar trebui luatã de echipa multidisciplinarã
PCI este o alternativã superioarã reintervenþiei chirurgicale, la pacienþii cu ischemie precoce post-CABG
Þinta preferatã pentru PCI este vasul nativ sau graftul de AMI ºi nu graftul venos safen recent ocluzionat
Pentru graftul de venã safenã recent ocluzionat ºi leziune coronarianã nefavorabilã pentru PCI sau dacã mai
multe grafturi importante sunt ocluzionate, este recomandatã reintervenþia CABG mai degrabã decât PCI

I

C

I
I
I

C
B
C

I

C

I

B

I
I
I

B
B
B

IIa

C

IIa

C

I
I

B
C

I
I
I

C
C
C

Eºecul tardiv post-CABG:
PCI sau repetarea CABG este indicatã la pacienþii cu simptome severe sau ischemie severã sub tratament medical optim
PCI este recomandatã ca prima opþiune, faþã de reintervenþia de CABG
PCI la nivelul arterei coronare graftate este preferat, dacã stenoza by pass-ului este mai veche de 3 ani
În cazul reintervenþiei CABG se recomandã folosirea AMI
Reintervenþia prin CABG ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor cu mai multe grafturi afectate,
scãderea funcþiei sistolice VS, mai multe ocluzii totale cronice sau cu absenþa unei AMI patente
PCI ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu artera AMI stânga patentã ºi anatomia leziunii favorabilã angioplastiei
Dupã PCI
În eºecul precoce post-PCI
Repetarea PCI este recomandatã în cazul restenozelor precoce simptomatice post-PCI
CABG imediat este indicat dacã eºecul PCI poate provoca un infarct miocardic întins
În eºecul tardiv post-PCI:
Pacienþii cu anginã sau ischemie intolerabilã necesitã CABG dacã:
a) leziunile nu se preteazã la PCI
b) existã leziuni progresive semnificative pe alte coronare
c) restenoze recurente ºi opþiuni intervenþionale nefavorabile

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=by-pass aorto-coronarian; ECG=electrocardiogramã; AMI=artera mamarã internã; VS=ventricul stâng; IM=infarct miocardic; PCI=intervenþie
coronarianã percutanã.
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8.7 Aritmii prezente la pacienþii cu boalã
coronarianã ischemicã
Tabelul 26. Prevenþia ºi tratementul FiA la pacienþii cu CAB
Clasaa Nivelb
Betablocantele sunt recomandate pentru scãderea incidenþei FiA post-CABG
Sotalolul ar trebui luat în considerare pentru scãderea incidenþei FiA post CABG
Amiodarona ar trebui luatã în considerare pentru scãderea incidenþei FiA post CABG
Statinele ar trebui luate în considerare pentru scãderea incidenþei FiA post CABG
Corticosteroizii pot fi luaþi în considerare pentru scãderea incidenþei FiA post CABG
Conversia la ritm sinusal la pacienþii post-CABG poate fi luatã în considerare în scopul creºterii supravieþuirii
Efectuarea ablaþiei în FiA în timpul CABG poate fi consideratã ca strategie eficientã

I
IIa
IIa
IIa
IIb
IIb
IIb

A
A
A
B
A
B
C

a=clasa de recomandãri; b=nivel de evidenþã
FiA=fibrilaþie atrialã; CABG=by-pass aorto-coronarian.

9. Aspecte procedurale ale by-pass-ului
aorto-coronarian
Pacienþii internaþi în vederea CABG primesc, de obicei, tratament polimedicamentos incluzând betablocante, IECA,
statine ºi antiagregante plachetare. Betablocantele nu trebuie întrerupte, pentru a evita ischemia acutã de rebound.
Tabelul 27. Recomandãri tehnice pentru CABG
Clasaa Nivelb
Procedurile chirugicale ar trebui efectuate în spitale de cãtre echipe de chirurgie cardiacã folosind protocoale
scrise
Este indicatã folosirea de grefoane arteriale pentru sistemul ADA
Revascularizarea completã cu grefoane arteriale în afara sistemului ADA este indicatã la pacienþii cu speraþa de
viaþã rezonabilã
Se recomandã reducerea la minimum a manipulãrii aortei
Se recomandã evaluarea graftului înaintea terminãrii intervenþiei chirurgicale

I

B

I

A

I

A

I
I

C
C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
CABG=by-pass aorto-coronarian; ADA=artera descendentã anterioarã.
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10. Aspecte privind procedura de
revascularizare prin PCI
Tabelul 28. Farmacoterapia ºi dispozitive specifice PCI
Clasaa Nivelb
PCI ghidat de FFR este recomandat pentru detectarea leziunilor responsabile de ischemie, atunci când nu sunt
disponibile dovezi obiective de leziune inductoare de ischemie
DES* sunt recomandate pentru a reduce incidenþa restenozelor/reocluziilor, dacã nu existã contraindicaþii
pentru folosirea dublei terapii antiagregante plachetare de duratã
Protecþia embolicã distalã este recomandatã în PCI pe graft venos cu scopul evitãrii embolizãrilor distale ºi a
infarctului miocardic
Rotablaþia este recomandatã pentru leziuni intens calcificate sau fibrozate, care nu pot fi traversate de baloane
de dilataþie sau nu pot fi dilatate adecvat înainte de stentare
Aspirarea manualã pe cateter a trombului trebuie luatã în considerare în ocluziile trombotice din STEMI
În cazul PCI pe leziuni instabile abciximabul i.v. ar trebui luat în considerare pentru tratamentul farmacologic al
fenomenului de no-reflow
Baloanele active farmacologic* ar trebui luate în considerare in cazul restenozelor intrastent în cazul BMS
Protecþia embolicã proximalã poate fi luatã în considerare înainte de PCI pe graft venos safen
În PCI pe leziuni instabile poate fi folositã adenozina intracoronarian sau intravenos pentru tratamentul fenomenului de no-reflow
Pentru pregãtirea leziunilor intens calcificate sau fibrozate, care nu pot fi traversate de balon sau dilatate adecvat
înaintea stentãri se poate folosi cateterul Tornus
Baloanele cu lamele tãietoare (cutting balloon) sau cu proeminenþe fixatoare (scoring balloon) pot fi utilizate
pentru dilatarea restenozelor intrastent cu scopul de a evita trauma segmentelor adiacente prin alunecarea
balonului
Implantarea de stent ghidatã IVUS poate fi luatã în considerare în PCI pe TCS neprotejat
Protecþia antiembolizare cu plasa în PCI poate fi luatã în considerare pentru leziuni pe graft venos sau cu bogat
material trombotic
În cazul PCI pe leziuni instabile, nitroprusiatul intracoronarian sau alte vasodilatatoare, pot fi folosite pentru
tratamentul farmacologic al fenomenului de no-reflow

I

A

I

A

I

B

I

C

IIa

A

IIa

B

IIa
IIb

B
B

IIb

B

IIb

C

IIb

C

IIb

C

IIb

C

IIb

C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
*Aceastã recomandare este valabilã numai pentru dispozitive specifice cu un profil eficacitate/siguranþã dovedit corespunzând caracteristicilor leziunilor
incluse în studii
DES=stenturi farmacologic active; BMS=stenturi metalice simple; FFR=rezervã funcþionalã de flux; IVUS-ultrasonografie intravascularã; PCI=intervenþie
coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST; TCS=truchi comun de coronarã stangã.

Tabelul 29. Contraindicaþii clinice relative pentru utilizarea DES
 Anamneza dificilã, în special în context de condiþii clinice acute severe (STEMI sau ºoc cardiogen);
 Complianþa aºteptatã redusã la medicaþia antiplachetarã dualã, inclusiv la pacienþii cu comorbiditãþi multiple ºi tratamente
polimedicamentoase
 Intervenþia chirurgicalã non-electivã necesarã în viitorul apropiat, care ar necesita întreruperea medicaþiei antiplachetare duale;
 Risc crescut de sângerare;
 Alergie cunoscutã la aspirinã sau clopidogrel/prasugrel/ticagrelor;
 Indicaþie absolutã pentru tratament anticoagulant pe termen lung.
DES=stenturi farmacologic active; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare ST.
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11. Farmacoterapia antitromboticã
Tabelul 30. Alegerea tratamentului antitrombotic în revascularizarea miocardicã
PCI-electivã
Terapie antiplachetarã

Clasaa Nivelb
Aspirina
Clopidogrel
Clopidogrel-încãrcare cu 300 mg la >6 ore înaintea PCI (sau 600 mg la >2ore PCI)
+ antagoniºti de glicoproteinã IIb/IIIa
(doar în situaþii cu risc înalt)

I
I
I

B
A
C

IIa

C

Clasaa Nivelb

Terapie anticoagulantã
Heparina nefracþionatã
Enoxaparina

I
IIa

C
B

SCA-NSTE
Terapie antiplachetarã

Clasaa Nivelb
Aspirinã
Clopidogrel (încãrcare cu 600 mg cât mai repede posibil)
Clopidogrel (pentru 9-12 luni dupã PCI)
Prasugrel*
Ticagrelor*
+ antagoniºti de glicoproteinã IIb/IIIa
(la pacienþi cu risc înalt ºi Troponina crescutã)
Abciximab (cu terapie dualã antiplachetarã)
Tirofiban, Eptifibatide
Administrarea de rutinã de antagoniºti de glicoproteinã IIb/IIIa

I
I
I
IIa
I

C
C
B
B
B

I
IIa
III

B
B
B

Clasaa Nivelb

Terapie anticoagulantã
risc ischemic foarte înalt** Heparina nefracþionatã (+ antagoniºti de glicoproteinã IIb/IIIa)
Bivalirudinã (monoterapie)
risc ischemic mediu- inalt** Heparinã nefracþionatã
Bivalirudinã
Fondaparinux
Enoxaparinã
risc ischemic mic** Fondaparinux
Enoxaparinã

I
I
I
I
I
IIa
I
IIa

C
B
C
B
B
B
B
B

STEMI
Clasaa Nivelb

Terapie antiplachetarã
Aspirinã
Clopidogrel***
(încarcare cu 600 mg cât mai repede posibil)
Prasugrel*
Ticagrelor*
+ antagoniºti de glicoproteinã IIb/IIIa
(la pacienþii cu tromb mare intracoronarian)
Abciximab
Eptifibatide
Tirofiban
Administrare de rutinã de antagoniºti de glicoproteina IIb/IIIa

I

B

I

C

I
I

B
B

IIa
IIa
IIb
III

A
B
B
B

Clasaa Nivelb

Terapie anticoagulantã
Bivalirudinã (monoterapie)
Heparinã nefracþionatã
Fondaparinux

I
I
III

B
C
B
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a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
*În funcþie de disponibilitatea medicamentului si aprobarea de cãtre EMEA sau FDA. Studii comparative directe între prasugrel ºi ticagrelor nu sunt
disponibile. Studii pe termen lung pentru amândouã medicamentele sunt în derulare.
**Vezi tabelul 9 pentru clasificarea riscului ischemic ***Se foloseºte de primã intenþie, când alþi agenþi antiplachetari mai eficienþi sunt contraindicaþi.
GPIIbIIIa=glicoproteina IIb-IIIa; SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct
miocardic cu supradenivelare ST.

Tabelul 31. Terapia antitromboticã folositã în insuficienþa renalã cronicã
Terapia antiplachetarã
Aspirina
Clopidogrel
Plasugrel

Fãrã recomandãri specifice
Nu existã informaþii în cazul pacienþilor cu disfuncþie renalã
 Contraindicat în disfuncþia renalã severã (RFG <30 ml/min/1,73m2)
 Nu existã informaþii legate de reducerea dozei la pacienþii cu RFG 30-60 ml/min/1,73m2
Nu necesitã reducerea dozei la pacienþii cu RFG <60 ml/min/1,73m2

Ticagrelor
Antagoniºti GP IIb-IIIa

Abciximab Nu existã recomandãri specifice pentru utilizarea sau ajustarea dozelor în insuficienþa renalã
Tirofiban Adaptarea dozei la pacienþii cu insuficienþã renalã: 50% din doza uzualã la o RFG <30 ml/
min/1,73m2
Eptifibatide Precauþie la pacienþii cu funcþie renalã alteratã <50ml/min/1,73m2
Terapia anticoagulantã
Heparina nefracþionatã
Enoxaparina (ºi alte HGMM)
Fondaparina
Bivalirudina

Reducerea dozei este necesarã în funcþie de APTT
În caz de insuficienþã renalã severã (RFG <30ml/min/1,73m2), trebuie evitat sau redusa doza la
jumatate cu controlul nivelului terapeutic al activitãþii factorului Xa.
În caz de RFG scãzutã (30-60 ml/min/1,73m2), doza se reduce la 75% din doza totalã
Contraindicat în insuficienþa renalã severã (< 30ml/min/1,73m2); este medicamentul preferat
la pacienþii cu funcþie renalã alteratã (30-60 ml/min/1,73m2) datoritã riscului de complicaþii
hemoragice scãzut în comparaþie cu enoxaparina
În cazul disfuntiei renale severe rata de perfuzie trebuie redusã la 1 mg/kg/ora; se poate
utiliza la pacienþii cu SCA-NSTE ºi funcþie renalã alteratã (30-60 ml/min/1,73m2) supuºi angiografiei cu/fãrã PCI, datoritã riscului scãzut de sângerare faþã de combinaþia heparinã
nefracþionatã+antagoniºti GP IIb-IIIa

APTT=activated partial tromboplastine time (timp parþial de tromboplastina activatã); RFG=rata de filtrare glomerularã; GPIIb-IIIa=glicoproteina IIb-IIIa;
SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST; HGMM= heparine cu greutate molecularã micã; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.
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ASA= acid acetilsalicilic
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12. Prevenþia secundarã
Tabelul 32. Managementul pe termen lung al factorilor de risc ºi mãsurile pentru schimbarea
stilului de viaþã, post-revascularizare miocardicã
Clasaa Nivelb
Managementul pe termen lung se bazeazã pe stratificarea riscului care ar trebui sã includã:
 Anamneza ºi examen clinic complet
 ECG
 Analize de laborator
 HbA1c
 Stabilirea nivelului de activitate fizicã pe baza datelor de anamnezã ºi a testului de efort
 Ecocardiografie înainte ºi dupã CABG

I
I
I
I
I
I

C
B
B
A
B
C

IIa

C

I

A

I
IIb

B
C

I

B

I

B

I

B

I
I
I
I
IIb

B
B
A
B
B

I

A

I

A

I

B

 mãsuri de modificare ale stilului de viaþã ºi terapie farmacologicã cu scopul scãderii HbA1c <6,5%
 modificarea ºi controlul riguros al celorlalþi factori de risc;
 evaluarea statusului pacientului diabetic trebuie efectuatã de un medic specialist

I

B

I

B

I

C

Este indicatã efectuarea screeningului pentru stresul psihologic

I

C

Este indicatã vaccinarea antigripalã anualã

I

B

Ecocardiografia ar trebui efectuatã pre- sau post- PCI
 Consilierea asupra activitãþii fizice ºi antrenamentului fizic ar trebui sã includã minim 30-60 min/zi de activitate
fizicã aerobã de intensitate moderatã
 Programe supravegheate medical sunt necesare la pacienþii cu risc înalt(exemplu revascularizare recentã, IC)
Antrenamentul fizic de rezistenþã poate fi considerat pentru 2 zile/sãpãmânã
 Mãsurile de dietã ºi control al greutãþii corporale vizeazã atingerea unui IMC sub 25 kg/m2 ºi circumferinþa
abdominalã sub 94 cm la bãrbat ºi sub 80 cm la femei
 Este recomandat sã se determine IMC ºi/sau circumferinþa abdominalã la fiecare vizitã ºi sã se insiste pe
menþinerea, respectiv reducerea greutãþii
 Þinta iniþialã a terapiei de reducere în greutate este scãderea în greutate cu circa 10 % faþã de greutatea
iniþialã
 Se recomandã alimente sãnãtoase
 Sunt recomandate mãsurile de dietã ºi schimbarea stilului de viaþã
 Este recomandatã scãderea LDL sub 100 mg/dl (2,5 mmoli/litru)
 La pacienþii cu risc înalt, se recomandã reducerea LDL <70 mg/dl (2,0 mmoli/litru)
Creºterea consumului de acizi graºi omega-3 sub forma uleiului de peºte poate fi consideratã
 Se recomandã implementarea mãsurilor de modificare a stilului de viaþã ºi terapia farmacologicã cu scopul
reducerii TA <130/80 mmHg
 Tratamentele cu beta-blocante ºi/sau IECA, sunt indicate ca primã linie de tratament
Se recomandã sã se evalueze la fiecare vizitã obiceiul fumatului, sã se insiste pe renunþarea la fumant ºi sã se
evite fumatul pasiv
La pacienþii cu diabet, se recomandã urmãtoarele:

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
IECA=inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei; CABG=bypass aorto-coronarian; IMC=indice de masã corporalã; HbA1c=hemoglobina glicozilatã; LDL=low density lipoprotein (lipoproteine cu densitate scãzutã); PCI=intervenþie coronarianã percutanã.
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Tabelul 33. Tratamentul medicamentos pe termen lung postrevascularizare miocardicã
Clasaa Nivelb
 Tratamentul cu IECA ar trebui iniþiat ºi continuat toatã viaþa la toþi pacienþii cu FEVS40% ºi la cei cu HTA,
diabet sau boalã renalã cronicã, dacã nu existã contraindicaþii
 Tratamentul cu IECA ar trebui considerat la toþi pacienþii, dacã nu existã contraindicaþii
 Tratamentul cu BRA este indicat la toþi pacienþii cu intoleranþã la IECA ºi cu IC sau IM cu FEVS40%
 Tratamentul cu BRA ar trebui considerat la toþi pacienþii cu intoleraþã la IECA
 Tratamentul cu beta-blocante trebuie iniþiat ºi continuat la toþi pacienþii dupã IM sau SCA sau cu disfuncþie VS,
dacã nu existã contraindicaþii
 Tratamentul cu hipolipemiante în doze mari este indicat la toþi pacienþii, indiferent de nivelul lipidelor serice,
dacã nu existã contraindicaþii
 Tratamentul cu fibraþi ºi acizi omega 3 (1gr/zi) ar trebui considerat în combinaþie cu statinele ºi la pacienþii cu
intoleranþã la statine
 Tratamentul cu niacin poate fi considerat pentru a creºte HDL colesterolul

I

A

IIa
I
IIa

A
A
B

I

A

I

A

IIa

B

IIb

B

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
BRA=blocanti de receptori de agiotensinã; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; IC=insuficienþã cardiacã; IECA=inhibitorii enzimei de conversie a
agiotensinei; IM=infarct miocardic; SCA=sindrom coronarian acut.

Urmãtoarele criterii generale ar trebui considerate în planificarea unui test de efort pentru prescrierea programului de exerciþiu: siguranþa (stabilitatea
clinicã, hemodinamicã ºi a ritmului cardiac), pragul de ischemie ºi anginã (în caz de revascularizare incompletã), gradul disfuncþiei de VS, factori asociaþi
(sedentarism, limite ortopedice, nevoi ocupaþionale ºi recreaþionale)
(*): Limita superioarã pentru terminarea testului de mers 6 minute submaximal: rata de percepþie a efortului (scala Borg) 11-13/20 sau frecvenþa cardiacã
maximã=frecvenþa cardiacã în repaus+ 20-30 bpm
(§): Limita superioarã pentru terminarea testului submaximal incremental: frecvenþa cardiacã maximã=70% frecvenþa cardiacã în repaus sau 85%
frecvenþa cardiacã maximã în funcþie de vârstã,
FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.
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Urmãtoarele criterii generale ar trebui luate în considerare în planificarea testelor de efort pentru prescrierea programului de exerciþiu: siguranþa;
comorbiditãþile, ex. valoarea hemoglobinei, discomfortul musculo-scheletal, patologia plãgii chirurgicale; factori asociaþi, ex. Decondiþionarea datoratã
internãrilor prelungite, sedentarism, limite ortopedice, nevoi recreaþionale ºi ocupaþionale (vezi de asemenea legenda Figurii 4).
CABG=bypass aorto-coronarian; Hb=hemoglobina; FEVS= fracþia de ejecþie a ventricului stâng.

13. Strategii de urmãrire
Cu toate cã necesitatea detecþiei restenozelor s-a diminuat în era DES, existã totuºi pacienþi care încã sunt trataþi
cu BMS sau angioplastie cu balon, cu rate înalte de recu168

renþã. De asemenea, durabilitatea rezultatelor CABG a
crescut odatã cu folosirea grafturilor arteriale, astfel încât
recurenþele ischemice se datoreazã în special alterãrii
grafturilor venoase sau progresiei boli coronariene în vasele native.
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Tabelul 34. Strategii de urmãrire pe termen lung ºi management al pacienþilor
asimptomatici postrevascularizare miocardicã
Clasaa Nivelb
Testele imagistice de stres (eco de stres sau PMS) sunt preferate faþã de testul ECG de stres
 La pacienþii cu criterii de risc scãzut (+) la testele de stres, se recomandã optimizarea tratametului
medicamentos ºi modificarea stilului de viaþã
 La pacienþii cu criterii de risc intermediar sau înalt (++) la testele de stres se recomandã coronarografia
Testarea imagisticã precoce ar trebui consideratã la subseturi specifice de pacienþi*

I

A

I

C

IIa

C

Testul de stres folosit de rutinã poate fi considerat la 2 ani dupã PCI ºi 5 ani dupã CABG

IIb

C

*Subseturile specifice de pacienþi cu indicaþie pentru testarea imagisticã precoce la stres:
 pacienþii cu STEMI trataþi prin PCI primarã sau CABG de urgenþã înainte de externarea din spital sau precoce postexternare
 pacienþii cu profesii care vizeazã siguranþa altor persoane (piloþi, ºoferi, scufundãtori) ºi atleþii competitivi
 pacienþii care urmeazã tratament cu inhibitori de 5 fosfodiesterazã
 pacienþi care doresc sã înceapã activitãþi recreaþionale pentru care este necesar un consum crescut de oxigen
 pacienþi cu moarte subitã resuscitatã
 pacienþi cu revascularizare incompletã sau submaximalã, chiar dacã sunt asimptomatici
 pacienþi cu revascularizare soldatã cu complicaþii (infarct miocardic perioperator, disecþie extensivã de coronarã în timpul PCI, endartderectomie în
momentul CABG etc.)
 pacienþii cu diabet, în special cei care necesitã tratament cu insulinã
 pacienþii cu boalã coronarianã multivascularã ºi leziuni reziduale intermediare sau ischemie silenþioasã.
a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
(+) Criteriile de risc scãzut la testele imagistice de stres sunt: ischemia cu prag înalt, ischemia apãrutã tardiv, zona unicã de tulburare uºoarã de cineticã
parietalã sau cu defect de perfuzie mic ºi reversibil sau absenþa evidenþelor de ischemie.
(++) Criteriile de risc intermediar sau înalt la testele imagistice de stres sunt: ischemia cu prag scãzut, ischemia precoce, zone multiple cu tulburãri semnificative de cineticã parietalã sau cu defecte de perfuzie reversibile
CABG=bypass aorto coronarian; PMS=perfuzie miocardicã la stres; PCI=intervenþie coronarianã percutanã; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare
ST.

Tabelul 35. Strategii de urmãrire pe termen lung ºi management al pacienþilor
simptomatici postrevascularizare miocardicã
Clasaa Nivelb
Testele imagistice de stres (eco de stres sau PMS) sunt preferate faþã de testul ECG de stres
La pacienþii cu criterii de risc scãzut (+) la testele de stres se recomandã optimizarea tratamentului medicamentos ºi modificarea stilului de viaþã
La pacienþii cu criterii de risc intermediar sau înalt (++) la testele de stres se recomandã coronarografia
Coronarografia de urgenþã este recomandatã la pacienþii cu STEMI
Strategia invazivã precoce este indicatã la pacienþii cu SCA- NSTE cu risc înalt
Coronarografia electivã este indicatã la pacienþii cu SCA- NSTE cu risc scãzut

I

A

I

B

I
I
I
I

C
A
A
C

a=clasa de recomandare; b=nivel de evidenþã
ECG=electrocardiogramã; PMS=perfuzie miocardicã la stres; SCA-NSTE=sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST; STEMI=infarct miocardic
acut cu supradenivelare de segment ST.
(+) criteriile de risc scãzut la testele imagistice de stres sunt: ischemia cu prag înalt, ischemia apãrutã tardiv, zonã unicã de tulburare uºoarã de cineticã
parietalã sau cu defect de perfuzie mic ºi reversibil sau absenþa evidenþelor de ischemie.
(++) criteriile de risc intermediar sau înalt la testele imagistice de stres sunt: ischemia cu prag scãzut, ischemia precoce, zone multiple cu tulburãri semnificative de cineticã parietalã sau cu defecte de perfuzie reversibile.

Traducere coordonatã de Dr Lucian Zarma, efectuatã de Dr. Petriºor Macaºoi, Dr. Elvis Boþu, Dr. Anca PoparãVoica, Dr. Cristian Blãnaru, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina Diaconu, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Vlad Molfea.
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1. Preambul
Urmãtoarele tabele prezintã clasele de recomandãri ºi
nivelurile de evidenþe care au fost utilizate în acest document.

Tabelul 1: Clase de Recomandare
Clase de Recomandare

Definiþie

Clasa I

Dovadã ºi/sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau o procedurã este
beneficã, utilã, eficientã.

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit tratament sau proceduri.

Clasa IIa

Greutatea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea este mai puþin stabilitã de dovezi/opinii.

Clasa III

Dovezi sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau o procedurã nu este utilã/
eficace, ºi în anumite situaþii, poate fi dãunãtoare.

Tabelul 2: Niveluri de evidenþã
Nivel de
Evidenþã A

Date obþinute din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de
Evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii marii
nerandomizate

Nivel de
Evidenþã C

Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre

2. Introducere

3. Aspecte generale

Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintã cauza principalã
de deces ºi invaliditate în Europa, cu un important impact social ºi economic. Boala arterelor coronare (BAC)
reprezintã cauza de deces pentru un procent mare de
oameni, dar accidentul vascular cerebral (AVC), boalã renalã ºi complicaþiile datorate ischemiei severe a membrelor inferioare contribuie de asemenea la un prognostic
nefavorabil. Deorece ateroscleroza este o boalã sistemicã,
medicul trebuie sã realizeze importanþa determinãrii afectãrilor aterosclerotice ºi în alte teritorii vasculare, cu scopul
stabilirii tratamentului corect pentru prevenirea afectãrilor
de organ.

Þinând cont de frecventa etiologie ateroscleroticã a bolii
arterelor periferice, care poate afecta diferite teritorii vasculare, prezenþa aterosclerozei într-un teritoriu creºte frecvenþa bolii simptomatice ºi asimptomatice în alt teritoriu.
Din punct de vedere clinic, aceste observaþii indicã necesitatea conºtientizãrii sporite a posibilitãþii existenþei aterosclerozei ºi în alte teritorii decât cel evident iniþial. Aceastã
ipotezã este valabilã în special la vârstnici, la care probabilitatea suprapunerii BAC cu boala cerebrovascularã ºi cu
boala arterelor membrelor inferioare (BAMI) este înaltã în
mod particular.

În acest document, termenul de Boalã Arterialã Perifericã
(BAP) este utilizat pentru a descrie toate teritoriile vasculare, incluzând arterele carotide, vertebrale, mezenterice,
renale, arterele membrelor superioare ºi inferioare. Bolile
aortei nu sunt cuprinse.
Deºi diferite procese patologice pot determina BAP, Comitetul de Elaborare a Ghidului a hotãrât sã se axeze pe
etiologia ateroscleroticã. Alte etiologii, specifice pentru diferite teritorii vasculare, sunt menþionate dar nu detaliate.
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Factorii de risc
Factorii de risc pentru BAP sunt similari celor importanþi
în etiologia BAC: fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat ºi
hipertensiunea arterialã (HTA). Cu toate acestea, pentru
unele afectãri arteriale periferice dovezile sunt limitate în
ceea ce priveºte corelaþia între aceºti factori de risc ºi dezvoltarea bolii. De asemenea, anumiþi factori de risc pot fi
mai importanþi pentru dezvoltarea bolii în anumite localizãri, dar existã prea puþine studii comparative.
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Asocierea cu BAP a altor factori, asociaþi cu apariþia bolilor
cardiovasculare, cum ar fi obezitatea, consumul de alcool
ºi nivelul homocisteinei serice, a fost insuficient doveditã.
În ultimii ani, un interes deosebit acordat unor markeri
hemostatici, reologici ºi inflamatori, cum ar fi fibrinogenul
plasmatic ºi proteina C reactivã, a dus la realizarea unor
studii care au demonstrat asocierea lor independentã
cu BAP, în special cu BAMI, deºi nu este clar stabilit dacã
aceste asocieri reprezintã cauza primarã sau efectul bolii.

În prezent sunt studiaþi factori genetici ºi mulþi alti noi biomarkeri.
Abordarea generalã a diagnosticului
Evaluarea clinicã este rezumatã în Tabelul 3. Anamneza
este extrem de importantã pentru evaluarea patologiei
vasculare. Mulþi pacienþi, chiar ºi cei cu boalã avansatã,
pot rãmâne asimptomatici sau pot acuza doar simptome
atipice.

Tabelul 3: Evaluarea clinicã a bolii arteriale periferice
Istoric
Istoricul factorilor de risc ºi cunoaºterea comorbiditãþilor este obligatorie. Istoricul medical trebuie sã includã o evaluare a
afectãrii diferitelor teritorii vasculare ºi simptomele lor specifice:
 Istoricul familial de boli cardiovasculare.
 Simptome sugestive pentru anginã.
 Orice disconfort apãrut la mers, ex. obosealã, durere, crampe, sau durere localizatã la nivelul fesei, coapsei, gambei sau
piciorului, în special dacã simptomele sunt ameliorate rapid la repaus.
 Orice durere de repaus la nivelul pãrþii distale a membrului inferior sau în picior, care se asociazã cu poziþia acestuia, orizontalã
sau verticalã.
 Orice plagã la nivelul extremitãþilor cu vindecare dificilã.
 Durerea la efort la nivelul extremitãþilor superioare, în special dacã se asociazã cu ameþeli sau vertij.
 Orice simptom neurologic permanent sau tranzitor.
 Istoric de HTA sau de boalã renalã.
 Durerea abdominalã post-prandialã ºi diaree, în special dacã sunt corelate cu aportul alimentar ºi asociate cu scãderea
ponderalã.
 Disfuncþia erectilã.
Examenul clinic
Deºi examenul clinic izolat are sensibilitate, specificitate ºi reproductibilitate relativ scãzute, este obligatorie o abordare sistematicã,
care sã cuprindã cel puþin:
 Mãsurarea tensiunii arteriale la ambele braþe ºi notarea diferenþei dintre braþe.
 Auscultaþia ºi palparea zonelor cervicale ºi a foselor supraclaviculare.
 Palparea pulsului la nivelul extremitãþilor superioare. Mâinile vor fi atent examinate.
 Palparea ºi auscultaþia abdomenului în diferite zone, inclusiv flancurile, regiunea periombilicalã ºi iliacã bilateral.
 Auscultaþia arterelor femurale la nivel inghinal.
 Palparea arterelor femurale, poplitee, pedioase ºi tibiale posterioare.
 Inspecþia atentã a picioarelor ºi notarea culorii, temperaturii ºi integritãþii tegumentelor, precum ºi prezenþa ulceraþiilor.
 Trebuie notatã prezenþa elementelor adiþionale sugestive pentru BAMI, incluzând absenþa pilozitãþii la nivelul gambelor ºi
modificãrile tegumentare.
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Evaluarea de laborator
Scopul investigaþiilor de laborator este acela de a detecta
factorii de risc majori pentru BCV. Evaluarea va fi efectuatã
conform recomandãrilor Ghidului ESC pentru Prevenþia
Bolilor Cadiovasculare ºi Ghidului ESC/EAS pentru managementul dislipidemiilor.
Testele diagnostice
Testele non–invazive de diagnostic, în principal metodele ultrasonografice, incluzând determinarea Indicelui
Gleznã-Braþ (IGB), precum ºi alte metode imagistice, ca
de exemplu angiografia prin tomografie computerizatã
(ACT), angiografie prin rezonanþã magneticã (ARM) sunt
utilizate cel mai des pentru diagnosticul BAP. Unele localizãri ale BAP pot fi diagnosticate ºi prin alte teste specifice.
Consideratã în trecut standardul de aur al evaluãrii ima-

gistice, angiografia este utilizatã în prezent aproape exclusiv în timpul procedurilor endovasculare.
Tratamentul BAP– Aspecte Generale
Managementul pacientului cu BAP trebuie sã includã
modificarea stilului de viaþã, insistând pe renunþarea la
fumat, activitate fizicã zilnicã (30 min/zi), indice de masã
corporalã normal (25 kg/m2) ºi dietã mediteranianã. Tratamentul farmacologic poate fi adãugat pentru controlul
TA ºi a profilului lipidic. La pacienþii diabetici trebuie obþinut controlul optim al valorilor glicemiei. Trebuie subliniat
cã managementul pacienþilor cu BAP trebuie decis întotdeauna dupã consulturi multidisciplinare, incluzând (în
funcþie de locul leziunii) ºi specialiºti din afara domeniului
medicinii cardiovasculare. Tratamentul specific locului
afectãrii arteriale ºi strategia de revascularizare vor fi discutate în secþiunile dedicate.

Recomandãri la pacienþii cu BAP: tratament general
Clasaa

Nivelb

Toþi pacienþii cu BAP care fumeazã trebuie sfãtuiþi sa opreascã fumatul.

I

B

Toþi pacienþii cu BAP trebuie sã aibã LDL colesterol <2,5 mmol/L (100 mg/dL) ºi optim, <1,8 mmol/l
(70 mg/dL) sau redus cu 50% când nu se poate atinge nivelul þintã.

I

C*

Toþi pacienþii cu BAP trebuie sã aibã TA controlatã cu un nivel þintã 140/90 mmHg

I

A

IIa

B

Terapia antiplachetarã este recomandatã la pacienþii cu BAP simptomaticã.

I

C*

La pacienþii cu BAP ºi diabet zaharat, nivelul HbA1c trebuie menþinut 6,5%.

I

C*

La pacienþii cu BAP se recomandã abordarea multidisciplinarã pentru stabilirea strategiei de tratament.

I

C

Recomandãri

ß-blocantele nu sunt contraindicate la pacienþii cu BAMI ºi vor fi considerate în cazul prezenþei
comcomitente a bolii arteriale coronariene ºi/sau insuficienþei cardiace

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
* Nu existã evidenþe pentru toate localizãrile BAP. Când acestea vor fi disponibile, recomandãrile specifice pentru fiecare teritoriu vascular afectat vor fi
prezentate în capitolele respective.
LDL = lipoproteina cu densitate joasã; BAP = boala arterialã perifericã; BAMI= boala arterialã a membrelor inferioare.

4. Teritoriile vasculare specifice
4.1 Boala arterelor carotide extracraniene ºi a
arterelor vertebrale
Boala arterelor carotide
În þãrile din vest, accidentul vascular ischemic are un impact major asupra sãnãtãþii publice, fiind prima cauzã de
invaliditate pe termen lung ºi a 3-a cauzã de mortalitate.
Ateroscleroza arterelor mari ºi în special stenoza arterei
carotide interne este responsabilã pentru aproximativ
20% din totalul accidentelor vasculare ischemice. Stenoza
de arterã carotidã este consideratã simptomaticã în prezenþa unui accident ischemic tranzitor (AIT) sau a unui
AVC cu afectare de teritoriu aferent în ultimile 6 luni.
În acest ghid, termenul de stenozã de arterã carotidã se
referã la stenoza porþiunii extracraniene a arterei carotide
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interne, iar gradul stenozei este calculat conform criteriilor
NASCET (Figura 1).
Toþi pacienþii cu simptome neurologice trebuie sã fie evaluaþi cât mai rapid de un specialist neurolog deoarece este
important de stabilit dacã simptomatologia este datoratã
unei stenoze de arterã carotidã. Evaluarea imagisticã cerebralã ºi a arterelor supra-aortice este urgentã ºi obligatorie
la toþi pacienþii care se prezintã cu AIT sau AVC. Evaluarea
prin ultrasonografie Duplex (DUS) este utilizatã de obicei
ca prim pas pentru depistarea ºi evaluarea severitãþii stenozelor de arterã carotidã în porþiunea ei extracranianã.
Avantajele evaluãrilor imagistice prin ACT ºi ARM includ
evaluarea simultanã a circulaþiei arteriale de la nivelul arcului aortic pânã la circulaþia intracranianã, precum ºi evaluarea parenchimului cerebral.
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Recomandãri pentru evaluarea stenozelor de artere carotide
Recomandãri
DUS, ACT ºi/sau ARM sunt indicate pentru evaluarea stenozelor de artere carotide.

Clasaa

Nivelb

I

A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ACT = angiografie prin computer tomograf; DUS = ultrasonografia Duplex; ARM = angiografie prin rezonanþã magneticã.

Deºi utilizarea agenþilor antiplachetari nu a fost adresatã
specific pacienþilor cu boalã arterialã carotidianã (ex. plãci
carotidiene), aspirina în dozã micã (sau clopidogrel, în
cazul intoleranþei la aspirinã) trebuie administratã la toþi
pacienþii cu boalã de artere carotide, indiferent de simptome. Eficienþa tratamentului cu statine la pacienþii cu boalã
cerebrovascularã simptomaticã este bine doveditã, indiferent de nivelul iniþial al colesterolului seric.
Decizia de revascularizare a pacienþilor cu stenoze de artere carotide, fie prin endarterectomie carotidianã (EAC),
fie prin stentare carotidianã (SAC) se bazeazã pe prezenþa semnelor sau simptomelor corelate cu artera carotidã
afectatã, pe gradul severitãþii stenozei, precum ºi pe vârsta,

sexul, comorbiditãþile ºi speranþa de viaþã a pacientului.
Factori adiþionali, cum ar fi prezenþa infarctelor cerebrale
silenþioase în teritoriul corespondent, a microembolizãrilor
evidenþiate la examenul Doppler intracranial sau gradul
progresiei stenozei, pot fi de asemenea luaþi în calcul.
În compararea rezultatelor SAC ºi EAC, trebuie conºtientizat faptul cã, SAC este o metodã mai recent dezvoltatã
comparativ cu EAC ºi cã tehnicile endovasculare se dezvoltã rapid. În plus, datele disponibile pânã în prezent aratã cã experienþa operatorului are un rol major în prognosticul post SAC.

Recomandãri pentru prevenþia embolicã la pacienþii trataþi prin SAC
Recomandãri
Terapia dualã antiplachetarã cu aspirinã ºi clopidogrel este recomandatã pacienþilor trataþi prin SAC
Utilizarea DPE poate fi consideratã la pacienþii care vor efectua SAC

Clasaa

Nivelb

I

B

IIb

B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea arterei carotide; DPE = dispozitiv de protecþie embolicã
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Managementul bolii arteriale carotidiene (Fig. 2) impune
o abordare multidisciplinarã, care va include ºi specialiºti
neurologi.
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Recomandãri pentru managementul bolii arteriale carotidiene asimptomatice
Clasaa

Nivelb

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene asimptomatice trebuie sã primeascã terapie antiplachetarã pe
termen lung.

I

B

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene asimptomatice trebuie sã primeascã terapie cu statine pe
termen lung.

I

C

La pacienþii asimptomatici cu stenoze de artere carotide 60%, EAC trebuie consideratã atâta timp
cât riscul de AVC perioperator ºi rata mortalitãþii este <3% pentru procedurile efectuate în centrul
respectiv, iar speranþa de viaþã a pacientului este >5 ani.

IIa

A

La pacienþii asimptomatici cu indicaþie de revascularizare carotidianã, SAC poate fi consideratã ca
o alternativã la EAC, în centrele cu un numãr mare de proceduri, unde rata mortalitãþii sau a AVC
este <3%.

IIb

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea carotidianã; EAC = endarterectomie carotidianã;

Recomandãri pentru managementul bolii arteriale carotidiene simptomatice
Clasaa

Nivelb

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene simptomatice trebuie sã primeascã terapie antiplachetarã pe
termen lung.

I

A

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene simptomatice trebuie sã primeascã terapie cu statine pe
termen lung.

I

B

La pacienþii cu stenoze 70-99% de arterã carotidã internã simptomatice, se recomandã practicarea EAC pentru prevenþia recurenþei AVC.

I

A

La pacienþii cu stenoze 50-69% de arterã carotidã internã simptomatice, se ia în considerare practicarea EAC pentru prevenþia recurenþei AVC, în funcþie de factorii specifici pacientului.

IIa

A

La pacienþii simptomatici cu indicaþie de revascularizare, procedura trebuie efectuatã cât mai
curând posibil, optim în <2 sãptãmâni de la debutul simptomelor.

I

B

La pacienþii simptomatici cu risc chirurgical înalt, care necesitã revascularizare, SAC ar trebui
consideratã ca o alternativã la EAC.

IIa

B

La pacienþii simptomatici care necesitã revascularizare, SAC poate fi consideratã ca o alternativã la
EAC în centrele cu un numãr mare de proceduri, unde rata documentatã a mortalitãþii sau AVC
este <6%.

IIb

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea carotidianã; EAC = endarterectomie carotidianã;

Boala arterelor vertebrale
O stenozã semnificativã la nivelul arterei vertebrale (AV) în
porþiunea ei extracranianã - cel mai frecvent localizatã la
originea ei – poate fi responsabilã de pânã la 20% din totalul AVC sau AIT vertebrobazilare. Datele existente pânã
în prezent asupra acurateþii metodelor non-invazive pentru detectarea bolii de AV în porþiunea ei extracranianã
sunt limitate. ARM are sensibilitate ºi specificitate mai bune
decât DUS pentru diagnosticul stenozelor de AV în por-

þiunea lor extracranianã. Deºi utilizarea ACT pentru evaluarea bolii de AV este în creºtere, aceastã tehnicã necesitã
încã studii pentru validare. Atât ARM, cât ºi ACT pot fi inadecvate pentru evaluarea leziunilor ostiale de AV.
Deºi nu existã studii prospective care sã evalueze diferitele
strategii terapeutice la pacienþii cu boalã de AV, aspirina
(sau clopidogrel, dacã aspirina nu e toleratã) ºi statinele
trebuie administrate la toþi pacienþii, indiferent de prezenþa simptomelor.
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Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu stenoze de AV
Clasaa

Nivelb

La pacienþii cu stenoze simptomatice de AV în porþiunea lor extracranianã, tratamentul endovascular poate fi considerat pentru leziunile 50% în prezenþa unor evenimente ischemice recurente
în ciuda tratamentului medical optim.

IIb

C

Nu este indicatã revascularizarea stenozelor asimptomatice de AV, indiferent de gradul lor de
severitate.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AV = artera vertebralã

4.2 Boala arterelor membrelor superioare
Artera subclavie ºi trunchiul brahiocefalic sunt cele mai
frecvente localizãri pentru leziunile aterosclerotice la nivelul extremitãþilor superioare. Cu toate acestea, boala arterelor membrelor superioare (BAMS) poate fi cauzatã de
numeroase condiþii, afectând extremitatea superioarã la
diferite nivele. Cea mai frecventã manifestare pentru ocluzia de arterã subclavie este diferenþa de tensiune arterialã
între braþe. Când leziunea de arterã subclavie sau de
trunchi brahiocefalic devine simptomaticã, tabloul clinic
poate fi variat, incluzând sindromul de furt de subclavie
si simptomele de tip ischemic la nivelul braþului. Boala
ocluzivã brahiocefalicã poate conduce de asemenea
la AVC în teritoriul carotidian sau vertebral. Pacienþii cu
bypass aorto-coronarian la care s-a folosit artera mamarã
internã pot dezvolta simptome de ischemie miocardicã ca
formã de manifestare a sindromului de furt de subclavie.

Deºi imagistica în detectarea ocluziei proximale a arterei
subclavii poate fi o provocare, DUS are o valoare particularã în diferenþierea ocluziei de stenozã, în determinarea
direcþiei fluxului de sânge în artera vertebralã ºi în evaluarea prezenþei concomitente a unei stenoze de arterã
carotidã. Furtul de subclavie poate fi prezent ºi în absenþa
fluxului retrograd în artera vertebralã în repaus. Examinarea dinamicã prin compresia membrului superior cu o
manºetã ºi apariþia hipereremiei dupã decompresie poate
schimba direcþia fluxului în artera vertebralã.
Utilizarea RM ºi ARM cu substanþã de contrast vor fi luate
în considerate de asemenea, deoarece permit achiziþia informaþiilor atât funcþionale cât ºi morfologice. Afectarea
ateroscleroticã a membrelor superioare poate fi evaluatã
în detaliu utilizând ACT.

Recomandãri pentru managementul bolii arterelor membrelor superioare
Clasaa

Nivelb

Revascularizarea este indicatã la pacienþii simptomatici.

I

C

Atunci când revascularizarea este indicatã, metoda endovascularã este recomandatã ca primã
strategie terapeuticã la pacienþii cu leziuni aterosclerotice la nivelul extremitãþilor superioare.

I

C

Tratamentul chirurgical va fi considerat dupã eºecul tratamentului endovascular la pacienþii cu risc
chirurgical scãzut.

IIa

C

Revascularizarea poate fi consideratã la pacienþii asimptomatici cu bypass aorto-coronarian cu
artera mamarã internã în antecedente sau planificat în viitor sau pentru a permite monitorizarea
tensiunii arteriale la pacienþii cu ocluzii bilaterale la nivelul membrelor superioare.

IIb

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AV = artera vertebralã.

4.3 Boala arterelor mezenterice
Pacienþii cu boalã arterialã mezentericã pot fi asimptomatici. Boala arterialã mezentericã simptomaticã este neobiºnuitã, probabil subdiagnosticatã, fiind cauzatã de stenoze
fixe sau ocluzia a cel puþin 2 artere viscerale.
Ateroscleroza este principala cauzã a bolii arteriale mezenterice (95%). Pacienþii cu boalã arterialã mezentericã se
prezintã de obicei cu anginã abdominalã, caracterizatã
prin crampe abdominale ºi colici, care apar tipic postprandial. Pacienþii pot suferi de gastropatie ischemicã, caracterizatã de frica de mâncare, greaþã, vomã, diaree, malabsorbþie ºi scãderea în greutate neintenþionatã. Prog180

nosticul pacienþilor cu boalã arterialã mezentericã de cauzã ateroscleroticã este în general prost. Ischemia acutã
mezentericã poate fi cauzatã de asemenea de tromboza
arterelor mezenterice, cu un prognostic extrem de sever.
DUS a devenit metoda imagisticã de elecþie pentru diagnosticul bolii arteriale mezenterice. Acurateþea diagnosticului poate fi îmbunãtãþitã prin efectuarea unui test postprandial. ACT ºi ARM reprezintã teste iniþiale utile pentru a
susþine diagnosticul clinic de boalã arterialã mezentericã
simptomaticã, atunci când rezultatele DUS nu sunt concludente. Recent, tonometria gastrointestinalã pe 24 ore
a fost validatã ca test diagnostic pentru detectarea ischemiei splahnice ºi pentru ghidarea tratamentului.
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Date raportate recent au sugerat cã tratamentul endovascular, cu sau fãrã stentare, poate avea o ratã a mortalitãþii
perioperatorii mai micã decât tratamentul chirurgical clasic în revascularizarea bolii arteriale mezenterice. Ameliorarea simptomelor post revascularizare este raportatã
pânã la 100% din cazuri, deºi restenoza dupã tratamentul endovascular este frecventã (29-40%). Deºi nu existã

date controlate care sã susþinã aceastã strategie, administrarea terapiei duble antiplachetare pentru 4 sãptãmâni
postprocedural, urmatã de tratamentul cu aspirinã pe termen lung, a devenit procedura standard de tratament.
Se recomandã monitorizarea pe termen lung prin DUS la
fiecare 6-12 luni.

Recomandãri pentru diagnosticul ischemiei cronice mezenterice simptomaticã
Clasaa

Nivelb

DUS este indicatã ca test diagnostic de primã intenþie la pacienþii cu suspiciune de boalã arterialã
mezentericã.

I

A

Atunci când DUS este neconcludentã, sunt indicate ACT sau ARM cu administrare de gadolinium.

I

B

Angiografia pe cateter este indicatã exclusiv în timpul procedurilor endovasculare cu scop terapeutic.

I

C

Clasaa

Nivelb

Revascularizarea mezentericã trebuie consideratã la pacienþii cu boalã arterialã mezentericã
simptomaticã.

IIa

B

În cazul deciziei de revascularizare, tratamentul endovascular trebuie considerat ca primã strategie
terapeuticã.

IIa

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografie prin computer tomograf; DUS = ultrasonografia Duplex; ARM = angiografie prin rezonanþã magneticã.

Recomandãri pentru managementul bolii arteriale mezenterice
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

4.4 Boala arterelor renale
Stenoza de artere renale (SAR) este tot mai frecvent corelatã cu ateroscleroza, la pacienþii cu vârstã avansatã ºi care
asociazã hipertensiune arterialã, diabet zaharat, boalã re-

nalã, boalã ocluzivã aortoiliacã ºi BAC. Cauzele mai puþin
frecvente sunt displazia fibromuscularã ºi arteritele. SAR
poate determina sau poate agrava hipertensiunea arterialã ºi/sau insuficienþa renalã.

Tabelul 4: Situaþii clinice care necesitã considerarea diagnosticului de SAR
Prezentarea clinicã
 Debutul HTA la vârste <30 ani ºi >55 ani
 HTA asociatã cu hipopotasemie, în special la cei care primesc diuretice tiazidice
 HTA ºi prezenþa suflurilor arteriale abdominale
 HTA acceleratã (agravarea bruscã ºi persistentã a HTA controlatã terapeutic anterior)
 HTA rezistentã (eºecul de a controla HTA în ciuda administrãrii unei asocieri de 3 medicamente în doze maxime, dintre care
unul este diuretic)
 HTA malignã (HTA complicatã cu afectare coexistentã de organ þintã, ex. insuficienþa renalã acutã, edemul pulmonar acut
subit, insuficienþa ventricularã stângã hipertensivã, disecþia de aortã, tulburãri de vedere sau neurologice noi ºi/sau retinopatia
în formã avansatã)
 Disfuncþia renalã (azotemia) nou instalatã sau agravarea disfuncþiei renale dupã administrarea IECA sau BRA
 Rinichi hipotrofic fãrã cauzã cunoscutã
 Insuficienþa renalã fãrã cauzã cunoscutã
BRA = blocanþi de receptor II al angiotensinei; IECA = inhibitor de enzimã de conversie a angiotensinei; HTA = hipertensiunea arterialã
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Recomandãri pentru strategiile de diagnostic al stenozelor de artere renale (SAR)
Clasaa

Nivelb

Evaluarea prin DUS este recomandatã ca metodã imagisticã de primã intenþie pentru stabilirea
diagnosticului de SAR.

I

B

ACT (la pacienþii cu Cl Creatininã >60 ml/min) este recomandatã pentru stabilirea diagnosticului de
SAR.

I

B

ARM (la pacienþii cu Cl Creatininã >30 ml/min) este recomandatã pentru stabilirea diagnosticului
de SAR.

I

B

ADS este recomandatã pentru a stabili diagnosticul de SAR (cu intenþia de tratament), atunci când
existã un nivel înalt de probabilitate clinicã, iar rezultatele testelor non-invazive sunt neconcludente.

I

C

Nu sunt recomandate ca utile pentru stabilirea diagnosticului de SAR urmãtoarele teste: scintigrafia
renalã cu Captopril, mãsurarea selectivã a nivelului reninei în vena renalã, determinarea activitãþii
plasmatice a reninei ºi testul la Captopril.

III

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografia prin computer tomograf; ARM = angiografia prin rezonanþã magneticã; ADS = angiografia digitalã cu substracþie; DUS = ultrasonografia Duplex; SAR = stenoza de arterã renalã.

Tratamentul bolii arteriale renale trebuie sã cuprindã, pe
lângã mãsurile de prevenþie secundarã a aterosclerozei,
ºi tratamentul care vizeazã controlul optim al tensiunii arteriale ºi prezervarea funcþiei renale. Douã studii rando-

mizate recente care au comparat angioplastia cu stent
combinatã cu tratamentul medical versus tratament medical singur nu au reuºit sã demonstreze o diferenþã semnificativã în controlul valorilor tensiunii arteriale.

Recomandãri: strategiile terapeutice pentru SAR
Clasaa

Nivelb

IECA, BRA ºi blocantele de canale de calciu sunt eficiente pentru tratamentul HTA asociatã cu SAR
unilateralã.

I

B

IECA ºi BRA sunt contraindicaþi când existã SAR bilateral sau SAR pe rinichi unic funcþional.

III

B

Angioplastia, de preferat cu implantare de stent, poate fi consideratã în cazul unei SAR >60% de
cauzã ateroscleroticã, simptomaticã

IIb

A

Atunci când este indicatã angioplastia, se recomandã implantare de stent pentru SAR ostialã de
cauzã ateroscleroticã.

I

B

Tratamentul endovascular al SAR poate fi luat în considerare la pacienþii cu afectarea funcþiei renale.

IIb

B

Tratamentul SAR prin angioplastie cu balon, cu sau fãrã stentare, poate fi luat în considerare la
pacienþii cu SAR ºi episoade recurente, neexplicabile, de insuficienþã cardiacã congestivã sau edem
pulmonar acut subit ºi cu funcþie sistolicã VS pãstratã.

IIb

C

IIb

C

Recomandãri
Terapia medicalã

Tratamentul endovascular

Tratamentul chirurgical
Tratamentul chirurgical ar putea fi luat în considerare la pacienþii propuºi pentru intervenþie
chirurgicalã de reparare a aortei, la pacienþii cu anatomie complexã de artere renale sau dupã eºecul
unei intervenþii endovasculare.

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
BRA = blocanþi de receptor II ai angiotensinei; IECA = inhibitori de enzimã de conversie ai angiotensinei; HTA = hipertensiune arterialã; SAR = stenoza
de arterã renalã; VS = ventricul stâng

182

Secþiunea VI: Boala Arterialã Perifericã
4.5 Boala arterelor membrelor inferioare
Boala arterelor membrelor inferioare (BAMI) este o afecþiune cu manifestãri clinice diferite, grupate conform cla-

sificãrilor Fontaine ºi Rutherford (Tabelul 5). Este important de reþinut cã simptomele acestei boli ºi gravitatea lor
pot varia de la un pacient la altul, chiar ºi la acelaºi grad
de extensie ºi de severitate a bolii.

Tabelul 5: Stadializarea clincã a BAMI
Clasificarea Fontaine

Clasificarea Rutherford

Stadiul

Simptome



Grad

Categorie

Simptome

I

Asimptomatic



0

0

Asimptomatic

I

1

Claudicaþie uºoarã

I

2

Claudicaþie moderatã

I

3

Claudicaþie severã

II

4

Durere ischemcã în repaus

III

5

Pierdere minorã de þesut

III

6

Pierdere majorã de þesut

II

Claudicaþie intermitentã



III

Durere ischemicã în repaus



IV

Ulceraþii sau gangrenã



Mulþi pacienþi sunt asimptomatici. În acest caz, BAMI este
diagnosticatã pe baza examenului clinic (absenþa pulsului) sau prin determinarea Indicelui Gleznã-Braþ (IGB, Fig.

3). Este important de reþinut cã si pacienþii asimptomatici
au un risc înalt pentru evenimente cardiovasculare.
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Recomandãri pentru mãsurarea IGB
Clasaa

Nivelb

Determinarea IGB este indicatã ca metodã non-invazivã de primã intenþie pentru screening-ul ºi diagnosticul BAMI.

I

B

În cazul existenþei unor artere necompresibile la nivelul gleznei sau atunci când IGB este >1,40, se
recomandã utilizarea unor metode alternative, cum sunt determinarea indicelui haluce-braþ, analiza
spectralã Doppler sau înregistrarea volumului pulsului.

I

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
IGB = indicele gleznã-braþ; BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare

Prezentarea cea mai tipicã pentru BAMI este claudicaþia
intermitentã. Un procent important de pacienþi cu BAMI
simptomaticã au simptome atipice. Ischemia criticã de
membru inferior este cea mai severã formã de manifestare a BAMI, definitã ca prezenþa durerii ischemice în repaus
ºi a leziunilor ischemice sau gangrenei, care sunt atribuite
pe criterii obiective bolii arteriale ocluzive. Sindromul degetului albastru este caracterizat de o coloraþie cianoticã
brusc instalatã la nivelul unuia sau mai multor degete;
este de regulã cauzat de embolizarea distalã a unor fragmente aterosclerotice de la nivelul arterelor proximale.
Toþi pacienþii cu BAMI au risc crescut de evenimente cardiovasculare viitoare, iar mãsurile generale pentru pre-

venþia secundarã sunt obligatorii pentru ameliorarea
prognosticului lor. Pacienþii cu BAMI asimptomaticã nu
au indicaþie de revascularizare profilacticã. Urmãtoarele
paragrafe se axeazã pe tratamentul pacienþilor cu BAMI
simptomaticã.
Scopul tratamentului conservator la pacienþii cu claudicaþie intermitentã este acela de a ameliora simptomele. În
prezent, se utilizeazã 2 strategii pentru creºterea distanþei
de mers: terapia prin exerciþiu fizic ºi farmacoterapia. În situaþia eºecului tratamentului conservator sau când viabilitatea membrului este ameninþatã, se va considera revascularizarea.

Recomandãri pentru testarea la efort pe covorul rulant a pacienþilor cu BAMI
Clasaa

Nivelb

Testul de efort pe covorul rulant trebuie considerat pentru evaluarea obiectivã a efectului tratamentului, de a ameliora claudicaþia intermitentã.

IIa

A

La pacienþii cu simptome tipice sau atipice sugestive pentru BAMI, testul de efort pe covor rulant
trebuie considerat pentru confirmarea diagnosticului ºi/sau pentru cuantificarea iniþialã a severitãþii
funcþionale a bolii.

IIa

B

Clasaa

Nivelb

Evaluarea non-invazivã, utilizând metode ca mãsurarea tensiunii sistolice segmentare ºi înregistrarea
volumului pulsului, pletismografia, flowmetria Doppler ºi DUS, sunt indicate ca metode de primã
intenþie pentru confirmarea ºi localizarea leziunilor în BAMI.

I

B

DUS ºi/sau ACT ºi/sau ARM sunt indicate pentru localizarea leziunilor în BAMI ºi pentru a considera
opþiunile de revascularizare.

I

A

Rezultatele anatomice ale testelor imagistice trebuie corelate întotdeauna cu testele hemodinamice,
înainte de a se lua o decizie terapeuticã.

I

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare.

Recomandãri pentru testele diagnostice la pacienþii cu BAMI
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografia prin computer tomograf; ARM = angiografia prin rezonanþã magneticã; BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare; DUS = ultrasonografia Duplex.
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Selecþia strategiei optime de revascularizare trebuie efectuatã pe baza caracteristicilor fiecãrui caz, în centre specializate în patologia vascularã ºi într-o colaborare strânsã
cu un specialist în tehnici endovasculare ºi cu un chirurg
vascular. Principalele aspecte care trebuie luate în considerare sunt fezabilitatea tehnicii din punct de vedere anatomic (Tabel 6), co-morbiditãþile, disponibilitatea ºi expertiza centrului, precum ºi preferinþa pacientului.

În timp ce revascularizarea este obligatorie la pacienþii cu
ICM (ischemie criticã de membru inferior), dovezile care
susþin beneficiul pe termen lung al tratamentului endovascular comparativ cu exerciþiul fizic supervizat plus tratament medical optim sunt neconcludente, în special la
pacienþii cu claudicaþie uºoarã spre moderatã.

Tabelul 6: Clasificarea leziunilor conform ‘TransAtlantic Inter-Society Consensus’
pentru Managementul Bolii Arteriale Periferice (TASC II).
(Adaptat dupã ºi cu permisiunea lui Norgren et al., a se vedea referinþa 6 în Textul complet)
Leziunile aorto-iliace
Tipul
leziunii

Descrierea

Tipul A

- Stenozã unilateralã sau bilateralã de AIC
- Stenozã unicã, scurtã (3 cm), unilateralã sau bilateralã de AIE

Tipul B

- Stenozã scurtã (3 cm) la nivelul aortei infrarenale
- Ocluzia unilateralã de AIC
- Stenozã unicã sau multiple, totalizând 3-10 cm, care implicã AIE, dar care nu se extinde la nivelul AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE, care nu implicã originile arterelor iliace interne sau a AFC

Tipul C

- Ocluziile bilaterale de AIC
- Stenoze bilaterale de AIE de 3-10 cm lungime, care nu se extind la nivelul AFC
- Stenoza unilateralã de AIE care se extinde la nivelul AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE care implicã originile arterelor iliace interne ºi/sau AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE, sever calcificatã, cu sau fãrã implicarea originilor arterelor iliace interne ºi/sau AFC

Tipul D

- Ocluzia aorto-iliacã infra-renalã
- Afectarea difuzã ce implicã aorta ºi ambele artere iliace, care necesitã tratament
- Stenozele multiple, difuze, care afecteazã unilateral AIC, AIE ºi AFC
- Ocluziile unilaterale de AIC ºi AIE
- Ocluziile bilaterale de AIE
- Stenozele de artere iliace la pacienþii cu AAA cu indicaþie de tratament dar care nu se preteazã la implantarea
unui endograft sau la pacienþii cu alte leziuni care necesitã tratament chirurgical clasic la nivelul aortei sau arterelor iliace.
Leziunile femuro-popliteale

Tipul leziunii

Descrierea

Tipul A

- Stenoza unicã 10 cm lungime
- Ocluzie unicã 5 cm lungime

Tipul B

- Leziuni multiple (stenoze sau ocluzii), fiecare 5 cm lungime
- Stenoza unicã sau ocluzie 15 cm, care nu implicã artera poplitee
- Leziuni unice sau multiple, în absenþa vaselor tibiale în continuitate, care sã amelioreze influxul pentru
un bypass distal
- Ocluzie sever calcificatã 5 cm lungime
- Stenoza unicã de artera poplitee

Tipul C

- Stenoze multiple sau ocluzii, care totalizeazã >15 cm, cu sau fãrã calcificãri severe
- Stenoze recurente sau ocluzii, care necesitã tratament, dupã 2 intervenþii endovasculare

Tipul D

- Ocluzie cronicã totalã de AFC sau AFS (>20 cm, care implicã artera poplitee)
- Ocluzie cronicã totalã de artera poplitee ºi trifurcaþia vascularã proximalã

AAA = anevrism de aortã abdominalã; AFC = artera femuralã comunã; AIC = artera iliacã comunã; AIE = artera iliacã externã; AFS = artera femuralã
superficialã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus
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Tratamentul endovascular
Revascularizarea endovascularã, o metodã de tratament
a pacienþilor cu BAMI, s-a dezvoltat rapid în ultima decadã,
iar în prezent un numãr mare de pacienþi poate beneficia
de acest tratament mai puþin invaziv. Un numãr tot mai

mare de centre favorizeazã abordarea endovascularã, ca
primã opþiune de tratament, datoritã ratei reduse de morbiditate ºi mortalitate – comparativ cu chirurgia vascularã
– care rãmâne rezervatã cazurilor unde tratamentul endovascular a eºuat.

Segmentul aortoiliac
Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni aortoiliace
Clasaa

Nivelb

I

C

O abordare endovascularã primarã poate fi luatã în considerare pentru tratamentul leziunilor aortoiliace tip D (clasificarea TASC) la pacienþii cu comorbiditãþi severe, dacã este efectuatã de cãtre o echipã cu
experienþã.

IIb

C

Stentarea primarã poate fi luatã în considerare de elecþie versus stentarea în caz de necesitate în situaþia
revascularizãrii leziunilor aortoiliace.

IIb

C

Clasaa

Nivelb

Atunci când revascularizarea este indicatã, tratamentul endovascular se recomandã ca strategie de
primã linie, pentru toate leziunile femuropopliteale tip A-C, conform clasificãrii TASC.

I

C

Stentarea primarã trebuie luatã în considerare pentru leziunile femuropopliteale tip B, din clasificarea
TASC.

IIa

A

O abordare endovascularã primarã poate fi luatã în considerare, de asemenea pentru tratamentul
leziunilor tip D (clasificarea TASC) la pacienþii cu comorbiditãþi severe, dacã este efectuatã de cãtre un
intervenþionist experimentat.

IIb

C

Clasaa

Nivelb

Atunci când este indicatã revascularizarea arterelor din segmentul infrapopliteal, tratamentul endovascular trebuie considerat ca strategie de primã intenþie.

IIa

C

Angioplastia este tehnica preferatã pentru revascularizarea leziunilor infrapopliteale, iar stentarea trebuie
consideratã doar în cazul unui rezultat suboptimal dupã angioplastia percutanã transluminalã.

IIa

C

Recomandãri
Atunci când revascularizarea este indicatã, tratamentul endovascular se recomandã ca strategie de
primã linie, pentru toate leziunile aortoiliace tip A-C, conform clasificãrii TASC

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus

Segmentul femuropopliteal
Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni femuropopliteale
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus

Arterele infrapopliteale
Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni infrapopliteale
Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

Tratamentul chirurgical
Chirurgia vascularã oferã diferite tehnici de revascularizare pentru ischemia membrelor inferioare. Bypass-ul chirurgical reprezintã cea mai comunã abordare chirurgicalã
pentru boala ocluzivã difuzã ºi presupune crearea de noi
conducte, care urmeazã cãi anatomice sau extra-anato-
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mice. În unele situaþii, intervenþia tip endarterectomie
localã, cu sau fãrã petec, poate restaura perfuzia în vasul afectat. Pacienþii cu necroze extensive sau cu leziuni
gangrenoase infectate ºi aceia care nu se pot deplasa
pot fi trataþi cel mai bine prin amputaþii primare. Utilizarea
simpatectomiei lombare este controversatã ºi nu este susþinutã de dovezi.
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Recomandãri pentru revascularizarea chirurgicalã a pacienþilor cu BAMI
Recomandãri
Atunci când este considerat tratamentul chirurgical pentru revascularizarea leziunilor infrailiace, bypassul cu graft din vena safenã autologã este prima alegere.

Clasaa

Nivelb

I

A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare

Recomandãri pentru tratamentul antiplachetar ºi anticoagulant dupã revascularizare
Clasaa

Nivelb

Terapia antiplachetarã cu aspirinã este recomandatã la toþi pacienþii cu angioplastie pentru BAMI, cu
scopul de a reduce riscul de evenimente sistemice vasculare.

I

C

Terapia dublã antiplachetarã, cu aspirinã ºi o tienopiridinã, pentru cel puþin 1 lunã, este recomandatã
dupã angioplastia infrainghinalã cu stent metalic simplu.

I

C

Tratamentul antiplachetar cu aspirinã sau o combinaþie de aspirinã ºi dipiridamol se recomandã dupã
bypass-ul chirurgical infrainghinal.

I

A

Tratamentul antitrombotic cu antagoniºti de vitaminã K poate fi considerat dupã bypass-ul infrainghinal cu venã autologã.

IIb

B

Terapia antiplachetarã dublã cu aspirinã ºi clopidogrel poate fi consideratã în cazul bypass-urilor cu
grafturi protetice, sub nivelul genunchiului.

IIb

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

Managementul claudicaþiei intermitente
Un algoritm pentru managementul claudicaþiei intermitente este propus în Figura 4.
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Recomandãri pentru pacienþii cu claudicaþie intermitentã
Clasaa

Nivelb

Terapia prin exerciþiu fizic supervizat este indicatã.

I

A

Terapia prin exerciþiu fizic nesupervizat este indicatã atunci când supervizarea nu este fezabilã sau
disponibilã.

I

C

Tratamentul medical poate fi considerat la pacienþii cu claudicaþie intermitentã ºi cu simptome care le
afecteazã activitatea zilnicã.

IIb

A

Revascularizarea va fi consideratã la pacienþii cu claudicaþie intermitentã ºi cu rãspuns suboptimal la
tratamentul conservator.

IIa

C

Revascularizarea (endovascularã sau chirurgicalã) va fi consideratã ca primã opþiune de tratament la
pacienþii cu claudicaþie intermitentã severã ºi cu limitarea drasticã a activitãþii fizice zilnice, cu leziunile responsabile localizate la nivelul aortei sau arterelor iliace, împreunã cu controlul optim al factorilor de risc.

IIa

C

Terapia cu celule stem/genicã nu este indicatã.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

Ischemia criticã de membru inferior (ICM)
Ischemia criticã de membru inferior este definitã ca prezenþa durerii ischemice în repaus ºi a leziunilor ischemice
sau gangrenei, care sunt atribuite obiectiv bolii arteriale
ocluzive. O tensiune arterialã mãsuratã la nivelul gleznei
<50 mmHg este recomandatã de regulã ca ºi criteriu de
diagnostic, deoarece se întâlneºte la majoritatea pacienþilor cu durere de repaus sau leziuni ischemice care nu
se amelioreazã spontan, fãrã revascularizare.

La pacienþii cu leziuni ischemice sau gangrenã, ICM este
sugeratã de o tensiune la nivelul gleznei <70 mmHg.
La pacienþii cu mediocalcinozã arterialã, o tensiune <30
mmHg la nivelul halucelui va înlocui criteriul tensiunii determinatã la nivelul gleznei. Investigarea microcirculaþiei
la nivelul membrului ischemic este utilã de asemenea în
unele cazuri, atât în scop diagnostic ºi prognostic, cât ºi
pentru determinarea nivelului amputaþiei. Prezentarea
pacientului cu ICM este ilustratã în Tabelul 7, iar strategia
de management este sumarizatã în Figura 5.

Tabelul 7: Prezentarea unui pacient cu ICM
Evaluarea

Caracteristici

Prezentarea
definitorie pentru ICM

Comentarii

Istoric

Durata simptomelor ºi
semnelor clinice de ICM

>2 sãptãmâni

Necesitã analgezice tip morfinã pentru a le
controla

Simptome

Durerea de repaus

Deget, antepicior

În special, la ridicarea extremitãþii (ex. în timpul
somnului, noaptea). Durerea în gambã/crampele nu reprezintã manifestari clinice pentru ICM

Leziunile ischemice

Periunghiale, degete,
cãlcâi, excrescenþele
osoase

Parametri hemodinamici

Complicaþile infecþioase

Complicaþii secundare: inflamaþie ºi infecþie

Probe-to-bone test

Testul pozitiv identificã osteomielita cu o înaltã
sensibilitate ºi specificitate

Tensiunea absolutã la
nivelul glzenei

<50 mmHg sau
<70 mmHG

Plus durerea de repaus
Plus leziuni ischemice

Tensiunea absolutã la
nivelul halucelui

<30 mmHg

Se va mãsura atunci când existã mediocalcinozã
(artere necompresibile sau o tensiune la nivelul
gleznei fals ridicatã, cu IGB >1,40)

Presiunea parþialã
transcutanatã a oxigenului

<30 mmHg

Ajutã la estimarea procesului de vindecare, are
variabilitate considerabilã

IGB = indicele gleznã-braþ; ICM = ischemie criticã de membru inferior
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Recomandãri pentru managementul ischemiei critice de membru inferior
Clasaa

Nivelb

I

A

Terapia endovascularã poate fi consideratã ca primã opþiune de tratament, atunci când este tehnic
fezabilã.

IIb

B

Dacã revascularizarea nu se poate realiza, poate fi considerat tratamentul cu prostanoizi.

IIb

B

Recomandãri
Revascularizarea este indicatã pentru salvarea membrului, oricând este tehnic fezabilã.

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
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Ischemia acutã de membru inferior (IAM)
Ischemia acutã de membru inferior este datoratã scãderii
bruºte a perfuziei arteriale la nivelul unei extremitãþi. Pot fi
implicate cauze trombotice sau embolice. Cauzele potenþiale pentru IAM sunt: progresia bolii arteriale, embolismul
cu sursã cardiacã, disecþia de aortã sau embolizãrile de
la nivelul peretelui aortei, tromboza graftului, tromboza
unui anevrism popliteal, sindromul de compresie arterialã
localã, traumatismul local, flegmatia cerulea, ergotismul
(otrãvirea prin consumul de secarã contaminatã cu ciuper-

ca ergot), statusul de hipercoagulabilitate ºi complicaþiile
iatrogene asociate cateterismului cardiac, procedurile
endovasculare, utilizarea balonului de contrapulsaþie intra-aortic, circulaþia extra-corporealã asistatã, precum ºi
utilizarea dispozitivelor de închidere arterialã. Viabilitatea
membrului este în pericol în aceste situaþii, în majoritatea
cazurilor. Sunt necesare mãsuri rapide ºi adecvate pentru
managementul unei astfel de situaþii, cu scopul salvãrii
extremitãþii. Categoriile clinice sunt prezentate în Tabelul
8. Strategia de management este sumarizatã în Figura 6.

Tabelul 8: Categoriile clinice ale ischemiei acute de membru inferior
(Adaptat dupã ºi cu permisiunea Rutherford et al, a se vedea referinþa 328 în Textul Complet)
Grad

Categorie

Pierderea
sensibilitãþii

Deficit motor

Prognostic

I

Viabil

Absentã

Absent

Absenþa pericolului imediat

IIA

Pericol marginal

Absentã sau minimã
(degetele)

Absent

Poate fi salvat, dacã este prompt tratat

IIB

Pericol iminent

Mai mult decât degetele

Uºor/moderat

Poate fi salvat, dacã este prompt revascularizat

III

Ireversibil

Profundã, anestezie

Profund, paralizie
(rigiditate)

Pierderi tisulare majore; Amputaþie; Lezarea
permanentã a nervilor este inevitabilã

Recomandãri pentru ischemia acutã de membru inferior
Clasaa

Nivelb

Revascularizarea urgentã este indicatã la pacienþii cu IAM ºi cu ameninþarea viabilitãþii membrului (stadiul II).

I

A

În situaþia în care se poate aplica tratamentul endovascular în urgenþã, se recomandã tromboliza pe
cateter asociatã cu extracþia mecanicã a trombusului, cu scopul de a scãdea timpul pânã la reperfuzie.

I

B

Tratamentul chirurgical este indicat la pacienþii cu IAM, cu deficit motor instalat sau cu deficit senzorial
sever (stadiul II B).

I

B

La toþi pacienþii cu IAM, tratamentul cu heparinã trebuie început cât mai curând posibil.

I

C

IIa

A

Recomandãri

Tratamentul endovascular trebuie considerat la toþi pacienþii cu IAM cu debut al simptomelor <14 zile ºi
fãrã deficit motor instalat (stadiul IIA).
a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. IAM = ischemia acutã de membru inferior.

4.6 Boala arterialã cu localizãri multiple
Boala arterialã cu localizãri multiple este definitã ca prezenþa simultanã a leziunilor aterosclerotice cu semnificaþie
clinicã în cel puþin 2 teritorii vasculare majore. Pentru managementul unui pacient cu boalã arterialã cu localizãri
multiple, medicul trebuie sã-ºi concentreze atenþia nu doar
asupra identificãrii localizãrilor leziunilor ºi pe dificultãþile
tehnice inerente, referitoare la opþiunile de tratament specific, ci ºi pe statusul clinic global al pacientului, luând în
considerare prezenþa factorilor de risc cardiovasculari ºi
a comorbiditãþilor. În consecinþã, strategia de tratament
trebuie aleasã în mod individualizat, bazatã mai mult pe
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aspectele clinice decât pe cele tehnice. Trebuie notat cã
la un pacient cu boalã arterialã ateroscleroticã cu o localizare datã, co-existenþa unei determinãri aterosclerotice
într-un alt teritoriu vascular va creºte riscul de recurenþã a
simptomelor ºi de complicaþii pentru prima localizare manifestã a bolii aterosclerotice.
Ghidul actual analizeazã impactul bolii arteriale cu localizãri multiple asupra prognosticului, dar deopotrivã face
recomandãri pentru screening-ul ºi managementul acestei patologii, luând în considerare combinaþiile cele mai
relevante pentru practica clinicã.
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Screening-ul ºi managementul bolii arteriale cu
localizãri multiple
Boala arterialã perifericã la pacienþii cu boalã
coronarianã
Boala arterelor carotide la pacienþii cu boalã
coronarianã
Stenoza de arterã carotidã la pacienþii care nu sunt programaþi pentru CABG
La pacienþii cu BAC, prevalenþa stenozelor carotidiene severe creºte odatã cu severitatea BAC ºi este un predictor
recunoscut pentru un prognostic cardiovascular sever.
Prevalenþele medii raportate pentru stenozele carotidiene cu severitate de >50%, >60%, >70% ºi respectiv, >80%
sunt de de 14,5%, 8,7%, 5,0% ºi respectiv, 4,5%. Astfel,

deºi asocierea dintre stenozele carotidiene ºi BAC este
evidentã, prevalenþa stenozelor carotidiene semnificative este relativ micã în întregul lot analizat. Prin urmare,
screening-ul sistematic prin duplex carotidian are o valoare limitatã.
Stenoza de artera carotidã la pacienþii programaþi pentru
CABG
Problema revascularizãrii profilactice a stenozelor carotidiene la pacienþii care necesitã o intervenþie de revascularizare prin bypass aorto-coronarian (CABG) ºi care asociaza
o stenozã severã de arterã carotidã s-a ridicat datoritã riscului mai mare de AVC raportat la aceastã categorie de
pacienþi (Tabelul 9).

Tabelul 9: Riscul de AVC corelat cu intervenþia CABG
(Modificat dupã ºi cu permisiunea lui Blacker et al, a se vedea referinþa 351 în Textul complet)
Categoria de pacienþi

Riscul de AVC (%)

Fãrã stenozã carotidianã

1,4-3,8

Stenozã carotidianã unilateralã >50%

3,0

Stenozã bilateralã de carotide >50%

5,0

Ocluzie de carotidã

7,0

Istoric de AVC sau AIT

8,5

CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral.

Recomandãri pentru screeningul stenozelor de artere carotide la pacienþii programaþi pentru CABG
Clasaa

Nivelb

Evaluarea prin DUS a arterelor carotide la pacienþii programaþi pentru CABG este recomandatã la
cei cu istoric de boli cerebrovasculare, cu sufluri pe carotide, cu vârsta 70 ani, boalã coronarianã
multivascularã sau cu BAMI.

I

B

Screening-ul pentru stenoze de artere carotide nu este indicat la pacienþii cu BAC instabilã, care necesitã
CABG imediat ºi nu au istoric recent de AVC/AIT.

III

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral; BAMI = boala arterelor membrelor
inferioare; BAC = boala arterialã coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; DUS = ultrasonografie Duplex.

Recomandãri pentru managementul stenozelor de artere carotide la pacienþii programaþi pentru CABG
Clasaa

Nivelb

Indicaþia pentru revascularizarea carotidianã se va decide individualizat, de o echipã multidisciplinarã,
care va include ºi un neurolog.

I

C

Dacã revascularizarea carotidianã este indicatã, ordinea celor 2 intervenþii, pe carotide ºi pe coronare, se
va decide în funcþie de starea clinicã a pacientului, de gradul de urgenþã ºi de severitatea afectãrii carotidiene ºi respectiv, coronarianã.

I

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAC = boala arterialã coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian;
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Recomandãri pentru revascularizarea arterelor carotide la pacienþii programaþi pentru CABG
Recomandãri

Clasaa

Nivelb

La pacienþii programaþi pentru CABG, cu istoric de AVC/AIT în <6 luni ºi cu boalã de arterã carotidã
corespunzãtoare
Revascularizarea carotidianã este recomandatã pentru stenozele 70-99%.

I

C

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã pentru stenoze de 50-69%, în funcþie de factorii specifici
pacientului ºi de prezentarea lor clinicã.

IIb

C

Revascularizarea carotidianã nu este recomandatã pentru stenozele <50%.

III

C

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã la bãrbaþii cu stenoze bilaterale de 70-99% de artere
carotide sau cu stenozã unilateralã de 70-99% de o arterã carotidã ºi cu ocluzie contralateralã.

IIb

C

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã la bãrbaþii cu stenozã 70-99% de arterã carotidã ºi cu
AVC ipsilateral asimptomatic în antecedente.

IIb

C

La pacienþii programaþi pentru CABG ºi fãrã istoric de AVC/AIT în <6 luni

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian;

Boala arterelor renale la pacienþii care se prezintã cu manifestãri de boalã coronarianã
O SAR >50% este descoperitã la 10-20% dintre pacienþii
cu BAC, cel mai frecvent prin angiografie renalã, efectuatã
concomitent cu cateterismul cardiac, dintre care aproape

un sfert sunt stenoze bilaterale. Deºi co-existenþa unei boli
semnificative de artere renale la pacienþii coronarieni nu
este neglijabilã, un screening sistematic pentru identificarea SAR nu pare justificat, din moment ce managementul
acestor pacienþi este foarte puþin influenþat.

Screening-ul pentru SAR la pacienþii programaþi pentru coronarografie
Clasaa

Nivelb

DUS de artere renale trebuie sã fie consideratã prima metodã de diagnostic, când existã suspiciunea
clinicã de stenoze de artere renale, la pacienþii planificaþi pentru coronarografie.

IIa

C

Angiografia renalã concomitent cu coronarografia poate fi consideratã numai dacã persistã suspiciunea
de SAR ºi dupã DUS de artere renale.

IIb

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
DUS = ultrasonografia Duplex; SAR = stenoza de arterã renalã.

BAMI la pacienþii care se prezintã cu manifestãri de boalã
coronarianã
Co-existenþa BAMI la pacienþii cu BAC se asociazã cu un
prognostic mai rezervat. BAMI este frecvent nerecunoscutã la pacientii cu boala coronarianã, deoarece majoritatea sunt asimptomatici.
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Recomandãri pentru managementul pacienþilor cu BAMI ºi BAC concomitente
Clasaa

Nivelb

La pacienþii cu boalã coronarianã instabilã, BAC va fi tratatã prima, iar chirurgia vascularã trebuie
amânatã, cu excepþia situaþiilor când intervenþia chirurgicalã vascularã nu poate fi întârziatã, datoritã
unei condiþii severe, care ameninþã viaþa pacientului sau integritatea extremitãþii afectate.

I

C

Alegerea strategiei de revascularizare coronarianã, prin CABG sau PCI trebuie individualizatã ºi se va face
în funcþie de gravitatea manifestãrilor clinice ale BAC ºi respectiv, BAMI ºi în funcþie de comorbiditãþile
pacientului.

I

C

În cazul asocierii BAMI la pacienþii cu BAC stabilã, clopidogrelul trebuie considerat ca o alternativã la
aspirinã, pentru tratamentul antiplachetar pe termen lung.

IIa

B

La pacienþii cu BAC, trebuie considerat screening-ul pentru BAMI, prin determinarea IGB.

IIa

C

Revascularizarea miocardicã profilacticã, înaintea unei intervenþii chirurgicale vasculare cu risc înalt,
poate fi consideratã la pacienþii stabili, dacã existã dovezi persistente de ischemie miocardicã extensivã
sau dacã au risc înalt de evenimente cardiace.

IIb

B

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b= nivel de evidenþã.
BAMI = boala arterelor membrelor inferioare; BAC = boala coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; IGB = indicele gleznã-braþ;
PCI = intervenþii coronariene percutane.

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii cu
BAP

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii care se
prezintã cu BAMI

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii care se
prezintã cu boalã de artere carotide

Pacienþii cu BAMI programaþi pentru revascularizare chirurgicalã

Pacienþii cu stenoze de artere carotide au o prevalenþã
înaltã a BAC – chiar ºi în absenþa simptomelor cardiace –
ºi sunt la risc de evenimente cardiovasculare. Cu toate cã
CEA este consideratã o procedurã cu risc intermediar, riscul cardiac asociat cu revascularizarea carotidianã poate
fi mai mic în cazul stentãrii de arterã carotidã, comparativ
cu endarterectomia. În privinþa screeningului prin coronarografie a pacienþilor ºi, la nevoie, revascularizarea coronarianã, înainte de chirurgia vascularã, nu se pot face
recomandãri ferme în acest moment, datoritã rezultatelor
discordante, pentru pacienþii programaþi pentru revascularizarea carotidianã.

Acest subiect a fost dezbãtut extensiv în ghidul ESC din
2009 pentru evaluarea riscului cardiac pre-operator ºi
managementul cardiac perioperator, în cazul unor intervenþii chirurgicale non-cardiace. Complicaþiile cardiovasculare perioperatorii sunt comune la pacienþii cu BAMI ºi
determinã o ratã semnificativã a morbiditãþii, asociatã chirurgiei non-cardiace. Toþi pacienþii necesitã un screening
pre-operator, cu scopul de a identifica ºi minimiza riscul
imediat ºi viitor, care trebuie sã se concentreze atent pe
evaluarea BAC, documentatã sau probabilã, ºi pe capacitatea funcþionalã a pacienþilor. Testele non-invazive ºi
invazive trebuie sã fie limitate situaþiilor în care rezultatele
lor pot influenþa în mod evident managementul pacientului sau atunci când testarea este oricum indicatã. Tratamentul cu ß-blocante, statine ºi aspirinã trebuie continuat
la pacienþii aflaþi deja pe acest tratament ºi va fi iniþiat la
pacienþii cu BAP, care vor efectua intervenþii chirurgicale
cu risc intermediar sau înalt.
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Tabelul 10: Stratificarea riscului cardiac în intervenþiile chirurgicale non-cardiace
(Adaptat dupã ºi cu permisiunea Poldermans et al., a se vedea referinþa 47 în Textul complet)
Risc înalt (riscul cardiac raportat este deseori >5%)
Intervenþiile chirurgicale pe aortã sau pe alte vase majore
Chirurgia vascularã perifericã
Risc intermediar (riscul cardiac raportat este în general între 1-5%)
Intervenþiile chirurgicale pentru patologia intraperitonealã sau intratoracicã
Endarterectomia carotidianã
Intervenþiile chirurgicale în zona capului ºi gâtului
Intervenþiile chirurgicale ortopedice
Chirurgia prostatei
Risc scãzut (riscul cardiac raportat este în general <1%)
Procedurile endoscopice
Procedurile superficiale
Intervenþia chirurgicalã pentru cataractã
Chirurgia sânului
Intervenþiile chirurgicale efectuate în ambulatoriu

Pacienþii cu boalã arterialã a membrelor inferioare fãrã soluþie chirurgicalã
În afara situaþiilor specifice, când pacientul cu BAMI va
efectua intervenþia chirurgicalã vascularã, scopul screeningului pentru BAC este de a identifica pacienþii cu BAMI
cu un prognostic nefavorabil pe termen lung, la care tratamentul ºi controlul factorilor de risc ar putea ameliora
evoluþia lor.
Jumãtate dintre pacienþii cu BAMI decedeazã datoritã
unor complicaþii cardiovasculare la mai puþin de 1 an de
la diagnostic; rata mortalitãþii de cauzã cardiovascularã
este de 3,7 ori mai mare comparativ cu cea a pacienþilor
fãrã BAMI. O treime dintre pacienþii cu BAMI au leziuni
coronariene semnificative.

Întrebarea care se pune este dacã identificarea BAC poate ameliora prognosticul clinic al pacienþilor care sunt
deja incluºi în programele de prevenþie secundarã. BAC
asimptomaticã la pacienþii cu BAMI este prin definiþie
stabilã, o situaþie în care revascularizarea coronarianã este
controversatã, pe baza rezultatelor negative ale studiului
Clinical Outcomes Utilization Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE), care nu a reuºit sã
demonstreze superioritatea revascularizãrii coronariene
comparativ cu tratamentul medical optim. În absenþa
unui studiu clinic specific la pacienþii cu BAMI, screeningul
ºi managementul BAC vor fi considerate pe baza unei discuþii multidisciplinare, individualizatã pentru fiecare caz.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Cardiologie Invazivã, Preºedinte: Dr. Marian Croitoru, Secretar: Dr.
Rodica Niculescu, realizatã de cãtre Dr. Irina Modavu
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1. Cardiomiopatia hipertroficã
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1. Introducere

3. Mod de prezentare

Cardiomiopatia hipertroficã (CMH) este o boalã geneticã
relativ frecventã (1:500) definitã prin prezenþa hipertrofiei
ventriculare stângi în absenþa unei cauze cardiace sau sistemice. Se întâlneºte la toate rasele ºi afecteazã bãrbaþii ºi
femeile în mod egal.

CMH se poate manifesta clinic la orice vârstã. Mulþi pacienþi sunt asimptomatici ºi sunt identificaþi întâmplãtor
sau prin screening. La pacienþii simptomatici, cele mai
frecvente simptome sunt dispneea, durerea toracicã (cu
caracter anginos sau atipic), alterarea stãrii de conºtienþã:
sincope sau stãri presincopale (de ex. ameþealã sau lipotimie) ºi palpitaþiile.

Minneapolis Heart Institute
Foundation – 920 E 28th Street
Minneapolis, MN 55407 – USA
Tel: +1(612)8633996
Fax: +1(612)8633875
E-mail: hcm.maron@mhif.org

2. Geneticã
CMH are transmitere autozomal dominantã ºi este produsã de mutaþii ale oricãreia din cele 10 gene care codificã componentele proteice ale sarcomerului cardiac. Cele
mai frecvente mutaþii identificate sunt la nivelul genelor
pentru lanþul greu de beta-miozinã, proteina C de legare
a miozinei ºi troponinei T cardiace. Celelalte gene care codificã lanþurile uºoare reglatoare ºi esenþiale de miozinã,
titinã, alfa-tropomiozinã, alfa-actinã, troponinã cardiacã I
ºi lanþul greu al alfa-miozinei sunt implicate mai puþin frecvent. Recent, mutaþii ale genei care codificã subunitatea
reglatoare gamma-2 a proteinkinazei AMP activate au
fost raportate în familii cu hipertrofie ventricularã stângã
de cauzã necunoscutã, sindrom Wolff-Parkinson-White
(WPW) ºi sindrom de preexcitaþie. Acest sindrom este
probabil mai corect considerat drept boalã metabolicã de
stocare, distinctã de adevãrata CMH.

The Heart Hospital
16-18 Westmoreland Street
London W1G 8PH - UK
Tel: + 44(0)2075738841
Fax: + 44(0)2075738838
E-mail: william.mckenna@uclh.org

4. Diagnostic
4.1 Genetic
Analiza ADN-ului este metoda de laborator cea mai sigurã pentru stabilirea diagnosticului de CMH, dar aceastã
metodã nu este disponibilã de rutinã în cele mai multe
instituþii.
4.2 Clinic
ECG: ECG-ul este anormal la cel puþin 80% dintre pacienþi,
dar nu existã modificãri specifice. Hipertrofia ventricularã
stângã (HVS) cu modificãri de repolarizare, unde Q patologice, dilatare atrialã stângã ºi dreaptã sunt cele mai
frecvente anomalii detectate.

Adaptat dupã Ghidul pentru Cardiomiopatie Hipertroficã al Colegiului American de Cardiologie ºi Societãþii Europene de Cardiologie (European Heart
Journal, 2003, 24(21): 1965 – 1991)
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Ecocardiografie: grosimea peretelui ventricular stâng VS
mai mare sau egalã cu 15 mm este în mod general
acceptatã ca diagnosticã pentru cardiomiopatia hipertroficã, totuºi, orice grosime a peretelui este compatibilã
cu prezenþa unei gene mutante pentru CMH. Hipertrofia
este de obicei asociatã cu un ventricul stâng nedilatat ºi
hiperdinamic (frecvent cu obliterare sistolicã a cavitãþii).
Obstrucþia tractului de ejecþie al ventriculului stâng (TEVS)
în repaus este întâlnitã la aproximativ o treime dintre pacienþi. Nu toþi pacienþii purtãtori ai unei mutaþii genetice
pentru CMH vor avea expresie clinicã a bolii (de ex. HVS
la ecocardiografie, traseu ECG anormal sau simptome ale
bolii). Ocazional, modificãri uºoare ale traseului ECG sau
dovezi de disfuncþie diastolicã obiectivate prin Doppler
tisular pot precede dezvoltarea hipertrofiei.

5. Diagnostic diferenþial
Îngroºarea peretelui ventricular stâng asemãnãtoare celei
din CMH apare la copii (ºi unii adulþi) cu alte boli incluzând
sindrom Noonan, miopatii mitocondriale, ataxie Friedreich,
tulburãri metabolice, boalã Anderson-Fabry, noncompactare de ventricul stâng ºi amiloidozã cardiacã.

6. Aspecte fiziopatologice
6.1 Obstrucþia tractului de ejecþie al ventriculului
stâng
Obstrucþia TEVS este prezentã la aproximativ o treime dintre pacienþi în condiþii de repaus ºi poate avea localizare
subaorticã sau medioventricularã. Obstrucþia subaorticã
este asociatã cu miºcarea sistolicã anterioarã a valvei mitrale (SAM) ºi apoziþia sistolicã a foiþei anterioare sau posterioare pe septul interventricular. SAM este de obicei însoþitã
de apoziþia incompletã a foiþelor valvulare, cu regurgitare
mitralã (de obicei uºoarã spre moderatã). Obstrucþia în
CMH poate fi fixã (de ex. în repaus) sau dinamicã când
mãrimea gradientului din tractul de ejecþie poate varia
cu modificãri farmacologice ºi fiziologice (precum cele
de dupã o masã copioasã, ingestia de alcool sau dupã
exerciþiu fizic). Gradientele labile sunt cel mai bine surprinse în timpul sau imediat dupã testul de efort la covorul
rulant sau cicloergometru.
6.2 Disfuncþia diastolicã
Disfuncþia diastolicã cu relaxare miocardicã anormalã ºi
creºterea rigiditãþii pereþilor ventriculari este comunã afectând umplerea ventricularã ºi determinând presiuni telediastolice crescute în atriul ºi ventriculul stâng (cu reducerea volumului bãtaie ºi a debitului cardiac), congestie
pulmonarã ºi scãderea capacitãþii de efort.
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6.3 Ischemia miocardicã
Ischemia miocardicã în CMH este consideratã a fi o consecinþã a modificãrilor de la nivelul arteriolelor coronare
intramurale (cu pereþi îngroºaþi prin hipertrofia mediei ºi
lumen îngustat) ºi/sau discordanþei dintre masa ventricularã crescutã ºi fluxul coronarian. Ischemia poate conduce la fibrozã miocardicã cicatricialã contribuind la disfuncþie sistolicã ºi diastolicã. Ischemia poate contribui de
asemenea la apariþia aritmiilor ventriculare ºi a morþii subite. Totuºi, evaluarea ischemiei în CMH este problematicã
deoarece testele de screening neinvazive precum testul
de efort ºi scintigrafia cu thaliu sunt dificil de interpretat în
prezenþa hipertrofiei ventriculare.
Boala coronarianã ateroscleroticã este frecvent trecutã cu
vederea, coronarografia fiind indicatã la pacienþii cu CMH
cu vârstã peste 40 de ani sau care au factori de risc pentru
boalã coronarianã.

7. Examinare
Semnele clinice sunt în general întâlnite la pacienþii
cu obstrucþie a TEVS. La aceºti pacienþi poate exista o
creºtere rapidã a amplitudinii pulsului arterial, un impuls
puternic al ventriculului stâng ºi o contracþie atrialã stângã
palpabilã, cu undã „a” proeminentã a pulsului venos jugular. Ocazional se auscultã zgomotul 4. Suflul determinat de obstrucþia TEVS este mezo-telesistolic ºi poate fi
intensificat de manevrele fiziologice care scad postsarcina
sau returul venos (ortostatismul sau manevra Valsalva).
Majoritatea pacienþilor cu suflu de ejecþie asociazã suflu
de regurgitare mitralã.

8. Tratament
Majoritatea pacienþilor cu CMH sunt asimptomatici sau
au doar simptome uºoare ºi nu necesitã tratament. La
pacienþii simptomatici, scopul tratamentului este de a
ameliora simptomele ºi de a îmbunãtãþi capacitatea de
efort.

9. Tratamentul medical
9.1 Medicaþia betablocantã
Betablocantele sunt de obicei prima linie de tratament
pentru pacienþii cu sau fãrã obstrucþie a TEVS, care au
dispnee de efort sau intoleranþã la efort. Efectele benefice ale betablocantelor asupra simptomelor ºi toleranþei la
efort par a se datora în mare parte scãderii frecvenþei cardiace cu prelungirea diastolei, cu creºterea perioadei de
relaxare ºi de umplere ventricularã pasivã. Aceºti agenþi
reduc contractilitatea VS, limiteazã gradientul latent în
TEVS ºi scad cerinþa miocardicã de oxigen ºi ischemia
miocardicã.
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9.2 Verapamil
Verapamilul în doze de pânã la 480 mg pe zi are efecte
favorabile asupra simptomelor (în special asupra durerii
toracice) probabil prin îmbunãtãþirea relaxãrii ºi umplerii
ventriculare precum ºi prin reducerea ischemiei miocardice ºi scãderii contractilitãþii VS. Ocazional efecte secundare hemodinamice pot sã aparã ca rezultat al vasodilataþiei
determinând creºterea obstrucþiei în TEVS, edem pulmonar ºi ºoc cardiogen. Din aceste motive, verapamilul trebuie administrat cu prudenþã la pacienþii cu obstrucþie a
TEVS în repaus.
9.3 Disopiramidã
S-a demonstrat cã disopiramida reduce SAM, obstrucþia
TEVS ºi regurgitarea mitralã ºi produce ameliorarea simptomatologiei la pacienþii cu obstrucþie în repaus. Efectele
secundare anticolinergice precum uscãciunea gurii ºi a
ochilor, constipaþia, indigestia ºi micþiunile dificile pot fi
reduse prin folosirea preparatelor retard în cazul cãrora
efectele cardioactive sunt mai susþinute. Deoarece disopiramida poate determina accelerarea conducerii prin
nodul atrioventricular ºi creºterea frecvenþei ventriculare
în cazul fibrilaþiei/flutterului atrial, este indicatã asocierea
ei cu doze mici de betablocant. Disopiramida nu ar trebui
folositã în asociere cu sotalolul sau amiodarona din cauza
riscului proaritmic.
9.4 Diuretice
Diureticele pot fi utilizate la pacienþii cu CMH ºi simptome
de insuficienþã cardiacã. Totuºi, deoarece mulþi pacienþi
au disfuncþie diastolicã ºi necesitã presiuni de umplere
relativ crescute pentru a obþine o umplere ventricularã
adecvatã, diureticele ar trebui administrate cu precauþie
ºi preferabil în absenþa unei obstrucþii marcate în tractul
de ejecþie VS.

10. Opþiuni terapeutice la pacienþii
refractari la tratamentul medical
Pacienþii cu obstrucþie severã a TEVS în repaus sau în
condiþii de provocare (gradient maxim mai mare sau
egal cu 50 mmHg), sever simptomatici prin dispnee de
efort sau de repaus (NYHA III sau IV), dureri toracice ºi
presincopã sau sincopã, refractari la terapia medicalã
maximalã sunt candidaþi pentru strategiile de tratament
non-farmacologic.
10.1 Tratamentul chirurgical
Miectomia septalã ventricularã (tehnica Morrow) este
consideratã standardul de aur pentru reducerea gradului
de obstrucþie a TEVS, deopotrivã la adulþi ºi la copii. Miectomia trebuie efectuatã în centre cu experienþã în acest
domeniu.

Miectomia se realizeazã prin abord transaortic ºi implicã
rezecþia unei cantitãþi mici ºi precise de muºchi din septul proximal, extinzându-se din vecinãtatea bazei valvei
aortice pânã dincolo de marginea distalã a valvei mitrale, lãrgind TEVS ºi reducând astfel obstrucþia de la acest
nivel. Alte proceduri precum protezarea valvularã sau
valvuloplastia mitralã sunt indicate ocazional, la pacienþi
selectaþi, cu insuficienþã mitralã severã cauzatã de anomalii intrinseci ale aparatului valvular mitral. Obstrucþia
medioventricularã prin anomalii de muºchi papilar necesitã miectomie extinsã distal sau, alternativ, protezare valvularã mitralã. Mortalitatea perioperatorie în centrele cu
experienþã este de 1% -2% sau mai puþin, dar poate fi mai
mare la pacienþii vârstnici la care se efectueazã proceduri chirurgicale cardiace adiþionale. Complicaþii precum
blocul atrioventricular total (necesitând cardiostimulare
permanentã) ºi perforaþia iatrogenã de sept interventricular sunt rare.
10.2 Ablaþia septalã percutanã cu alcool (ASA)
Presupune injectarea de alcool pur într-o arterã septalã
perforantã þintã, ramura a arterei descendente anterioare, sub ghidajul ecocardiografiei cu contrast miocardic.
Ablaþia septalã mimeazã din punct de vedere hemodinamic miectomia, prin reducerea grosimii septului bazal ºi
kineticii de la acest nivel (determinã akinezie sau hipokinezie septalã), lãrgind TEVS ºi reducând astfel amploarea
SAM ºi gradul insuficienþei mitrale. Consecutiv acestei
proceduri se poate înregistra uneori o scãdere rapidã a
gradientului de repaus din TEVS, dar, cel mai frecvent,
reducerea gradientului se produce progresiv, într-un interval de timp cuprins între 6 ºi 12 luni.
Mortalitatea ºi morbiditatea asociatã ablaþiei septale cu
alcool efectuatã în centre cu experienþã sunt similare
miectomiei chirurgicale. Cardiostimularea electricã permanentã impusã de apariþia blocului atrioventricular de
grad înalt s-a redus de la 30% la 5% prin utilizarea unor
cantitãþi mai mici de alcool. Infarctul miocardic produs
prin disecþia arterei coronare, extravazarea retrogradã
de alcool cu ocluzia descendentei anterioare sau întreruperea brutalã a fluxului sunt complicaþii rare. Existã temerea cã reducerea extensivã a grosimii peretului poate
conduce la susceptibilitate aritmogenã crescutã sau chiar
la apariþia stadiului terminal al bolii; riscul potenþial pe termen lung pentru evenimente cardiace aritmice rãmâne
necunoscut. Selecþia adecvatã a pacienþilor pentru ablaþia
septalã cu alcool este crucialã.
10.3 Pacingul bicameral
Deºi raportãrile iniþiale au sugerat cã pacingul bicameral
conduce la reducerea substanþialã a obstrucþiei TEVS ºi
ameliorarea simptomatologiei, studiile randomizate ulterioare nu au evidenþiat o ameliorare obiectivã dupã pacing. În pofida discordanþei între date, pacingul bicameral poate fi considerat o opþiune terapeuticã la pacienþii
vârstnici sever simptomatici, cu obstrucþie TEVS refractarã
la medicaþie ºi la care alte alternative terapeutice nu sunt
de dorit.
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11. Tratamentul în „stadiul terminal“
Pânã la 5% dintre pacienþii cu CMH pot dezvolta disfuncþie
sistolicã ºi insuficienþã cardiacã, de obicei cu scãderea grosimii pereþilor ºi dilatarea VS. Strategiile medicamentoase
utilizate la aceºti pacienþi implicã agenþi care scad postsarcina precum IECA, blocanþi ai receptorilor de angiotensinã
II sau diuretice, digitalã, betablocante sau spironolactonã.
Pacienþii cu insuficienþã cardiacã în stadiul terminal pot
deveni candidaþi pentru transplant cardiac.
11.1 Fibrilaþia atrialã (FA)
Fibrilaþia atrialã paroxisticã sau permanentã apare în 20%
- 25% din cazuri ºi este favorizatã de vârsta înaintatã ºi dilatarea atrialã stângã. Se asociazã cu mortalitate prin insuficienþã cardiacã, cu apariþia accidentului vascular fatal ºi
non – fatal, precum ºi cu progresia pe termen lung spre
insuficienþã cardiacã. Cardioversia electricã sau farmacologicã este indicatã la pacienþii care se prezintã pânã în
48 de ore de la debutul aritmiei în cazurile în care se poate exclude prezenþa trombilor atriali sau dupã o perioadã
de anticoagulare corectã. Amiodarona este cel mai eficient agent antiaritmic în profilaxia recurenþei fibrilaþiei
atriale. În cazurile de fibrilaþie atrialã cronicã, betablocantele ºi verapamilul sunt eficiente în controlul alurii ventriculare, ablaþia nodului atrioventricular ºi cardiostimularea permanentã fiind doar ocazional necesare. Terapia
anticoagulantã cu wafarinã este indicatã la pacienþii cu
fibrilaþie atrialã, fie paroxisticã, fie cronicã, iar pragul de la
care se iniþiazã trebuie sã fie scãzut.

tineri cu vârstã sub 30–35 ani, dar riscul este prezent ºi la
pacienþii de vârstã medie sau mai mare. Survine cel mai
frecvent în timpul unui efort fizic uºor sau activitãþi sedentare (inclusiv în timpul somnului).
Datele disponibile sugereazã cã mecanismul cel mai frecvent al producerii morþii subite cardiace la pacienþii cu
CMH este reprezentat de tahiaritmiile ventriculare. Alþi
factori implicaþi sunt: aritmiile supraventriculare, ischemia,
vasodilataþia inadecvatã ºi tulburãrile de conducere.
13.2 Stratificarea riscului
Pacienþii cu CMH (în special cei sub 60 ani) trebuie evaluaþi
clinic anual pentru stratificarea riscului ºi urmãrirea evoluþiei simptomatologiei. Este posibilã identificarea majoritãþii pacienþilor cu risc înalt prin markeri clinici, neinvazivi.
Cel mai mare risc de moarte subitã a fost asociat cu:



Oprire cardiacã sau TV spontanã susþinutã în
antecedente



Istoric familial de moarte cardiacã prematurã, în
special moarte subitã la rude apropiate sau cazuri
multiple de moarte cardiacã prematurã



Sincopã de cauzã necunoscutã, în special dacã apare
la efort, este recurentã sau apare la pacienþi tineri



Tahicardie ventricularã nesusþinutã  3 bãtãi la o
frecvenþã 120 bãtãi/min pe monitorizãrile ECG
ambulatorii pe 24 de ore



Rãspuns inadecvat al TA la efort, cu creºterea
insuficientã a TA sau hipotensiune, în special la
pacienþii sub 50 ani



HVS severã, cu grosimea maximã a pereþilor VS de
cel puþin 30 mm.

12. Profilaxia endocarditei infecþioase
În CMH existã un risc mic de endocarditã bacterianã care
apare în principal la pacienþii cu obstrucþie a TEVS sau
anomalii valvulare intrinseci. Trebuie efectuatã profilaxia
endocarditei infecþioase în cazul unor proceduri stomatologice sau chirurgicale cu risc de bacteriemie la pacienþii
cu obstrucþie TEVS de repaus sau la efort.

13. Sarcina
În general, pacientele cu CMH tolereazã bine sarcina
ºi naºterea. Mortalitatea maternã absolutã este foarte
scãzutã ºi este limitatã, în principal, la pacientele sever
simptomatice sau cu profil clinic cu risc înalt. Asemenea
paciente necesitã îngrijiri obstetricale ºi cardiologice înalt
specializate în timpul sarcinii ºi naºterii.
13.1 Moartea subitã cardiacã
Moartea subitã cardiacã reprezintã modul cel mai frecvent
de deces prematur în CMH ºi apare adesea la pacienþii tineri asimptomatici sau uºor simptomatici. Moartea subitã
cardiacã apare cel mai frecvent la adolescenþii ºi la adulþii
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Unele mutaþii genetice au fost asociate cu prognostic
negativ (mutaþii ale genei troponinei T, ale genei pentru
lanþul greu al beta – miozinei Arg403Gln, Arg719Gln).
Totuºi, majoritatea markerilor clinici ai riscului de moarte subitã în CMH au o valoare predictivã pozitivã relativ
scãzutã datoritã, în parte, ratei relativ mici de apariþie a
evenimentului. Valoarea predictivã negativã înaltã a acestor markeri sugereazã cã absenþa lor poate fi folositã pentru a crea un profil al pacienþilor cu probabilitate scãzutã
de moarte subitã.
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14. Prevenþia morþii subite cardiace
Pacienþii cu oprire cardiacã (fibrilaþie ventricularã) sau cu
TV spontanã susþinutã în antecedente comportã cel mai
înalt risc ºi beneficiazã în cel mai înalt grad de un defibrilator implantabil pentru prevenþia secundarã a morþii subite. Riscul cel mai mare de moarte subitã a fost asociat cu
prezenþa factorilor de risc multipli. Totuºi, pacienþii cu un
singur factor de risc major sunt adesea eligibili pentru implantarea unui defibrilator în vederea realizãrii prevenþiei
primare a morþii subite. Managementul decizional trebuie individualizat de la caz la caz, având în vedere profilul clinic incluzând vârsta, severitatea factorului de risc ºi
nivelul de risc acceptabil pentru pacient ºi familie. Deºi
amiodarona a fost asociatã cu creºterea supravieþuirii în
CMH ºi poate fi utilizatã la pacienþi atent selectaþi, defibrilatorul implantabil (ICD) rãmâne cea mai eficientã opþiune
terapeuticã în prevenþia morþii subite.

15. Recomandãri privind exerciþiul fizic
Existã un consens care recomandã pacienþilor tineri cu
CMH evitarea sporturilor de performanþã pentru reducerea riscului de moarte subitã. Activitatea fizicã intensã care
implicã eforturi bruºte (sprintul) sau exerciþii izometrice (ridicarea greutãþilor) ar trebui de asemenea descurajate.

16. Screening
Trebuie încurajat screening-ul în rândul rudelor de gradul
I ºi al altor membri ai familiei. Când diagnosticul genetic

nu este disponibil, se recomandã utilizarea strategiilor clinice de screening, incluzând anamnezã, examen fizic,
electrocardiogramã în 12 derivaþii ºi ecocardiografie 2D,
în cadrul unor evaluãri anuale pe perioada adolescenþei
(vârstã 12–18 ani). Datoritã posibilitãþii apariþiei HVS la
vârstã adultã, este prudent ca rudele de peste 18 ani cu
electrocardiogramã ºi aspect ecocardiografic în limite
normale sã fie evaluate ulterior la 5 ani, în special dacã
în cadrul familiei existã istoric de CMH cu debut la vârstã
adultã.

17. CMH la vârstnici
CMH datoratã mutaþiilor genice ale proteinelor sarcomerului se poate manifesta târziu în cursul vieþii ºi trebuie
diferenþiatã de modificãrile non - genetice legate de hipertensiunea arterialã sau de vârstã.
Pacienþii vârstnici cu CMH prezintã în general HVS uºoarã ºi simptome minime. Totuºi, în unele cazuri, se înregistreazã un gradient subaortic mult crescut datoritã apoziþiei sistolice pe sept a valvei mitrale anterioare sau posterioare, în asociere cu calcificare de inel mitral. Diagnosticul
clinic de CMH la pacienþii vârstnici, hipertensivi ºi cu HVS
este dificil, mai ales în cazurile în care grosimea pereþilor
VS nu depãºeºte 20 mm, iar SAM este absentã. În absenþa
genotipãrii, hipertrofia ventricularã stângã importantã, în
discordanþã cu nivelul valorilor tensionale, patternul HVS
sugestiv sau obstrucþia TEVS în repaus pledeazã pentru
CMH.
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Fig. 1 Manifestãrile clinice ºi strategiile terapeutice pentru subgrupurile de pacienþii cu CMH. Vezi textul pentru detalii.
AF = fibrilaþie atriale; DDD = bicameral; ICD = defibrilator implantabil; MSC = moarte subitã; Rx. = tratament. Schemã
adaptatã cu permisiunea „Spirito P, Seidman CE, Mckenna WJ, Maron BJ. Managementul Cardiomiopatiei hipertrofice. N Engl J Med 1997; 336:775-85”.*Fãrã tratament specific sau intervenþional indicat, cu excepþia situaþiilor excepþionale.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterialã, Preºedinte Prof. Dr. C. Arsenescu Georgescu, Secretar Dr. Roxana Darabont, efectuatã de Dr. Boldea Colcear Carmen, Dr. Coandã Geanina, Dr. Laura
Antohi, Dr. Ionela Carp
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1. Introducere

Clasele de recomandare ºi nivelurile de evidenþã

Acestea reprezintã primele ghiduri de management al
bolilor pericardului publicate de Societatea Europeanã
de Cardiologie (ESC). Acestea sunt de fapt primele ghiduri oficiale din întreaga lume scrise asupra acestui subiect. Obiectivul principal al acestui document este de a
prezenta cardiologilor ghidul de Diagnostic ºi Tratament
al Bolilor Pericardului concentrându-se asupra celor mai
relevante patologii din punct de vedere clinic.

Recomandãrile pentru diferite teste ºi proceduri sunt sistematizate în trei clase (vezi tabelul alãturat).

Clasa I
Clasa II
Clasa IIa
Clasa IIb

Clasa III*

Dovada ºi/sau consens general cã o anumitã
procedurã diagnosticã/tratament este
beneficã, utilã sau eficientã
Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente
asupra beneficiului/eficienþei tratamentului
Ponderea (Majoritatea) evidenþelor/opiniilor
sunt în favoarea beneficiului/eficienþei
Beneficiul/eficienþa este mai puþin susþinut
(stabilit) de dovezi/opinii

Nivelul de evidenþã legat de un diagnostic specific sau de
opþiunea terapeuticã depinde de datele disponibile (vezi
mai jos).
Nivelul de
evidenþã A

Date rezultate din multiple trialuri clinice
randomizate sau din meta-analize

Nivelul de
evidenþã B

Date rezultate dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii ne-randomizate largi

Nivelul de
evidenþã C

Opinia consensualã a experþilor ºi/sau studii
mici; studii retrospective ºi registre

Dovezi sau consens general cã tratamentul nu
este benefic/eficient ºi în unele cazuri poate fi
dãunãtor

*Utilizarea clasei III nu este încurajatã de ESC.

* Adaptat dupã Ghidul ESC de Diagnostic ºi Tratament al Bolilor Pericardului (European Heart Journal 2004; 25: 587-610)
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Pericarditele acute
Tabelul 1. Algoritm de diagnostic în pericardita acutã (nivel de evidenþã B pentru toate procedurile)
TEHNICA

CARACTERISTICI

Obligatorii (clasa I):
Auscultaþia:

Frecãtura pericardicã (mono-, bi- sau trifazicã)

EKG

Stadiul I: supradenivelare concavã a segmentului ST în teritoriul anterior ºi
inferior; deviaþii ale segmentului PR în opoziþie cu polaritatea undei P
Stadiul II timpuriu: revenirea supradenivelãrii segmentului ST la linia
izoelectricã, PR deviat.
Stadiul II tardiv: undele T se aplatizeazã ºi se inverseazã progresiv
Stadiul III: unde T inversate generalizat
Stadiul IV: EKG revenirea la statusul prepericardita

Ecocardiografie

Revãrsate tip B-D ( Horowitz)
Semne de tamponadã (Tabelul 2)

Biologic

(a) VSH, CRP, LDH, leucocite (markeri ai inflamaþiei)
(b) cTnI, CK-MB (markeri ai leziunii miocardice)b

Radiografia cardio-pulmonarã:

Forma inimii variazã de la normal la forma de cord “în carafã”.
Evidenþiazã eventuala patologie pulmonarã sau mediastinalã asociatã

a

Obligatoriu în tamponada cardiacã (clasa I), opþional în revãrsate mari/recurente sau dacã testele anterioare nu
au fost elocvente (clasa IIa), în revãrsate mici (clasa IIb):
Pericardiocenteza ºi drenaj

Citologie ºi culturi din lichidul pericardic, PCRs ºi histochimie pentru determinarea infecþiei sau a neoplaziei

Opþional sau dacã testele anterioare au fost neconcludente (IIa):
CT

Revãrsate, peri- ºi epicardice

RMN

Revãrsate, peri- ºi epicardice

Pericardioscopie, biopsie pericardicã

Stabilirea etiologiei specifice

Derivaþiile interesate tipic: DI, DII, aVL, aVF, V3-V6. Segmentul ST este întotdeauna subdenivelat în aVR, frecvent în V1 ºi ocazional în V2. Ocazional
modificãrile de stadiu IV nu apar ºi undele T rãmân permanent inversate/aplatizate. Dacã prima electrocardiogramã se face în stadiul III, pericardita nu
poate fi diferenþiatã de injuria miocardicã difuzã, de modificãri tip “strain” biventricular sau miocarditã. Electrocardiograma în sindromul de repolarizare
precoce este foarte asemãnãtoare cu stadiul I. Spre deosebire de stadiul I, electrocardiograma nu evolueazã acut ºi ascensionãrile de punct J sunt de
obicei acompaniate de o oscilaþie sau incizurã la sfârºitul QRS chiar înainte ºi incluzând ºi punctul J (cel mai bine se vede când existã unde R sau T înalte
în sindromul de repolarizare precoce). Pericardita este probabilã dacã în V6 punctul J este >25% din înãlþimea T (considerând segmentul PR ca linie
izoelectricã).

a

cTnI- troponina I cardiacã. Este detectabilã în 32,2-49%, mai frecvent la tineri, pacienþi de sex masculin, însoþitã de supradenivelare de segment ST ºi
revãrsat pericardic la prezentare. O creºtere în jurul valorii de 1,5 ng/ml este rarã (7,6-22%) ºi se asociazã cu creºteri ale CK-MB. cTnI nu este un marker
de prognostic negativ în ceea ce priveºte recurenþa, pericardita constrictivã, tamponada cardiacã sau disfuncþia de ventricul stâng.

b
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Figura 1. Diagnosticul ºi managementul sindroamelor pericardice majore

*RP = revãrsat pericardic.
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Tratamentul simptomatic:
Limitarea exerciþiului fizic
Internarea are în vedere determinarea etiologiei pericarditei,
excluderea unei tamponade precum ºi urmãrirea evoluþiei
sub tratment
Terapia durerii
Antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) - principala terapie
(clasa I, nivel de evidenþã B)

Ibuprofenul - este preferat datorita efectelor adverse
rare pe care le poate determina, a impactului favorabil
asupra fluxului coronarian ºi posibilitatea de ajustare a
dozei. În funcþie de severitate ºi de rãspunsul terapeutic,
se administreazã iniþial 300-800 mg la fiecare 6-8 ore,
ulterior tratamentul poate fi continuat zile/sãptãmîni,
optim pânã la dispariþia efuziunii pericardice.
Aspirina 300-600 mg la fiecare 4-6 ore este o variantã
alternativã de tratament.
Indometacinul trebuie evitat la pacienþii vârstnici din
cauza scãderii gradului de perfuziei coronarianã.
Protecþie gastricã trebuie asiguratã.
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Tratamentul ºi prevenirea recurenþelor
Colchicina (0,5 mg × 2/zi) asociat AINS sau în monoterapie
pare a fi eficientã în puseul iniþial ºi în prevenirea
recurenþelor (clasa IIa, nivel de evidenþã B). Este bine
toleratã ºi prezintã mai puþine efecte secundare decât AINS.
Pericardiotomia percutanatã cu balon este luatã
în considerare în cazurile rezistente la tratamentul
medicamentos (clasa IIb, nivel de evidenþã B).
Corticosteroizii vor fi folosiþi doar la pacienþii cu stare
generalã alteratã sau cu recurenþe frecvente (clasa IIa,
nivel de evidenþã C). O eroare frecventã este utilizarea
corticoizilor în doze prea mici pentru ca tratamentul sã
fie eficient sau scãderea prea rapidã a dozelor. Dozele
recomandate sunt de prednison 1-1,5 mg/kg cel puþin o
lunã. Dacã nu se constatã un rãspuns adecvat, se poate
asocia azatioprinã (75-100 mg/zi) sau ciclofosfamidã. Doza
de corticosteroizi va fi redusã într-o perioadã de trei luni.
Pericardectomia este indicatã doar în cazul recurenþelor
frecvente ºi înalt simptomatice, rezistente la tratamentul
medicamentos (clasa IIa, nivel de evidenþã B). Pacientul
trebuie sã întrerupã administrarea de corticosteroizi cu
câteva sãptãmâni anterior efectuãrii pericardectomiei.
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Efuziunile pericardice ºi tamponada cardiacã
Tabelul 2. Diagnosticul tamponadei cardiace
Clinic

Creºterea presiunii venoase sistemicea, tahicardieb, puls paradoxalc,hipotensiuned, dispnee sau
tahipnee fãrã raluri pulmonare supraadãugate.

Factori precipitanþi

Medicamente (ciclosporinã, anticoagulante, trombolitice etc.), intervenþii chirurgicale cardiace recente, chirurgie toracicã, traumatisme toracice, neoplazii, boli de þesut conjunctiv,
insuficienþã renalã, septicemiee.

ECG

Poate fi normal sau cu modificãri nespecifice (de segment ST ºi undã T), alternanþã electricã (a
complexului QRS, rar a undei T), bradicardie (stadiu terminal). Disociaþie electromecanicã (în
faza agonicã).

Radiografie toracicã

Siluetã cardiacã mãritã, plãmâni fãrã modificãri

Ecocardiografie M-mode/2D

Colaps diastolic al peretelui liber anterior al VDf, al AD, al AS, ºi foarte rar al VS, creºterea
grosimii pereþilor VS în diastola „pseudohipertrofie” de VS, dilatare VCI (fãrã colaps inspirator),
“swinging heart”.

Doppler

1) Creºterea fluxului tricuspidian ºi scãderea fluxului mitral în timpul inspirului (invers în expir).
2) Fluxurile sistolic ºi diastolic în venele sistemice sunt reduse în expir ºi refluxul produs de
contracþia atrialã este crescut.

Doppler color M-mode

Fluctuaþii respiratorii mari ale fluxurilor mitral/tricuspidian.

Cateterism cardiac

1) Confirmarea diagnosticului ºi cuantificarea afectãrii hemodinamice:
 Presiunea în AD este crescutã (prezervarea undei x sistolice descendente ºi absenþa
sau diminuarea undei y diastolice descendente).
 Presiunea intrapericardicã este de asemenea crescutã ºi în mod virtual este identicã cu
presiunea din AD (ambele presiuni scad în inspir).
 Presiunea mezodiastolicã a VD este crescutã, egalã cu presiunea din AD ºi
intrapericardicã (fãrã configuraþie dip -plateau).
 Presiunea diastolicã în artera pulmonarã este uºor crescutã ºi poate corespunde
presiunii din VD.
 Presiunea capilarã pulmonarã medie este de asemenea crescutã ºi aproximativ egalã
cu presiunea intrapericardicã ºi cu cea din AD.
 Presiunea sistolicã din ventriculul stâng ºi aortã pot fi normale sau scãzute.
2) Documentarea îmbunãtãþirii hemodinamice post aspiraþie pericardicãg.
3) Detectarea modificãrilor hemodinamice coexistente (insuficienþã cardiacã stângã, constricþie,
hipertensiune pulmonarã).
4) Detectarea posibilelor patologii cardiovasculare asociate (cardiomiopatii, boalã coronarianã).

Angiografie VD/VS

Colaps atrial, ventriculi mici hipercontractili

Coronarografie

Compresie coronarianã în diastolã.

Computer-tomografie

Nu se vizualizeazã þesut adipos subepicardic la nivelul ambilor ventriculi cu configuraþie “tubelike” ºi atriul schiþat anterior.

AD=atriul drept, VD=ventriculul drept, AS=atriul stâng, VS=ventriculul stâng, VCI=vena cavã inferioarã. a Distensia venei jugulare este mai puþin evidentã
la pacienþii hipovolemici sau în “tamponada chirurgicalã”. Creºterea în inspir sau lipsa scãderii presiunii la nivelul venelor gâtului (semnul Kussmaul), în
prezenþa tamponadei sau dupã drenajul pericardic, indicã boalã efuziv-constrictivã. b Frecvenþa cardiacã este de obicei >100 bãtãi/minut, dar poate fi
mai scãzutã la pacienþii cu hipotiroidie sau insuficienþã renalã cronicã. c Manºeta tensiometrului este umflatã la un nivel superior tensiunii arteriale sistolice
a pacientului. Pe parcursul dezumflãrii lente a manºetei, primul sunet Korotkoff este intermitent. Corelarea cu ciclul respirator al pacientului identificã un
punct în care sunetul este perceput în timpul expirului ºi care dispare în inspir. Presiunea din manºetã descreºte treptat, atingîndu-se un alt punct atunci
când primul zgomot Korotkoff poate fi auzit pe parcursul întregului ciclu respirator. Diferenþa >10 mmHg a tensiunii arteriale sistolice între aceste douã
puncte este acceptatã sub denumirea de puls paradoxal. Pentru orientarea clinicã rapidã, acest semn poate fi evaluat prin simpla palpare a pulsului care
scade semnificativ în timpul inspirului, atunci când pacientul respirã normal. Pulsul paradoxal este absent în tamponada care complicã defectul septal
atrial ºi la pacienþii cu insuficienþã aorticã semnificativã. Notã: pacientul trebuie sã respire normal, fãrã inspir profund. d Unii pacienþi sunt hipertensivi, cu
precãdere cei cu hipertensiune arterialã preexistentã. e Tamponada cardiacã febrilã poate fi confundatã cu ºocul septic. f Colapsul VD poate fi absent în
condiþiile unor presiuni crescute în VD, hipertrofie sau infarct miocardic de VD. g Dacã dupã drenajul efuziunii pericardice presiunea intrapericardicã nu
scade sub presiunea atrialã, trebuie avutã în vedere existenþa bolii efuziv-constrictive.
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Indicaþiile pericardiocentezei
Clasa I
Tamponada cardiacã.
Revãrsate > 20 mm în diastolã la ecocardiografie.
Suspicionarea unui revãrsat pericardic purulent sau
de naturã tuberculoasã.
Clasa IIa
Revãrsat de 10-20 mm în diastola la ecocardiografie,
în scop diagnostic în alte pericardite decât cele purulente sau tuberculoase (analiza lichidului ºi a þesutului
pericardic, pericardioscopie ºi biopsie epicardicã/pericardicã)
Suspiciune de revãrsat pericardic neoplazic
Clasa IIb
Revãrsate nepurulente < 10 mm în diastolã la ecocardiografie în scop diagnostic în alte pericardite decat
cele purulente; pericardite neoplazice sau tuberculoase (analiza lichidului ºi a þesutului pericardic, pericardioscopie ºi biopsie epicardicã/pericardicã). La pacienþii
simptomatici, puncþia diagnosticã va fi rezervatã centrelor de specialitate.
Contraindicaþii
Disecþie aorticã
Contraindicaþiile relative includ coagulopatii necorectate, terapie anticoagulantã, trombocitopenie <
50000/mm3, efuziuni pericardice mici, posterioare sau
închistate.
Pericardiocenteza nu este necesarã atunci când diagnosticul poate fi certificat prin altã metodã sau dacã
revãrsatul este mic sau se remite sub tratamentul antiinflamator.
Cum se practicã pericardiocenteza
Obþinerea unei ecocardiografii recente (preferabil anterior efectuãrii procedurii). Medicul care efectueazã
pericardiocenteza va studia ecocardiografia.
Pericardiocenteza ghidatã prin fluoroscopie se realizeazã în laboratorul de cateterism cardiac cu anestezie localã. Abordul subxifoidian, cel mai frecvent utilizat, se realizeazã cu ajutorul unui ac lung cu mandren
de 8-17 cm (Tuohy-17), care permite pasajul ghidului
direct spre umãrul stâng la un unghi de 30 de grade
faþã de planul frontal.
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Pericardiocenteza ghidatã ecografic se poate practica
în unitãþile de terapie intensivã sau la patul bolnavului. Ecocardiografia trebuie sã identifice cel mai scurt
traseu prin care se poate intra în pericard prin abord
intercostal (de obicei în spaþiul 6 sau 7 intercostal pe
linia axilarã anterioarã). Se va evita lezarea arterelor
intercostale prin puncþionarea razant cu marginea
superioarã a coastei.
Este esenþial abordul pericardic lent cu practicarea
constantã a aspiraþiei manuale (presiune negativã).
Imediat ce lichidul pericardic este aspirat, trebuie
introdus un ghid moale tip J, care dupã dilatare este
schimbat cu un cateter de tip pigtail.
Sunt necesare condiþii de asepsie strictã, monitorizarea tensiunii arteriale ºi ECG.
Monitorizarea directã EKG prin acul de puncþie nu
este o mãsurã de siguranþã adecvatã.
Cateterismul inimii drepte poate fi realizat simultan
permiþând evaluarea tamponadei, monitorizarea hemodinamicã a pericardiocentezei ºi excluderea constricþiei.
În cazul revãrsatelor pericardice mari este prudent sã
drenãm < 1 litru la prima procedurã pentru a evita
dilatarea acutã a ventriculului drept.
Drenajul pericardic prelungit este recomandat dupã
pericardiocentezã pânã când volumul revãrsatului pericardic obþinut prin aspiraþie pericardicã intermitentã
(la fiecare 4- 6 h) scade sub 25 ml/zi.
Analiza lichidului peicardic
Se va practica în concordanþã cu manifestãrile clinice.
Clasa I
Citologie în cazul suspiciunii de boalã neoplazicã.
Dacã se suspecteazã tuberculoza trebuie efectuate: coloraþia pentru bacilli acid-alcoolo-rezistenþi, analiza PCR pentru tuberculozã, culturi pentru mycobacterium (preferabil detectarea radiometricã a creºterii
de ex. BACTEC-460), dozarea adenozin-deaminazei
(ADA), interferonului (IFN)-gamma, lizozimului din lichidul pericardic.
Dacã se suspecteazã infecþie bacterianã, sunt obligatorii culturi din lichidul pericardic pentru germeni
aerobi ºi anaerobi, precum ºi trei hemoculturi. Culturile pozitive trebuie urmate de realizarea testelor de
sensibilitate la antibiotice.
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Clasa II b

Clasa II a
Analiza PCR pentru virusurile cu tropism cardiac diferenþiazã pericardita viralã de cea autoimunã.
Markerii tumorali (antigen carcinoembrionar (CEA),
alfa-fetoproteinã (AFP), antigen carbohidrat (CA 125,
CA 72-4, CA 15-3, CA 19-9, CD-30, CD-25 etc.) trebuie
sã fie efectuaþi dacã se suspecteazã o pericarditã neoplazicã.

Determinarea densitãþii lichidului pericardic (>1015), a
concentraþiei proteinelor (>3 g/dl; raportul lichid/ser
>0,5), LDH-ului (>200 mg/dl; ser/lichid >0,6) ºi glucozei (exsudat vs. transsudat = 77,9 ± 41,9 vs. 96,1 ± 50,7
mg/dl) poate diferenþia exsudatele de transudate, dar
nu este o metodã diagnosticã directã.

Combinarea cu antigenul membranar epitelial, CEA ºi
coloraþia imunocitochimicã cu vimentin poate fi utilã
pentru a distinge celulele mezoteliale reactive de celulele din adenocarcinom.

Pericarditele constrictive
Tabelul 3. Abordarea diagnosticã în pericarditele constrictive

Clinic

Congestie venoasã sistemicã cronicã severã asociatã cu debit cardiac scãzut, incluzând distensie
jugularã, hipotensiune arterialã cu puls slab, distensie abdominalã, edeme, topirea masei musculare
(muscle wasting).

EKG

Poate fi normal sau cu voltaj al complexului QRS scãzut, unde T inversate/aplatizate generalizate,
anomalii AS, fibrilaþie atrialã, blocuri atrio-ventriculare, defecte de conducere intraventriculare, sau rar,
modificãri de tip pseudoinfarct

Radiografia
cardiopulmonarã

Calcificãri pericardiace, revãrsat pleural

Ecocardiografie
modul M/2D

Îngroºare pericardicã ºi calcificãria precum ºi semne indirecte de constricþie:
Lãrgire a AD ºi AS cu ventriculi aparent normali ºi functie sistolicã normalã
Miºcãri precoce patologice (spre exterior ºi spre interior) ale septului interventricular (fenomenul
dip-plateau)
Miºcãri de flattering ale peretului posterior VS
Diametrul VS nu creºte dupã faza de umplere rapidã
VCI ºi venele hepatice sunt dilatate cu modificãri respiratorii restrictiveb

Doppler

Scãderea umplerii ambilor ventriculi, cu variaþii respiratorii >25% la nivelul valvelor atrioventricularec

TEE

Mãsurarea grosimii pericardului

CT/RM

Pericard îngroºat ºi/sau calcificat, conformaþia tube-like a unuia sau ambilor ventriculi, dilatarea unuia
sau ambelor atrii, îngustarea uneia sau a ambelor orificii atrio-ventriculare, congestia venelor cave.

Cateterism
cardiac

Semnul rãdãcinii pãtrate sau “dip and plateau” pe curbele de presiune din VD ºi/sau VS
Egalizarea presiunii telediastolice a VS/VD cu o diferenþã de 5 mmHg sau mai puþind.

Angiografie
VS/VD

Micºorarea dimensiunilor VD ºi VS ºi creºterea dimensiunilor AD ºi AS
Umplere prematurã rapidã în timpul diastolei fãrã creºtere ulterioarã (dip-plateau)

Angiografie
coronarianã

La toþi pacienþii peste 35 ani sau cu istoric de iradiere mediastinalã, indiferent de vârstã.

AD=atriul drept, VD=ventriculul drept, AS=atriul stâng, VS=ventriculul stâng, VCI=vena cavã inferioarã, TEE=ecocardiografie transesofagianã. a Îngroºarea
pericardului nu înseamnã totdeauna constricþie; b Diagnosticul este dificil în fibrilaþia atrialã. Refluxul venos hepatic diastolic în expir se observã chiar ºi
când velocitatea nu este relevantã; c Pacienþii cu presiuni atriale crescute sau constricþie ºi restricþie prezintã < 25% din cazuri modificãri respiratorii. Un
test de provocare tilt test sau în poziþie ºezândã cu scãderea presarcinii poate demasca pericardita constrictivã; d În stadiul iniþial sau în formele oculte,
aceste semne pot sã nu fie prezente ºi infuzia rapidã de 1-2 l de soluþie salinã poate fi necesarã pentru a stabili diagnosticul. Hemodinamica constrictivã
poate fi mascatã sau complicatã de boli valvulare sau ale arterelor coronare.
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Tabelul 4. Diagnosticul diferenþial între pericardita constrictivã ºi cardiomiopatia restrictivã
METODA

CARDIOMIOPATIA RESTRICTIVÃ

PERICARDITA CONSTRICTIVÃ

Examen fizic

Semnul Kusmaul ±, impuls apical +++, S3 (stadium
avansat), S4 (stadiu precoce), sufluri de regurgitare ++

Semnul Kusmaul +, impuls apical -, clacment pericardic +, sufluri de regurgitare -

EKG

Voltaj scãzut, pseudoinfarct, devierea axei spre
stânga, FA, tulburãri de conducere

Voltaj scãzut (< 50%)

Radiografie
cardiopulmonarã

Fãrã calcificãri

Pot fi prezente calcificãri (valoare
diagnosticã scãzutã)

Ecocardiografie 2D

VS cu cavitate micã ºi atrii dilatate,
Poate fi prezentã uneori o îngroºare a pereþilor
(în special îngroºarea septului interatrial în
amiloidozã),
Valve îngroºate ºi aspect granular (amiloidoza)

Perete de grosime normalã.
Îngroºare pericardicã, umplere diastolicã
precoce importantã cu miºcare anormalã
bruscã a septului interventricular

Fluxul mitral

Fãrã variaþii respiratorii ale undei E a fluxului mitral
sau a TRIV, E/A=2, TDE scurt, regurgitare diastolicã

Inspir: scãderea velocitãþii undei E, IVRT
prelungit;
Expir: modificãri inverse, DT scurt, regurgitare diastolicã

Vene
pulmonare

Raport S/D scãzut (0,5), AR prelungit ºi
proeminent. Fãrã variaþii respiratorii, unda D.

Raport S/D=1. Inspir: undele S ºi D descresc.
Expir: modificãri opuse

Fluxul
tricuspidian

Variaþii respiratorii uºoare ale undei E a fluxului
tricuspidian, raportul E/A=2, velocitate maximã a
fluxului tricuspidian fãrã modificãri respiratorii semnificative. DT scurt în inspir, regurgitare diastolicã

Inspir: creºterea undei E, creºterea velocitãþii
maxime a fluxului tricuspidian.
Expir: manifestãri opuse, DT scurt, regurgitare diastolicã

Venele hepatice

Raport S/D scãzut, unde de reflux inspirator crescute
Inspir: creºtere minimã a undelor S ºi D

Expir: scãderea fluxului diastolic/creºtrea
refluxului

Vena cavã
inferioarã

Pletora

Pletora

Miºcarea
inelului mitral

Umplere diastolicã precoce cu velocitate scãzutã
(<8 cm/s)

Umplere diastolicã precoce cu velocitate
crescutã (8 cm/s)

Modul M color

Propagare diminuatã a fluxului

Propagare rapidã a fluxului (100 cm/s)

Eco Doppler
tisular

Velocitate miocardicã de expansiune longitudinalã
diastolicã precoce (Ea) scãzutã (<8 cm/s) sau
normalã

Velocitate miocardicã de expansiune
longitudinalã diastolicã precoce (Ea)
crescutã ( 8 cm/s) (89% sensibilitate ºi
100% specificitate)

Cateterism
cardiac

Dip - plateau
PTDVS de obicei cu 5 mmHg > PTDVD, dar poate
fi ºi identicã,
Presiune sistolicã VD >50 mmHg, PTDVD < 1/3
PSVD

Dip - plateau
PTDVS de obicei egalã cu PTDVD,
Inspir: creºte PSVD, scade PSVS,
Expir: invers

Biopsia
endomiocardicã

Poate evidenþia cauze specifice de cardiomiopatie
restrictivã

Poate fi normalã sau sã arate hipertrofie sau
fibrozã nespecifice

CT/MRI

Pericard de obicei normal

Pericardul trebuie sã fie îngroºat sau calcificat

Examen Doppler
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Management
Pericardectomia este singurul tratament pentru constricþia permanentã.
Indicaþiile se bazeazã pe simptomele clinice, aspectele
ecocardiografice, aspectele CT/RMN ºi cateterism cardiac.
Existã 2 abordãri standard, amândouã cu scopul de a
rezeca pericardul afectat pe o suprafaþã cât mai mare:
(1)Toracotomia anterolateralã (sp.V IC) ºi (2) Sternotomia medianã (acces mai rapid la aortã ºi atriul
drept pentru circulaþie extracorporealã).
Efectuarea by-pass-ul cardiopulmonar nu este recomandatã (sângerãri difuze în urma heparinizãrii sistemice).
Suprafeþele cu calcificãri importante sau cicatrici dense pot fi pãstrate, ca niºte insule, pentru a evita sângerãrile masive.
Pericardectomia pentru pericardita constrictivã are o
ratã de mortalitate de 6-12%.
Complicaþii majore includ insuficienþa cardiacã acutã
perioperatorie ºi ruptura peretelui ventricular.
Mortalitatea ºi morbiditatea cardiacã în pericardectomie sunt cauzate în principal de necunoaºterea
preoperatorie a atrofiei sau a fibrozei miocardice.
Excluderea pacienþilor cu fibrozã miocardicã masivã
ºi/sau atrofie reduce mortalitatea.
Scãderea postoperatorie a debitului cardiac poate fi
tratatã prin substituþie lichidianã ºi catecolamine, doze
mari de digitalã ºi balon de contrapulsaþie intraaortic
în cazurile cele mai severe.
Dacã indicaþia chirurgicalã a fost stabilitã devreme,
supravieþuirea pe termen lung coincide cu cea din
populaþia generalã.

Pericarditele virale
Diagnostic

Management
În majoritatea cazurilor, pericardita este auto-limitantã
nefiind necesar niciun tratament specific.
Este indicat tratament simptomatic pentru durerea
toracicã, eventual pentru tulburãrile de ritm ºi insuficienþa cardiacã congestivã.
Pericardiocenteza este necesarã în cazul revãrsatelor
pericardice mari ºi în tamponada cardicã.
La pacienþii cu revãrsat pericardic simptomatic cronic
sau recurent ºi infecþie viralã confirmatã urmãtorul tratament specific este în curs de cercetare:
1) pericardita cu CMV: hiperimunoglobulinã 4 ml/
kg o datã pe zi în zilele 0, 4 ºi 8; 2 ml/kg/zi în zilele
12 ºi 16;
2) pericardita cu Coxsackie B: Interferon  sau :
2,5 mil. UI/m2 suprafaþã corporalã s.c. de 3 ori pe
sãptãmânã;
3) perimiocarditã cu adenovirus ºi parvovirus B19:
tratament cu imunoglobuline 10 g intravenos în
zilele 1 ºi 3 timp de 6-8 ore.

Pericarditele bacteriene
Diagnostic
Pericardiocenteza percutanã trebuie sã fie practicatã
de urgenþã dacã se suspecteazã o pericarditã bacterianã.
Lichidul pericardic extras trebuie sã fie analizat prin
coloraþie Gram, coloraþie pentru bacilli acid-alcoolorezistenþi ºi fungi, urmatã de efectuarea culturilor pentru germeni aerobi, anaerobi ºi M. tuberculosis (preferabil prin metoda radiometricã de determinare a
creºterii).
Testarea sensibilitãþii la antibiotice este esenþialã pentru alegerea terapiei.
Efectuarea PCR, creºterea nivelului de adenozin-deaminazã (>40 UI/L), interferon-gamma (200 pg/L) sau
lizozim pericardic (6,5 μg/dL), sunt înalt sensibile ºi
specifice pentru diagnosticul de revãrsat pericaric de
etiologie tuberculoasã.
Management (clasa I, nivel de evidenþã B)

Diagnosticul de pericarditã viralã nu poate fi stabilit
fãrã analizarea lichidului pericardic ºi/sau a þesutului
pericardic/epicardic, preferabil prin PCR sau hibridizare in situ (nivel de evidenþã B, indicaþie de clasã IIa).

Drenajul pericardic de urgenþã asociat cu antibioterapie intravenoasã (de ex. Vancomicinã 1g × 2/zi,
Ceftriaxonã 1-2g × 2/zi ºi Ciprofloxacinã 400 mg/zi)
sunt obligatorii în pericardita purulentã.

O creºtere de patru ori a nivelurilor serice de anticorpi
(2 probe în cursul a 3-4 sãptãmâni) este sugestivã,
dar nu diagnosticã pentru pericardita viralã (nivel de
evidenþã B, indicaþie de clasã IIb).

La selectarea terapiei antimicrobiene trebuie luate în
considerare capacitatea de eradicare a potenþialului
agent etiologic þinându-se cont de concentraþia minimã inhibitorie (MIC- cea mai scãzutã concentraþie
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care inhibã creºterea bacterianã) precum ºi concentraþia minimã bactericidã (MBC - concentraþia cea mai
scãzutã care scade un inocul standard de microorganisme cu 99,9% în 24 de ore).

Din cauza afectãrii sistemului nervos autonom la pacienþii uremici, frecvenþa cardiacã poate rãmâne scãzutã (60-80 bãtãi/min) în timpul tamponadei, chiar în
condiþii de febrã ºi hipotensiune.

Lavajul cavitãþii pericardice cu urokinazã sau streptokinazã, utilizând catetere mari, poate fluidifica exudatul purulent, dar este de preferat drenajul chirurgical
deschis.

ECG-ul nu evidenþiazã supradenivelãrile tipice difuze
de segment ST-T observate în pericarditele acute de
alte cauze datoritã absenþei inflamaþiei miocardice.
Management

Tratamentul iniþial al pericarditei tuberculoase trebuie
sã includã izoniazidã 300 mg/zi, rifampicinã 600 mg/
zi, pirazinamidã 15-30 mg/kg/zi ºi etambutol 15-25
mg/kg/zi. Dupã douã luni, majoritatea pacienþilor pot
fi trataþi doar cu douã tipuri de medicamente (izoniazidã ºi rifampicinã) pânã la un total de ºase luni.
Prednison (1-2 mg/kg/zi) poate fi administrat simultan
cu terapia tuberculostaticã pentru 5-7 zile ºi va fi redus
progresiv pînã la întrerupere în 6-8 sãptãmâni.
Pacienþii cu pericarditã tuberculoasã trebuie izolaþi respirator dacã este suspectatã sau prezintã tuberculozã
pulmonarã sau laringealã activã. Pentru a demonstra
lipsa riscului de infecþiozitate este necesarã negativarea culturilor. Pacienþii sunt consideraþi a fi noninfecþioºi dacã prezintã rãspuns clinic la chimioterapia
anti-tuberculoasã precum ºi trei probe de sputã colectate în zile diferite, negative.
Persoanele cu infecþie HIV ºi tuberculozã, de regulã
pot fi tratate cu schemele standard de terapie antituberculoasã cu rezultate bune, deºi în unele cazuri o
prelungire a terapiei poate fi necesarã.
Întrucât tratamentul infecþiei cu HIV necesitã inhibitori
de proteazã sau inhibitori non-nucleozidici de revers
transcriptazã, utilizarea rifampicinei poate fi exclusã.
Utilizarea corticosteroizilor ca terapie adjuvantã la tratamentul tuberculostatic este permisã (clasa I, nivel de
evidenþã B).
Pericardectomia este rezervatã pentru revãrsatele recurente sau continuarea creºterii presiunii venoase
centrale dupã 4-6 sãptãmâni de tratament antituberculos sau corticoterapie.

Pericarditele în insuficienþa renalã
Diagnostic
Durere toracicã, frecãtura pericardicã ºi efuziunea pericardicã la un pacient cu insuficienþã renalã cronicã
avansatã (acutã sau cronicã). Aceasta poate surveni înaintea instituirii hemodializei sau la pacienþii cu
hemodializã cronicã sau dializã peritonealã.
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Hemodializã sau dializã peritonealã frecventã.
Pentru evitarea hemopericardului se va practica hemodializa în absenþa heparinizãrii.
Dializa peritonealã, care nu necesitã anticoagulare,
poate avea un rol terapeutic în pericarditele rezistente la hemodializã, sau în cazurile în care nu se poate
efectua hemodializa în absenþa heparinizãrii.
AINS ºi corticoterapia sistemicã prezintã un succes limitat când dializa intensivã este ineficientã.
Tamponada cardiacã ºi revãrsatele pericardice cronice masive rezistente la dializã trebuie tratate prin pericardiocentezã (clasa IIa, nivel de evidenþã B).
Revãrsatele pericardice mari, rezistente la tratament
trebuie tratate prin instilaþii intrapericardice cu corticosteroizi dupã pericardiocentezã sau pericardiotomie subxifoidianã (triamcinolon hexacetonide 50 mg
la fiecare 6 ore timp de 2-3 zile).
Pericardectomia este indicatã doar la pacienþii sever
simptomatici, cu pericarditã refractarã. Pericarditele
autoreactive ºi afectarea pericardului prin boli sistemice autoimune.

Pericardita autoimunã ºi afectarea
pericardicã în bolile sistemice autoimune
Diagnostic
Creºterea numãrului de limfocite ºi celule mononucleare >5000/mm3 (limfocitozã autoimunã) sau prezenþa
de anticorpi îndreptaþi împotriva þesutului muscular
cardiac (antisarcolemã) în lichidul pericardic (reacþie
autoimunã mediatã de anticorpi).
Semne de inflamaþie pe biopsia epicardicã/endomiocardicã cu 14 celule/mm2.
Excluderea infecþiei active virale dîn lichidul pericardic
ºi biopsiile epicardice/ endomiocardice (nu se izoleazã
niciun virus, nu existã titru de anticorpi IgM îndreptaþi
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împotriva virusurilor cu cardiotropism ºi PCR negativ
pentru principalele virusuri cu cardiotropism);
Excluderea prin PCR ºi/sau culturi a tuberculozei, infecþiilor cu Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae
ºi alte bacterii;
Absenþa infiltrãrii neoplazice în lichidul pericardic ºi în
probele de biopsie;
Excluderea unor dezechilibre sistemice, metabolice ºi
uremice.
Mangement

Administrarea de warfarinã la pacienþii cu revãrsat
lichidian pericardic apãrut precoce postoperator are
un risc foarte crescut, în special la cei la care nu s-a
efectuat pericardiocentezã ºi drenajul colecþiei.

Pericardita post-infarct (pericardita
epistenocardiaca ºi sindromul Dressler)
Diagnostic
Pericardita epistenocardiacã: detectarea revãrsatului
pericardic la 1-5 zile dupã infarctul miocardic acut.
Modificãrile ECG de pericarditã pot fi deseori mascate
de modificãrile de infarct miocardic.

Tratamentul intrapericardic cu triamcinolon ºi colchicinã per os 0,5 mg × 2/zi, timp de ºase luni este eficient ºi prezintã puþine efecte adverse. (clasa IIa, nivel de
evidenþã B).

Post- infarct un revãrsat pericardic > 10 mm este cel
mai frecvent asociat cu hemopericard, iar 2/3 din
aceºti pacienþi pot dezvolta tamponada/rupturã de
perete liber cardiac.

În bolile sistemice autoimune: artrita reumatoidã, lupusul eritematos sistemic (LES), scleroza sistemicã,
polimiozita/ dermatomiozita, boala mixtã de þesut
conjunctiv, spondiloartropatia seronegativã, vasculitele sistemice ºi alergice, sindromul Behçet, granulomatoza Wegener ºi sarcoidoza este indicat tratamentul
intensiv al bolii de bazã precum ºi tratamentul simptomatic (nivel de evidenþã B, indicaþie de clasã I). În
vederea reducerii progresive a dozei de prednison,
ibuprofenul sau colchicina trebuie introduse precoce.

Sindromul Dressler apare la interval de o sãptãmânã
pânã la câteva luni de la debutul clinic al infarctului miocardic având simptome ºi manifestãri clinice
asemãnãtoare sindromului postinjurie cardiacã.

Sindromul postinjurie cardiacã:
sindromul postpericardiotomie
Diagnostic
Durere toracicã, frecãturã pericardicã, modificãri ECG,
revãrsat pericardic constituit în zile-sãptãmâni de la injuria cardiacã/pericardicã sau ambele.
Management
Tratamentul simptomatic este ca în pericardita acutã
(AINS sau colchicinã timp de câteva sãptãmâni sau
luni, chiar ºi dupã dispariþia revãrsatului).
Tratamentul pe termen lung (3-6 luni) cu corticosteroizi orali sau de preferat pericardiocenteza ºi instilarea
intrapericardicã de triamcinolon (300 mg/m2) sunt
opþiunile terapeutice în formele refractare.
Reintervenþia chirurgicalã ºi pericardectomia sunt rareori necesare.
Prevenþia primarã a sindromului postpericardiotomie
utilizând tratament steroid postoperator pe termen
scurt sau colchicinã este în curs de investigare.

Management
Internare pentru supravegherea unei eventuale evoluþii spre tamponadã, diagnostic diferenþial ºi ajustarea
tratamentului.
Ibuprofenul, care creºte fluxul coronar, este medicamentul de elecþie.
Aspirina, în doze de pânã la 650 mg din 4 în 4 ore
timp de 2-5 zile, a fost de asemenea utilizatã cu succes (alte antiinflamatoare nesteroidiene riscã subþierea
zonei de infarct miocardic).
Terapia corticoidã poate fi utilã în cazurile simptomatice refractare dar poate intârzia vindecarea miocardului din zona de infarct (clasa IIa, nivel de evidenþã B).
În ruptura cardiacã, tratamentul chirurgical de urgenþã este salvator. Dacã intervenþia chirurgicalã imediatã nu este posibilã sau pericardiocenteza este
contraindicatã, se practicã instilaþiile intrapericardice
cu fibrinã ca tratament alternativ în tamponada subacutã.

Revãrsatul pericardic traumatic
Ecocardiografie de urgenþã, ecocardiografie transesofagianã dacã este posibil.
Pericardioceneza de salvare
Autotransfuzia
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Toracotomie de urgenþã ºi chirurgie reparatorie.

Hemopericardul în disecþia de aortã
Diagnostic
Ecocardiografie de urgenþã, în cazurile neclare se
efectueazã ecocardiografie transesofagianã.

Revãrsatul lichidian în sarcinã

CT sau IRM în cazurile complexe sau neclare

Diagnostic

Angiografie (doar la pacienþii stabili).
Management
Pericardiocenteza este contraindicatã din cauza riscului de intensificare a sângerãrii ºi de extindere a
disecþiei.
Intervenþie chirurgicalã imediatã (clasa I, nivel de evidenþã B).

Pericarditele neoplazice
Diagnostic
Confirmarea prezenþei infiltratului malign la nivelul
pericardului (citologie, histologie, markeri tumorali)
(clasa I, nivel de evidenþã B).
De notat, cã la aproximativ 2/3 dintre pacienþii cu neoplasm documentat, revãrsatul pericardic este produs
de cauze non-maligne, de ex. pericarditã secundarã
iradierii sau infecþiilor oportuniste.
Management
Terapia de bazã este reprezentatã de tratamentul sistemic antineoplazic care poate sã previnã recurenþele în
pânã la 67% din cazuri (nivel de evidenþã B, indicaþie
de clasã I).
Pericardiocenteza pentru ameliorarea simptomelor ºi
stabilirea diagnosticului (nivel de evidenþã B, indicaþie
de clasã IIa).
Instilarea intrapericardicã de agenþi citostatici/sclerozanþi (nivel de evidenþã B, indicaþie de clasã IIa). Cisplatin (instilaþie unicã cu 30 mg/m2) este preferat pentru
metastazele cancerului pulmonar, iar instilaþiile intrapericardice cu thiotepa (15 mg în zilele 1,3 ºi 5) sau
cisplatin pentru cancerul mamar.
Drenajul pericardic este recomandat la toþi pacienþii
cu revãrsate pericardice mari din cauza ratei crescute
de recurenþã (40-70%) (nivel de evidenþã B, indicaþie
de clasã I).
În cazurile rezistente la tratament, pericardiotomia percutanã cu balon sau rar pericardectomia pot fi indicate (pacienþi cu revãrsate pericardice cronice la care
pericardocentezele repetate ºi/sau tratamentele intrapericardice nu au succes).
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Radioterapia este foarte eficientã (93%) în controlul
revãrsatului pericardic malign (indicaþie de clasa IIa,
nivel de evidenþã B) la pacienþii cu tumori radiosensibile cum sunt limfoamele ºi leucemiile. Totuºi, radioterapia la nivelul cordului poate produce miocarditã ºi
pericarditã.

Multe femei însãrcinate dezvoltã un hidropericard în
cantitate micã-medie fãrã expresie clinicã începând cu
al treilea trimestru. Compresia cardiacã este rarã.
Modificãrile ECG ale pericarditei acute din sarcinã trebuie sã fie diferenþiate de subdenivelãrile uºoare de
segment ST ºi modificãrile undei T observate în mod
normal în sarcinã.
Constricþia ocultã devine manifestã în sarcinã din cauza creºterii volumului sanguin.
Management
Majoritatea afecþiunilor pericardice sunt tratate similar
celor din afara sarcinii.
Este necesarã precauþie în cazul dozelor mari de aspirinã care pot determina închiderea prematurã a canalului arterial.
Colchicina este contraindicatã în sarcinã.
Pericardiotomia ºi pericardectomia pot fi efectuate în
siguranþã dacã este necesar ºi nu prezintã risc pentru
sarcinile urmãtoare.

Efuziunea pericardicã fetalã
Lichidul pericardic fetal poate fi detectat prin ecocardiografie dupã 20 sãptãmâni de sarcinã ºi are în mod
normal o grosime mai micã sau egalã cu 2 mm.
Prezenþa unei cantitãþi mai mari de lichid trebuie sã
ridice suspiciunea unui hidrops fetal, incompatibilitate
de Rh, hipoalbuminemie, reacþie imunã sau micoplasma transmisã matern sau de alte infecþii ºi neoplazie.
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Pericarditele toxice ºi medicamentoase
Tabelul 5. Pericardita indusã de medicamente ºi substanþe toxice
A. Lupusul eritematos indus medicamentos




Procainamidã
Tocainidã
Hidralazinã





Metildopa
Mesalazinã
Rezerpinã




Izoniazidã
Hidantoinã



Triptofan



Cromolin de sodiu









Fenilbutazonã
Amiodaronã
Streptokinazã
Acid p-aminosalicilic
Tiazide
Streptomicinã
Tiouracili









Sulfamide
Ciclofosfamidã
Ciclosporinã
Mesalazinã
5-fluorouracil
Vaccinuri (variolã, malarie)
GM-CSF



Daunorubicin



Produse din sânge



Fier în -talasemie

B. Reacþie de hipersensibilitate


Penicilinã

C. Reacþie idiosincrazicã sau hipersensibilitate








Metisergidã
Minoxidil
Practolol
Bromocriptinã
Psicofuraninã
Inhalarea de polimeri din gaze
Cytarabin

D. Derivaþi de antracicline


Doxorubicin

E. Boala serului


Antiser strãin (de ex. antitetanos)

F. Veninuri


Înþepãturã de scorpion

G. Reacþii la substanþe strãine (aplicate direct la nivelul pericardului)



Talc (silicat de Mg)
Silicaþi




Tetraciclinã/alþi agenþi sclerozanþi
Azbest

H. Hemoragie pericardicã secundarã/ hemopericard


Anticoagulante



Agenþi trombolitici

I. Febra la polimerii din gaze – inhalare de gaze degajate din arderea politetrafluoretilenei (Teflon).

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aterosclerozã, Preºedinte Prof. Dr. D. Lighezan, Secretar Dr. Carmen
Gherghinescu, efectuatã de Dr. Alina Negru, Dr. Alina Nechita, Dr. Ionela Carp
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1. Consideraþii generale
1.1 – Evaluarea generalã a pacientului
Evaluarea clinicã amãnunþitã a pacientului este de
importanþã maximã în diagnosticul bolilor cardiace congenitale la pacienþii adulþi (GUCH).

Istoricul pacientului permite evaluarea simptomelor actuale ºi anterioare. Trebuie cãutate evenimente
intercurente ºi orice schimbare în medicaþie (pacientul trebuie întrebat despre stilul de viaþã pentru a detecta modificãri progresive în activitatea zilnicã, în vederea limitãrii subiectivitãþii în analiza simptomelor).

Examenul clinic are un rol major ºi include, pe
durata dispensarizãrii, o evaluare atentã cu privire la
modificãrile decelate la auscultaþie, tensiunea arterialã sau dezvoltarea semnelor de insuficienþã cardiacã.

Electrocardiograma (ECG) ºi pulsoximetria sunt
efectuate de rutinã în timpul examenului clinic.

Radiografia toracicã nu se mai efectueazã de
rutinã la fiecare vizitã, doar la indicaþie. Totuºi rãmâne folositoare în urmãrirea pe termen lung, furnizând informaþii despre modificãrile de mãrime, de
configuraþie ale cordului ºi ale vascularizaþiei pulmonare.

1.2 – Ecocardiografia
Ecocardiografia rãmâne investigaþia de primã linie ºi furnizeazã, în majoritatea cazurilor, informaþii despre anatomia cardiacã, incluzând: orientarea ºi poziþia cordului, întoarcerea venoasã, relaþia dintre atrii ºi ventriculi, originea
arterelor mari. Permite evaluarea morfologiei cavitãþilor
cardiace, funcþiei ventriculare, detectarea leziunilor cu
ºunt, morfologia ºi funcþia valvelor cardiace. Evaluarea
suprasolicitãrii ventriculare de volum (creºterea volumului telediastolic ºi a volumului bãtaie) ºi a suprasolicitãrii
de presiune (hipertrofie, creºterea presiunii intraventriculare) sunt de importanþã majorã. Ecocardiografia Doppler
furnizeazã date hemodinamice (gradientul de la nivelul
unei obstrucþii, presiunea din ventriculul drept (VD) sau
din artera pulmonarã (PAP) (obþinutã cu ajutorul regurgitãrii tricuspidiene), dar ºi date folosite la calculul de debite.
Limitãri: dependenþa de investigator; evaluarea volumelor ºi funcþiei ventriculare poate fi complicatã de geometria regionalã, mai ales în VD sistemic/non-sistemic ºi
ventriculul unic; gradienþii Doppler pot fi înºelãtori în obstrucþiile tractului de ejecþie al VD, coarctaþia de aortã ºi
stenozele în serie; întoarcerea venoasã ºi arterele mari pot
fi greu de vizualizat.

1.3 – Rezonanþa magneticã cardiacã
Rezonanþa magneticã cardiacã (RMC) a devenit din ce în
ce mai importantã în cazul GUCH ºi este o investigaþie
esenþialã în centrele de specialitate. Ea permite efectuarea
unor excelente reconstrucþii anatomice tridimensionale,
care nu sunt limitate de talie sau de fereastra acusticã.
Indicaþiile RM cardiac:
 Alternativã a ecocardiografiei când ambele tehnici
pot furniza informaþii similare, dar ecocardiografia
nu poate obþine imagini de calitate satisfãcãtoare
(ecocardiografia este superioarã în estimarea gra-
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dienþilor, a PAP ºi în detectarea structurilor mici ºi
mobile cum sunt vegetaþiile).
A doua metodã când mãsurãtorile efectuate ecocardiografic sunt la limitã sau sunt ambigue: volumele
ventriculului stâng (VS), fracþia de ejecþie a ventriculului stâng (FEVS), în special în situaþia suprasolicitãrilor
de volum; cuantificarea regurgitãrilor valvulare.
Indicaþii în care RMC este consideratã superioarã
ecocardiografiei ºi trebuie folositã dacã informaþiile
sunt esenþiale pentru managementul pacientului:
cuantificarea volumelor VD ºi a fracþiei de ejecþie
a ventricului drept (FEVD) (tetralogia Fallot, VD sistemic)
evaluarea leziunilor obstructive din tractul de ejecþie al VD ºi a conductelor VD- arterã pulmonarã
(AP)
cuantificarea regurgitãrii pulmonare
evaluarea arterelor pulmonare (stenoze, anevrisme) ºi a aortei (anevrism, disecþie, coarctaþie)
evaluarea venelor sistemice ºi pulmonare (conexiuni aberante, obstrucþii etc.)
colaterale ºi malformaþii arterio-venoase (tomografia computerizatã (CT) este superioarã)
anomalii coronariene ºi boala arterelor coronare
(CT este superioarã)
evaluarea maselor intra- ºi extracardiace
cuantificarea masei miocardice (VS ºi VD)
detectarea ºi cuantificarea fibrozei/ cicatricilor miocardice (captarea tardivã de gadolinium)
caracterizarea tisularã (fibrozã, grãsime, fier, etc)

Pacienþii cu pacemaker sau defibrilator implantabil nu ar
trebui sã fie investigaþi prin RMC (CT este indicatã).

1.4 – Tomografia computerizatã
CT are un rol din ce în ce mai mare în imagistica la adulþii
cu boli cardiace congenitale, furnizând rezoluþii spaþiale
excelente ºi un timp rapid de achiziþie. Este în special
folositoare în imagistica arterelor coronare epicardice, a
arterelor colaterale ºi pentru bolile de parenchim pulmonar. Funcþia ºi dimensiunea ventricularã pot fi evaluate cu
rezoluþii temporale inferioare în comparaþie cu RM. Marele dezavantaj al CT este doza ridicatã de radiaþii ionizante,
care face neatractivã folosirea repetatã a acesteia.

1.5 – Testul de efort cardio-pulmonar
Testul de efort cardio-pulmonar (TECP), incluzând evaluarea obiectivã a capacitãþii de efort (timp, consumul maxim de oxigen), eficienþa ventilaþiei (VE/VCO2), rãspunsul
cronotrop ºi al tensiunii arteriale, ca ºi aritmiile induse de
efort, determinã o evaluare amplã a funcþiei ºi condiþiei
fizice, iar rezultatele lor se coreleazã bine cu morbiditatea
ºi mortalitatea pacienþilor adulþi cu boli cardiace congenitale. Testarea de efort repetatã trebuie sã facã parte din
protocoalele de urmãrire pe termen lung ºi din studiile
intervenþionale. Joacã un rol important în stabilirea momentului intervenþiilor/reintervenþiilor.

1.6 – Cateterismul cardiac (diagnostic ºi
intervenþional)
Cateterismul cardiac este în prezent rezervat pentru a
rãspunde unor întrebãri specifice legate de anatomie sau
fiziologie sau pentru soluþia intervenþionalã.
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Indicaþiile cateterismul diagnostic includ:
 Evaluarea PAP ºi a rezistenþei vasculare pulmonare
(RVP), în special în leziunile cu ºunt, când PAP estimatã neinvaziv depãºeºte 50% din presiunea sistemicã ºi în bolile cardiace congenitale complexe
(testarea vasoreactivitãþii poate fi necesarã pentru
decizia intervenþiei; O2 a fost utilizat în trecut, dar actualmente oxidul nitric este preferat).
 Evaluarea funcþiei diastolice a VS ºi VD, a gradienþilor
de presiune ºi cuantificarea ºuntului când evaluarea
neinvazivã este nesigurã.
 Angiografia coronarianã înaintea intervenþiei chirurgicale la pacienþii >40 ani, la femei în postmenopauzã
ºi la pacienþi cu semne sau factori de risc pentru boala coronarianã.
 Evaluarea vaselor extracardiace, cum ar fi arterele
colaterale aorto-pulmonare.
Intervenþional: S-a înregistrat o creºtere marcatã a numãrului ºi ratei efectuãrii procedurilor de cateterism intervenþional la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale,
în unele cazuri obiectivând necesitatea intervenþiei chirurgicale. În alte situaþii, tratamentul malformaþiilor cardiace
congenitale este realizat printr-o colaborare între cateterismul intervenþional ºi chirurgie. Noile tehnici includ
stentarea vaselor sistemice sau pulmonare ºi implantarea
percutanã a valvelor.

1.7 – Tratamentul chirurgical
Mulþi din pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale au
trecut prin diverse intervenþii în copilãrie, dar chirurgia la
vârstã adultã poate fi necesarã în situaþii variate:
1. Pacienþi cu reparare anterioarã ºi care au complicaþii
hemodinamice reziduale sau nou-apãrute.
2. Pacienþi cu afecþiuni nediagnosticate sau care nu au
fost considerate suficient de severe pentru a necesita intervenþie chirurgicalã în copilãrie.
3. Pacienþii cu intervenþii paliative anterioare.
Chirurgia la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale
(inclusiv anestezie ºi terapie intensivã) este foarte diferitã
faþã de chirurgia cardiacã convenþionalã la adulþi, ceea ce
duce la concentrarea resurselor în centre specializate de
tratament. Una dintre cele mai provocatoare probleme
în curs de rezolvare a chirurgiei la pacienþii adulþi cu boli
cardiace congenitale o reprezintã transplantul cardiac ºi
transplantul cord-pulmon.

1.8 – Insuficienþa cardiacã
Insuficienþa cardiacã este o problemã frecventã a pacienþilor adulþi cu boli cardiace congenitale. În general sunt
respectate recomandãrile curente de tratament ale insuficienþei cardiace. Totuºi, având în vedere cã fiziopatologia disfuncþiei cardiorespiratorii este frecvent diferitã de
disfuncþia circulaþiei “normale”, extrapolarea la pacienþii
GUCH a rezultatelor studiilor publicate în insuficienþa cardiacã poate fi dificilã, în special în transpoziþia de vase mari
(TVM) cu switch arterial (operaþia Mustard sau Senning)
sau circulaþia Fontan. Terapia de resincronizare cardiacã
a câºtigat un interes din ce în ce mai mare în insuficienþa
cardiacã la pacienþii GUCH. Totuºi sunt puþine dovezi
pentru definirea indicaþiilor ºi a rezultatelor.

1.9 – Aritmiile ºi moartea subitã cardiacã
Aritmiile sunt principalul motiv de spitalizare a pacienþilor
adulþi cu boli cardiace congenitale ºi reprezintã o cauzã
din ce în ce mai frecventã de morbiditate ºi mortalitate.
Stratificarea riscului, investigaþiile ºi alegerea tratamentului
sunt adesea diferite faþã de cele aplicate în cazul cordului
cu structurã anatomicã normalã. Mai mult, debutul aritmiilor poate fi un semnal de decompensare hemodinamicã
ºi riscul asociat aritmiilor poate fi amplificat în prezenþa
circulaþiei anatomice anormale. Ablaþia cu cateter are rezultate în general mai proaste la pacienþii adulþi cu boli
cardiace congenitale decât în cazul altor pacienþi, dar
acestea se îmbunãtãþesc odatã cu progresele tehnologiei ºi ar trebui consideratã când tahiaritmiile simptomatice
necesitã rezolvare ºi terapia intervenþionalã este fezabilã.
Terapia medicamentoasã antiaritmicã este frecvent prost
toleratã datoritã efectului inotrop negativ ºi a altor efecte
secundare. Existã puþine date despre siguranþa ºi eficacitatea ei.
Moartea subitã cardiacã (MSC) este de interes special la
pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale. Cele cinci
defecte cu cel mai mare risc cunoscut de MSC sunt: Tetralogia Fallot, TVM, transpoziþia de vase mari corectatã
congenital, stenoza aorticã (SA) ºi ventriculul unic. Au fost
definiþi diverºi factori de risc (vezi secþiunea 2.10- Tetralogia Fallot ºi 2.12- transpoziþia corectatã de vase mari).
Sincopa inexplicabilã este un eveniment alarmant. Nu au
fost bine definiþi algoritmii de evaluare a riscului de MSC ºi
indicaþiile de defibrilator cardiac implantabil (DCI).
Recomandãri pentru evaluarea
prin SE ºi implantarea de DCI
Implantarea de DCI este indicatã la
supravieþuitorii unui stop cardiac dupã
excluderea cauzelor reversibile.
Pacienþii cu TV spontanã susþinutã
trebuie supuºi evaluãrii hemodinamice
invazive ºi SE. Terapia recomandatã
include ablaþia prin cateter sau rezecþia
chirurgicalã pentru eliminarea TV. Dacã
acestea nu au succes, implantarea DCI
este recomandatã.
Evaluarea hemodinamicã invazivã ºi SE
sunt rezonabile la pacienþii cu sincopã
inexplicabilã ºi funcþie ventricularã
afectatã. În absenþa unei cauze definite
ireversibile, implantarea de DCI este
rezonabilã.
SE poate fi luat în considerare la
pacienþii care prezintã cuplete ventriculare sau TV nesusþinutã pentru a determina riscul de TV susþinutã.

Clasaa

Nivelb

I

B

I

C

IIa

B

IIb

C

a = clasã de recomandare;
b = nivel de evidenþã;
SE = studiu electrofiziologic; DCI = defibrilator cardiac implantabil; TV =
tahicardie ventricularã.

1.10 – Endocardita infecþioasã *
Igiena oralã bunã ºi controlul stomatologic frecvent au un
rol esenþial în reducerea riscului de endocarditã infecþioasã (EI). Mãsurile de asepsie sunt obligatorii în timpul manipulãrii cateterelor venoase ºi în timpul procedurilor invazive pentru a reduce rata EI asociate spitalizãrii. Pacienþii
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adulþi cu boli cardiace congenitale trebuie descurajaþi în
privinþa efectuãrii piercing-urilor ºi tatuajelor.
În prezent este recomandatã prin consensul experþilor limitarea proflaxiei antibiotice la pacienþii cu cel mai mare
risc de EI, care efectueazã proceduri cu risc înalt (IIaC).
Aceste recomandãri includ pacienþii din urmãtoarele grupuri*:
 Pacienþii cu protezã valvularã sau material protetic
folosit pentru repararea unei valve cardiace.
 Pacienþii cu EI în antecedente.
 Pacienþi cu boalã cardiacã congenitalã (BCC)
a. BCC cianogenã, fãrã reparare chirurgicalã sau cu
defecte reziduale, ºunturi paliative sau conducte.
b. BCC dupã reparare cu material protetic implantat
chirurgical sau prin tehnici percutane, pânã la 6
luni de la procedurã (pânã la endotelizare).
c. Când persistã un defect rezidual la locul implantãrii unui dispozitiv sau material protetic prin intervenþie chirurgicalã sau prin tehnici percutane.
Recomandãrile sunt limitate la procedurile stomatologice
ce necesitã manipularea regiunii gingivale sau periapicale
a dinþilor sau perforarea mucoasei bucale.
Antibioticele nu sunt recomandate pentru procedurile
asupra tractului respirator, gastrointestinal, genitourinar
sau procedurile dermatologice ºi musculo-scheletale, decât dacã este prezentã o infecþie.
* Pentru mai multe detalii citiþi ºi Ghidul ESC pentru prevenþia,
diagnosticul ºi tratamentul endocarditei infecþioase 2009 (EHJ
2009;30:2369-2413; www.escardio.org/guidelines).

1.11 – Exerciþiul fizic ºi sportul
Recomandãrile privind exerciþiul fizic ºi sportul trebuie sã
se bazeze pe capacitatea pacientului, impactul modificãrii
hemodinamice subiacente ºi pe riscul decompensãrii acute ºi al aritmiilor. Consilierea trebuie fãcutã în funcþie de tipul de sport ºi de nivelul de efort necesar. Testarea exactã
e greu de estimat ºi, în general, medicii sunt mai reþinuþi
în recomandarea efortului. Efectuarea unor exerciþii fizice
obiºnuite are beneficii bine documentate asupra condiþiei fizice, bunãstãrii fiziologice, interacþiunii sociale ºi
are efecte pozitive asupra riscului viitor de boli cardiace
dobândite. Ca o recomandare generalã, exerciþiul dinamic este mai potrivit decât cel static. La pacienþii cu afecþiuni cardiace cunoscute, moartea subitã în timpul efortului este foarte rarã. Recomandãrile amãnunþite privind
participarea în sporturi competiþionale nu sunt incluse în
scopul prezentului document. Anumite leziuni nu sunt
compatibile cu sporturile competiþionale, datoritã complexitãþii/ severitãþii morfologice ºi tendinþei la aritmii severe: sindromul Eisenmenger, hipertensiunea arterialã pulmonarã (HTP), ventriculul unic, anomaliile coronariene,
boala Ebstein, transpoziþia corectatã de vase mari ºi TVM
reparatã prin switch arterial sau procedura Rastelli.

1.12 – Sarcina, contracepþia ºi consilierea
geneticã
Majoritatea pacientelor adulte cu boli cardiace congenitale tolereazã bine sarcina, dar este bine ca îngrijirea sã
fie furnizatã de o echipã multidisciplinarã. Aceastã echipã
trebuie sã includã: cardiolog specialist în boli cardiace
congenitale, obstetrician, anestezist, hematolog, neona226

tolog ºi genetician. Consilierea momentului oportun trebuie sã fie o componentã esenþialã a serviciilor furnizate.
Echipa trebuie sã fie implicatã din timp în sarcinã pentru
a planifica îngrijirea prenatalã, naºterea ºi urmãrirea postpartum.
Paciente cu risc înalt:
 HTP severã (paciente cu sindrom Eisenmenger ºi
altele).
 Obstrucþii severe ale tractului de intrare/ieºire al cordului stâng.
 Funcþie ventricularã sistemicã scãzutã (FE<40%).
 Dilatarea rãdãcinii aortice în sindromul Marfan ºi în
sindroame similare (Ehlers-Danlos, Loeys Dietz).
 Cianoza (saturaþia oxigenului<85%).
 Proteze valvulare mecanice.
Ecocardiografia fetalã ar trebui recomandatã în sãptãmânile 16-18 de gestaþie. Trebuie întotdeauna luatã în considerare posibilitatea ca medicamentele sã afecteze fãtul.
Trebuie sã nu se foloseascã în special: inhibitorii enzimei
de conversie a angiotensinei (IECA), blocanþii receptorilor
de angiotensinã II ºi amiodarona.
Pentru contracepþie, metodele de barierã sunt sigure ºi
protejeazã împotriva bolilor cu transmitere sexualã. Totuºi
ele au o eficacitate contraceptivã înaltã doar în cazul cuplurilor compliante. Ratele anuale de eºec de pânã la 10%
aratã cã ele ar trebui folosite împreunã cu o metodã mai
eficientã.
Contraceptivele hormonale au o eficacitate ridicatã, dar
sunt puþine date cu privire la siguranþa lor în cazul pacientelor cu boli cardiace congenitale. Contracepþia oralã
combinatã are o eficacitate crescutã (99,9%), dar e bine
sã fie evitatã în situaþiile cu risc trombotic preexistent (circulaþie Fontan, paciente cianotice, funcþie ventricularã
sistemicã scãzutã), mai ales cã existã puþine date care sã
arate cã tratamentul anticoagulant oral combinat ar negativa acest risc. Pe de altã parte, contraceptivele pe bazã
de progesteron nu prezintã un risc trombotic aºa mare, iar
preparatele noi disponibile pentru administrare oralã sau
implanturile intrauterine au o eficienþã ridicatã (>95%).
Riscul de endocarditã dupã inserþia dispozitivelor intrauterine este probabil redus. Totuºi, existã un risc de reacþii
vasovagale (5%) în momentul inserþiei sau îndepãrtãrii
dispozitivului. Sterilizarea pacientei sau a partenerului ar
trebui luatã în considerare doar dupã dezbateri atente cu
privire la prognosticul pe termen lung.

2 - Patologii specifice
2.1 - Defectul septal atrial
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie
pentru stabilirea diagnosticului ºi cuantificare. Supraîncãrcarea de volum a VD caracterizeazã cel
mai bine relevanþa hemodinamicã a defectului (de
preferat faþã de raportul de debite). Defectele de tip
sinus venos necesitã în general explorare prin ecocardiografie transesofagianã (ETE) pentru stabilirea
cu acurateþe a diagnosticului, la fel ca ºi evaluarea
defectelor de tip ostium secundum înaintea închiderii percutane, care ar trebui sã includã mãsurarea,
explorarea morfologiei septului rezidual, a calitãþii ºi
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dimensiunilor marginilor, excluderea unor eventuale
leziuni asociate ºi confirmarea drenajului venos pulmonar normal. Alte informaþii cheie ce trebuie oferite includ PAP ºi RT.

RMC/CT: metode alternative când rezultatele ecocardiografiei sunt insuficiente, în special pentru evaluarea supraîncãrcãrii de volum a VD ºi a drenajului
venos pulmonar.

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiunea sistemicã.
Indicaþii pentru intervenþie în defectul
Clasãa Nivelb
septal atrial
Pacienþii cu ºunt semnificativ (semne de
supraîncãrcare de VD) ºi RVP <5 UW
I
B
necesitã închiderea DSA indiferent de
prezenþa simptomatologiei
Închiderea percutanã este metoda de
I
C
elecþie pentru DSA tip ostium secundum
când este fezabilã
Toate cazurile de DSA, indiferent de
mãrime, la pacienþi cu suspiciune de
embolie paradoxalã (cu excluderea altor
IIa
C
cauze) ar trebui luate în considerare pentru
intervenþie
Pacienþii cu RVP 5 UW dar <2/3 din RVS
sau PAP <2/3 din presiunea sistemicã (valori
de bazã sau dupã testarea cu vasodilatatoare, de preferat oxid nitric, sau dupã terapia
IIb
C
specificã pentru HTP arterialã) ºi cu dovada
certã a unui ºunt S-D (Qp:Qs >1,5) pot fi
luaþi în considerare pentru intervenþie
Închiderea DSA trebuie evitatã la pacienþii
III
C
cu fiziologie de tip Eisenmenger
a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; HTP = hipertensiune pulmonarã; PAP = presiunea în artera pulmonarã; RVP = rezistenþa
vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre debitul pulmonar ºi sistemic;
RVS = rezistenþa vascularã sistemicã; UW = unitãþi Wood.

La pacienþii de vârstã avansatã cu defecte septale atriale
(DSA) care nu se preteazã la închiderea percutanã, trebuie cântãrit riscul chirurgical individual dat de comorbiditãþi
cu potenþialele beneficii ale închiderii DSA.
Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Monitorizarea pacienþilor trebuie sã includã evaluarea
unui eventual ºunt rezidual, a dimensiunii ºi funcþiei VD, a
RT ºi PAP prin ecocardiografie ºi evaluarea prezenþei aritmiilor prin anamnezã, ECG ºi doar dacã este indicat (nu
de rutinã) prin monitorizare Holter.
Aritmiile apãrute tardiv postoperator, dupã închiderea pe
cale chirurgicalã la o vârstã <40 ani, sunt cel mai frecvent
reprezentate de tahicardie prin reintrare intra-atrialã sau
flutter atrial, care pot fi tratate cu succes prin ablaþia cu
radiofrecvenþã. La pacienþii fãrã corecþie sau cu corecþie
dupã vârsta de 40 de ani este mai comunã apariþia fibrilaþiei atriale, ce poate necesita terapie antiaritmicã (nu existã
suficiente date despre terapia ablativã în aceastã situaþie).
Accesul cãtre atriul stâng poate fi restricþionat dupã închiderea percutanã a defectului. Pacienþii cu fibrilaþie atrialã
trebuie sã primeascã tratament anticoagulant oral.

Pacienþii cãrora li s-a efectuat corecþia defectului înainte
de vârsta de 25 de ani, fãrã sechele semnificative sau leziuni reziduale (fãrã ºunt rezidual, PAP normalã, VD normal,
fãrã aritmii) nu necesitã monitorizare regulatã (atenþie la
apariþia tardivã a tahiaritmiilor).
Pacienþii cu ºunt rezidual, PAP crescutã sau aritmii (înainte sau dupã corecþie) ºi cei cu corecþie la vârstã adultã
(în mod particular dupã 40 de ani) trebuie monitorizaþi
regulat, inclusiv în centre specializate GUCH (la intervale
de timp ce depind de severitatea problemelor reziduale).
Dupã închiderea percutanã este recomandatã monitorizarea regulatã în primii 2 ani, apoi în funcþie de rezultate,
la fiecare 2-4 ani.

2.2 - Defectul septal ventricular
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie, în
general oferind diagnosticul ºi evaluarea severitãþii
bolii. Elementele cheie de urmãrit sunt: localizarea,
numãrul ºi dimensiunea defectelor, severitatea supraîncãrcãrii de volum a VS ºi PAP estimatã. Trebuie
verificatã prezenþa regurgitãrii aortice (RA) datoratã
prolapsului cuspei coronariene drepte sau a cuspei
non-coronariene, în special în cazul defectelor septale ventriculare de tip outlet (supracristale) ºi perimembranoase înalte. Trebuie exclusã prezenþa unui
ventricul drept cu dublã cale de ieºire.

RMC: ca metodã alternativã când rezultatele ecocardiografiei sunt insuficiente, în special pentru evaluarea supraîncãrcãrii de volum a VS ºi pentru cuantificarea ºuntului.

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiunea sistemicã.
Indicaþii pentru intervenþie în defectul septal ventricular
Pacienþilor cu simptomatologie ce poate
fi atribuitã ºuntului S-D prin DSV (rezidual) ºi care nu prezintã afectare vascularã
pulmonarã severã (vezi mai jos) le este
recomandatã închiderea DSV pe cale
chirurgicalã
Pacienþilor asimptomatici cu dovada
supraîncãrcãrii de volum a VS atribuibilã
DSV le este recomandatã închiderea DSV
pe cale chirurgicalã
Pacienþii cu antecedente de EI ar trebui
luaþi în considerare pentru intervenþia
chirurgicalã
Pacienþii cu prolaps al unei cuspe aortice
asociat DSV, ce cauzeazã RA progresivã,
ar trebui luaþi în considerare pentru
intervenþia chirurgicalã
Pacienþii cu DSV ºi HTP arterialã ar trebui
luaþi în considerare pentru intervenþia
chirurgicalã când încã existã ºunt cert S-D
(Qp:Qs>1,5) ºi PAP sau RVP reprezintã <
2/3 din valorile sistemice (valori de bazã
sau dupã testarea cu vasodilatatoare,
de preferat oxid nitric, sau dupã terapia
specificã pentru HTP arterialã)

Clasãa

Nivelb

I

C

I

C

IIa

C

IIa

C

IIa

C

227

Capitolul 1: Bolile cardiace congenitale
Intervenþia chirurgicalã trebuie evitatã la
pacienþi cu DSV ºi sindrom Eisenmenger
ºi când este prezentã desaturarea indusã
de efort
Dacã DSV este mic, nu este subarterial, nu
provoacã supraîncãrcare de volum a VS
sau hipertensiune pulmonarã ºi nu existã
antecedente de EI, intervenþia ar trebui
evitatã

III

C

III

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
RA = regurgitare aorticã; EI = endocarditã infecþioasã; VS = ventricul stâng;
HTP = hipertensiune pulmonarã; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; RVP =
rezistenþa vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre debitul pulmonar
ºi sistemic; DSV = defect septal ventricular.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Apariþia RA sau a RT, gradul ºuntului (rezidual), disfuncþia
VS, creºterea PAP, dezvoltarea unui VD bicameral ºi dezvoltarea unei stenoze discrete subaortice (SSubAo) ar trebui excluse sau evaluate în cazul în care sunt prezente,
prin ecocardiografie.
Posibila apariþie a blocului atrio-ventricular (AV) complet
necesitã atenþie (pacienþii care prezintã bloc bifascicular
sau bloc trifascicular tranzitor dupã închiderea DSV au
un risc crescut în anii urmãtori de apariþie a blocului AV
complet).
Pacienþii cu disfuncþie de VS, ºunt rezidual, HTP, RA, obstrucþia tractului de ejecþie al VD (OTEVD) sau obstrucþia
tractului de ejecþie al VS (OTEVS) trebuie sã fie evaluaþi
anual, inclusiv în centre specializate GUCH. Pacienþii cu
DSV mic (nativ sau rezidual, VS normal, PAP normal,
asimptomatici), fãrã alte leziuni, pot fi reevaluaþi la interval
de 3-5 ani. Dupã închiderea percutanã este recomandatã
monitorizarea regulatã în primii 2 ani, apoi în funcþie de
rezultate, la fiecare 2-4 ani. Dupã închiderea pe cale chirurgicalã, pacienþii fãrã anomalii reziduale pot fi reevaluaþi
la interval de 5 ani.

2.3 - Canalul atrio-ventricular
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie,
oferind evaluarea fiecãrei componente anatomice a
canalului atrio-ventricular (CAV), a valvelor AV ºi a
conexiunilor acestora (modul de inserþie a cordajelor), a severitãþii ºi a substratului exact a regurgitãrii
valvulare AV, a magnitudinii ºi a direcþiei ºuntului
intracardiac, funcþiei VD ºi VS, PAP ºi evaluarea prezenþei/absenþei SSubAo.

RMC: se indicã atunci când este necesarã cuantificarea adiþionalã a funcþiei ºi a volumelor ventriculare
sau a ºuntului intracardiac pentru luarea unei decizii.

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiunea sistemicã.
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Indicaþii pentru intervenþie în canalul
atrio-ventricular
CAV complet
 Chirurgia cardiacã trebuie evitatã la
pacienþii cu sindrom Eisenmenger. Când
existã dubii, este recomandatã testarea
RVP
 Pentru indicaþiile asupra intervenþiei,
vedeþi ºi secþiunea 2.2 (DSV)
CAV parþial
 Închiderea pe cale chirurgicalã ar trebui
efectuatã în cazul supraîncãrcãrii semnificative de volum a VD. Pentru mai multe
detalii vedeþi secþiunea 2.1 (DSA)
Regurgitarea valvularã AV
 Pacienþii simptomatici cu regurgitare
valvularã AV moderat-severã ar trebui
supuºi intervenþiei chirurgicale, de preferat
de reparare valvularã AV
 Pacienþii asimptomatici cu regurgitare
valvularã stângã ºi DTSVD >45 mm ºi/
sau funcþie alteratã a VS (FEVS <60%)
ar trebui supuºi intervenþiei chirurgicale
dacã au fost excluse alte cauze posibile ale
disfuncþiei de VS
 Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã
în considerare la pacienþii asimptomatici cu regurgitare valvularã AV stângã
moderatã sau severã, care au semne de
supraîncãrcare de volum a VS ºi cu un
substrat al regurgitãrii care este foarte probabil sã se preteze la reparare chirurgicalã
SSubAo
 secþiunea 2.5 (OTEVS)

Clasãa

Nivelb

III

C

I

C

I

C

I

B

IIa

C

-

-

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; AV = atrio-ventricular; CAV = canal atrio-ventricular; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng;
RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; VD = ventricul drept; SSubAo =
stenozã subaorticã; DSV = defect septal ventricular.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
O atenþie particularã ar trebui acordatã ºuntului rezidual,
disfuncþiei valvei AV, dilatãrii ºi disfuncþiei VS ºi VD, creºterii PAP, SsubAo ºi aritmiilor. Este recomandatã monitorizarea la intervale regulate, pe durata întregii vieþi a tuturor
pacienþilor cu CAV, operaþi sau neoperaþi, inclusiv în centre specializate GUCH. Frecvenþa reevaluãrilor ambulatorii
depinde de prezenþa ºi severitatea anomaliilor reziduale.
Pacienþii cu CAV reparat chirurgical, fãrã leziuni reziduale semnificative trebuie reevaluaþi la cel puþin 2-3 ani. În
situaþia prezenþei de leziuni reziduale, intervalele ar trebui
sã fie mai scurte.

2.4 - Persistenþa de canal arterial
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie
pentru stabilirea diagnosticului (poate fi dificil la pacienþii cu sindrom Eisenmenger), evaluarea gradului
de supraîncãrcare de volum a VS, PAP, dimensiunea
AP ºi modificãrile apãrute la nivelul cordului drept.

RMC/CT: se indicã atunci când este necesarã cuantificarea adiþionalã a volumelor VS sau evaluarea
anatomiei AP.

Secþiunea IX: Bolile cardiace congenitale

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când
PAP evaluatã ecocardiografic >50% din presiunea
sistemicã.
Indicaþii pentru intervenþie în
persistenþa de canal arterial
Pacienþii cu PCA ar trebui operaþi când
existã semne de supraîncãrcare de volum
a VS
Pacienþii cu PCA ºi HTP arterialã ar trebui
operaþi, însã atunci când PAP <2/3 din
presiunea sistemicã sau RVP <2/3 din RVS
Închiderea percutanã este metoda de
elecþie atunci când este fezabilã
Închiderea PCA ar trebui luatã în considerare la pacienþi cu HTP arterialã ºi PAP >2/3
din presiunea sistemicã sau RVP >2/3 din
RVS când încã existã ºunt cert S-D (Qp:Qs
>1,5) sau când testarea (de preferat cu
oxid nitric) sau tratamentul demonstreazã
prezenþa reactivitãþii vasculare pulmonare
Închiderea percutanã ar trebui luatã în
considerare în PCA de mici dimensiuni cu
murmur continuu (VS, PAP normale)
Închiderea PCA ar trebui evitatã în cazul
canalului silenþios (foarte mic, fãrã murmur)
Închiderea PCA trebuie evitatã la pacienþi
cu sindrom Eisenmenger ºi la cei cu desaturare la nivelul membrelor inferioare,
indusã de efort

Clasãa

Nivelb

I

C

I

C

I

C

IIa

C

IIa

C

III

C

III

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; VS = ventricul stâng; HTP = hipertensiune
pulmonarã; PAP = presiunea în artera pulmonarã; PCA = persistenþã de canal arterial; RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre
debitul pulmonar ºi sistemic; RVS = rezistenþa vascularã sistemicã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Examinarea ecocardiograficã ar trebui sã includã evaluarea funcþiei ºi a dimensiunii VS, PAP, ºuntul rezidual ºi
leziunile asociate.
Pacienþii fãrã ºunt rezidual, cu VS normal ºi PAP în limite
normale nu necesitã reevaluare periodicã dincolo de 6
luni.
Pacienþii cu disfuncþie de VS ºi cei cu HTP rezidualã ar trebui urmãriþi la intervale de 1-3 ani, în funcþie de severitate,
inclusiv evaluare în centre specializate GUCH.

2.5 – Leziuni obstructive ale tractului de
ejecþie al ventriculului stâng
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: standardul de aur pentru diagnosticul SA ºi pentru evaluarea gradului de calcificare, a funcþiei VS, a hipertrofiei ventriculare stângi ºi a
leziunilor asociate. Gradul severitãþii SA este determinat folosind ecocardiografia Doppler, din velocitatea
maximã transvalvularã (Vmax), gradientul mediu ºi
aria valvularã efectivã calculatã prin ecuaþia de continuitate. ETE poate fi uneori utilã în determinarea
ariei valvulare prin planimetrie, în cazul valvelor necalcificate.

Testul de efort: recomandat pacienþilor asimptomatici, în special în cazul SA severe pentru a confirma statusul asimptomatic ºi a evalua toleranþa la

efort, rãspunsul tensiunii arteriale ºi apariþia de aritmii, pentru stratificarea riscului ºi alegerea momentului operator.

Ecocardiografia de stres cu doze mici de dobutaminã: utilã în SA cu disfuncþie de VS (SA cu
debit scãzut ºi gradient scãzut).

RMC/CT: utile mai ales pentru cuantificarea dilatãrii
de aortã.

Cateterismul cardiac: necesar doar dacã evaluarea non-invazivã oferã rezultate neconcludente.
Indicaþii pentru intervenþie în stenoza
Clasãa Nivelb
aorticã
Pacienþii cu SA severã simptomatici (anginã
pectoralã, dispnee, sincopã) ar trebui supuºi
I
B
înlocuirii valvulare
Pacienþii asimptomatici cu SA severã ar trebui
I
C
supuºi intervenþiei chirurgicale când dezvoltã
simptome în timpul testului de efort
Intervenþia chirurgicalã ar trebui efectuatã,
indiferent de simptomatologie la pacienþi cu
I
C
SA severã, atunci când este prezentã disfuncþia sistolicã de VS (FEVS < 50%), fãrã altã cauzã
Intervenþia chirurgicalã ar trebui efectuatã,
indiferent de simptomatologie la pacienþi cu
SA severã la care se efectueazã intervenþie
I
C
chirurgicalã pentru aorta ascendentã sau
adresatã altei valve sau by-pass aortocoronarian
Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare, indiferent de simptomatologie, dacã
aorta ascendentã este mai mare de 50 mm
IIa
C
(27,5 mm/m2 SC) ºi nu existã altã indicaþie
pentru o intervenþie chirurgicalã cardiacã
Pacienþii asimptomatici cu SA severã ar trebui
luaþi în considerare pentru intervenþie atunci
IIa
C
când la testul de efort prezintã scãderea
tensiunii arteriale faþã de valoarea de repaus
Pacienþii asimptomatici cu SA severã, calcificare moderat-severã ºi o ratã de progresie a
IIa
C
velocitãþii maxime 0,3 m/sec/an ar trebui
luaþi în considerare pentru intervenþie
Pacienþii cu SA moderatã la care se
efectueazã intervenþie chirurgicalã pentru
by-pass aortocoronarian, aortã ascendentã
IIa
C
sau chirurgie valvularã adresatã altei valve ar
trebui luaþi în considerare pentru înlocuire
valvularã adiþionalã
Pacienþii cu SA severã cu gradient scãzut
(<40 mmHg) ºi disfuncþie de VS cu rezervã
IIa
C
contractilã ar trebui luaþi în considerare
pentru intervenþie chirurgicalã
Pacienþii cu SA severã cu gradient scãzut
(<40 mmHg) ºi disfuncþie de VS fãrã rezervã
IIb
C
contractilã pot fi luaþi în considerare pentru
intervenþie chirurgicalã
Pacienþii asimptomatici cu SA severã ºi HVS
excesivã (15 mm), în lipsa hipertensiunii
IIb
C
arteriale, pot fi luaþi în considerare pentru
intervenþie chirurgicalã
a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
SA = stenozã aorticã; SC = suprafaþã corporalã; VS = ventricul stâng; FEVS
= fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; HVS = hipertrofie ventricularã
stângã.
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Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Stenoza subaorticã

Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii
vieþi, iar intervalele depind de gradul de severitate a stenozei. Este de asemenea necesarã anual dupã intervenþia
chirurgicalã valvularã. Este obligatorie examinarea ecocardiograficã a valvei aortice ºi a rãdãcinii aortei pentru a
determina progresia stenozei valvulare ºi a dilatãrii aortei.

Protocol diagnostic

Ecocardiografia: vizualizeazã anatomia tractului
de ejecþie al ventriculului stâng (TEVS), anomaliile
asociate la nivelul valvei aortice, gradul RA, funcþia
VS, HVS ºi leziunile asociate. Prin ecocardiografia
Doppler este determinatã severitatea obstrucþiei
subvalvulare, însã gradientele derivate Doppler pot
supraestima gradul obstrucþiei ºi poate fi necesarã
confirmare prin cateterism cardiac. ETE poate fi uneori necesarã pentru a demonstra prezenþa membranei. ETE tridimensionalã poate fi utilã pentru a caracteriza anatomia complexã a TEVS.

Stenoza aorticã supravalvularã
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: stabileºte diagnosticul, mãsoarã
gradientele presionale, însã acestea pot supraestima
scãderea realã de presiune la nivelul valvular.
 Pentru testarea la efort vedeþi SA valvularã.

RMC/CT: oferã o descriere anatomicã exactã a leziunii ºi identificã eventualele leziuni asociate la nivelul
aortei ºi al ramurilor acesteia (stenozã de artere renale ºi carotide) ºi la nivelul arterelor pulmonare.

Cateterismul cardiac: necesar doar dacã evaluarea non-invazivã oferã rezultate neconcludente.
Indicaþii pentru intervenþie în stenoza
Clasãa
aorticã supravalvularã
Pacienþii simptomatici (spontan sau cu
simptome induse la testul de efort) ºi graI
dient mediu Doppler 50 mmHg ar trebui
supuºi intervenþiei chirurgicale
Pacienþii cu gradient mediu Doppler <50
mmHg ar trebui supuºi intervenþiei chirurgicale când prezintã:
 simptome atribuibile obstrucþiei
I
(dispnee de efort, anginã, sincopã)
ºi/sau
I
 disfuncþie sistolicã de VS (în absenþa
altei cauze)
 HVS severã, atribuibilã obstrucþiei (în
I
absenþa hipertensiunii arteriale)
 când este necesarã intervenþie
I
chirurgicalã pentru BCI semnificativã
Pacienþii cu gradient mediu Doppler 50
mmHg* însã asimptomatici, fãrã disfuncþie
sistolicã de VS, HVS sau rezultat anormal
IIb
la testul de efort pot fi luaþi în considerare
pentru intervenþia chirurgicalã atunci când
riscul chirurgical este scãzut

Nivelb
C

C
C
C
C

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Gradientele determinate Doppler pot supraestima gradul obstrucþiei ºi
pot necesita confirmare prin cateterism cardiac stâng.
BCI = boalã coronarianã ischemicã; VS = ventricul stâng; HVS = hipertrofie
ventricularã stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii
vieþi, inclusiv reevaluare ecocardiograficã pentru a determina progresia obstrucþiei (rarã), funcþia/dimensiunea
VS ºi apariþia simptomatologiei, la fel ca ºi post-operator
pentru a detecta restenoza tardivã, apariþia de anevrism
(RMC/CT) ºi apariþia sau progresia BCI. Monitorizarea pacienþilor ar trebui sã includã evaluare în centre specializate
GUCH.
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Indicaþii pentru intervenþie în stenoza
Clasãa
subaorticã
Pacienþii simptomatici (spontan sau cu
simptome induse la testul de efort) cu un
gradient mediu Doppler 50 mmHg*
I
sau RA severã ar trebui supuºi intervenþiei
chirurgicale
Pacienþii asimptomatici ar trebui luaþi
în considerare pentru intervenþie
chirurgicalã când:
 FEVS este <50% (gradientul poate fi <50
IIa
mmHg datoritã debitului scãzut).
 RA este severã ºi DTSVS >50 mm (sau 25
IIa
mm/m2 SC) ºi/sau FE <50%**.
 gradientul mediu Doppler este 50
IIa
mmHg* ºi HVS importantã
 gradientul mediu Doppler este 50
mmHg* ºi rãspunsul tensiunii arteriale în
IIa
timpul testului de efort este anormal
Pacienþii asimptomatici pot fi luaþi
în considerare pentru intervenþia
chirurgicalã când:
 gradientul mediu Doppler este 50
mmHg*, VS normal, test de efort normal
IIb
ºi risc chirurgical scãzut
 progresia RA este documentatã ºi RA
devine mai mult decât uºoarã (pentru a
IIb
preveni avansarea acesteia)

Nivelb

C

C
C
C
C

C
C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Gradientele determinate Doppler pot supraestima gradul obstrucþiei ºi
pot necesita confirmare prin cateterism cardiac stâng.
**Vedeþi ghidurile ESC asupra managementului valvulopatiilor; www.
escardio.org/guidelines
RA = regurgitare aorticã; SC = suprafaþã corporalã; FE = fracþie de ejecþie;
VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; DTSVS
= diametru telesistolic al ventriculului stâng; HVS = hipertrofie ventricularã
stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii
vieþi, inclusiv reevaluare ecocardiograficã la pacienþii neoperaþi pentru a determina progresia obstrucþiei, prezenþa RA ºi funcþia ºi dimensiunea VS. De asemenea, reevaluarea regulatã este necesarã post-operator pentru a
decela restenoza tardivã (frecventã, mai ales în formele
izolate ºi secundar intervenþiei chirurgicale în copilãrie),
RA progresivã, complicaþii cum ar fi aritmiile, blocul intracardiac ºi DSV iatrogen. Monitorizarea pacienþilor ar trebui sã includã evaluare în centre specializate GUCH.
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2.6 - Coarctaþia de aortã
Protocol diagnostic

Ecocardiografia: oferã informaþii legate de localizarea, structura ºi extinderea CoA, funcþia VS ºi hipertrofia ventricularã stângã, anomaliile cardiace
asociate ºi diametrele aortei ºi ale vaselor supra-aortice. Gradienþii Doppler nu sunt utili pentru cuantificare, nici în coarctaþia nativã, nici în coarctaþia postoperatorie. Fenomenul de “run-off” diastolic este
considerat a fi semnul cel mai sugestiv pentru coarctaþia strânsã sau recoarctaþie.

RMC/CT: tehnicile non-invazive preferate în evaluarea întregii aorte la adulþi. Ambele indicã dimensiunea, extinderea ºi gradul îngustãrii aortice, crosa
aorticã, aorta pre- ºi post-stenoticã, formarea de anevrisme ºi prezenþa colateralelor.

Cateterismul cardiac: cu manometrie (un gradient “peak-to-peak” de >20 mmHg indicã o CoA
semnificativã hemodinamic în absenþa unei circulaþii
colaterale bine dezvoltate) ºi angiocardiografia , care
rãmâne “standardul de aur” pentru evaluarea CoA
în multe centre, înainte ºi dupã tratamentul chirurgical sau intervenþional.
Indicaþii pentru intervenþie în
coarctaþia de aortã
Toþi pacienþii cu o diferenþã de presiune
mãsuratã non-invaziv >20 mmHg între
membrele superioare ºi cele inferioare,
indiferent de simptomatologie, dar cu
prezenþa hipertensiunii la nivelul membrelor superioare (>140/90 mmHg la adulþi),
rãspuns anormal al tensiunii arteriale în
timpul efortului sau HVS semnificativã ar
trebui supuºi intervenþiei
Independent de gradientul presional,
pacienþii hipertensivi cu o îngustare
aorticã 50% faþã de diametrul aortei la
nivel diafragmatic (la RMC, CT sau angiografie invazivã) ar trebui luaþi în considerare pentru intervenþie
Independent de gradientul presional ºi
de prezenþa hipertensiunii, pacienþii cu o
îngustare aorticã 50% faþã de diametrul
aortei la nivel diafragmatic (la RMC, CT sau
angiografie invazivã) pot fi luaþi în considerare pentru intervenþie

 Valva aorticã bicuspidã, boala valvularã mitralã, BCI
prematurã ºi anevrismele de la nivelul poligonului
Willis necesitã atenþie (actual majoritatea clinicienilor
nu considerã necesar screening-ul de rutinã al acestor afecþiuni la pacienþii asimptomatici).
Toþi pacienþii cu coarctaþie necesitã reevaluãri regulate,
cel puþin la doi ani, inclusiv evaluare în centre specializate
GUCH. Evaluarea aortei (preferabil prin RMC) este necesarã pentru a documenta anatomia post-operatorie sau
post-intervenþionalã ºi complicaþiile (restenozã sau formarea de anevrism). Frecvenþa reevaluãrii imagistice depinde de patologia de bazã.

2.7 – Sindromul Marfan
Algoritm de diagnostic
În prezent diagnosticul sindromului Marfan se bazeazã în
primul rând pe manifestãrile clinice, iar diagnosticul definitiv necesitã prezenþa unui simptom major în douã organe
diferite ºi implicarea unui al treilea organ (criteriile Ghent).
Aceste criterii au fost revizuite recent ºi noile criterii probabil le vor înlocui pe cele vechi în practica clinicã. Cele
douã caracteristici principale ale sindromului Marfan: anevrismul/disecþia rãdãcinii aortei ºi ectopia lenticularã vor
avea o mai mare importanþã. În plus, testarea geneticã
molecularã va ocupa un loc mai important.

Ecocardiografia: evaluarea ecocardiograficã a
rãdãcinii aortei trebuie sã includã – în plus faþã de
determinarea diametrului maxim – mãsurarea aortei
la nivelului inelului, sinusului, joncþiunii sino-tubulare
ºi aortei ascendente. Permite evaluarea funcþiei VS,
valvei aortice ºi regurgitãrii aortice, prolapsului ºi regurgitãrii valvei mitrale ºi/sau tricuspide.

RMC/CT: ar trebui efectuatã la toþi pacienþii, permite vizualizarea întregii aorte, inclusiv a dimensiunilor
aortei dupã rãdãcinã.

Clasãa

Nivelb

I

C

IIa

C

Terapia medicamentoasã

C

-blocantele (terapia standard în prezent) ar putea reduce
progresia dilatãrii aortei ºi ar putea creºte supravieþuirea,
cel puþin la adulþi. Tratamentul antihipertensiv riguros este
important, cu valoarea þintã a tensiunii arteriale sistolice
de 120 mmHg, iar la pacienþii cu disecþie de aortã acutã
(sau în antecedente) de 110 mmHg. Blocantul de receptor I de angiotensinã II, losartan poate fi util deoarece produce antagonizarea factorului  de creºtere ºi transformare. Existã în prezent în desfãºurare studii clinice pentru
evaluarea efectelor sale benefice.

IIb

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
RMC = rezonanþã magneticã cardiacã; CoA = coarctaþie de aortã; CT =
tomografie computerizatã; HVS = hipertrofie ventricularã stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Leziunile reziduale, sechelare ºi complicaþiile sunt prezentate mai jos:
 Hipertensiunea arterialã în repaus sau în timpul efortului (frecventã, chiar ºi dupã reuºita tratamentului).
Semnificaþia hipertensiunii arteriale izolate, indusã
de efort este încã o temã în curs de dezbatere.
 CoA rezidualã sau recurentã poate induce sau agrava hipertensiunea arterialã sistemicã ºi consecinþele
acesteia.
 Anevrismele de aortã ascendentã sau la locul intervenþiei prezintã risc de rupturã ºi deces.
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Indicaþii pentru intervenþia
chirurgicalã în sindromul Marfan
Se recomandã intervenþia chirurgicalã
când diametrul maxim al rãdãcinii aortei
este:
 >50 mm
 46-50 mm ºi
antecedente heredocolaterale de
disecþie sau
dilatare progresivã >2 mm/an
confirmatã de mãsurãtori repetate
sau
RA sau RM severã sau
planificarea unei sarcini.
 Ar trebui luatã în considerare
intervenþia chirurgicalã la pacienþii cu
alte segmente ale aortei > 50 mm sau
cu dilatare progresivã.

Clasãa

Nivelb

I

C*

I

C

I

C

I
I

C
C

IIa

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Ghidul pentru bolile cardiace valvulare al ESC (www.escardio.org/guidelines) este uºor mai strict, recomandând un singur diametru (45 mm),
indiferent de alte constatãri.
RA = regurgitare aorticã; RM = regurgitare mitralã.

Dimensiunea aortei la femei este în medie cu 5 mm mai
redusã, fapt explicat parþial de o suprafaþã corporalã (SC)
mai micã. Pentru decizia intervenþiei chirurgicale, la indivizi mai mici, probabil ar trebui utilizat diametrul indexat
ajustat la SC: 2,75 cm/m2.
Recomandãri pentru urmãrire
Pentru urmãrirea periodicã ºi pe termen lung este necesarã implicarea specialiºtilor cu experienþã, în centre specializate. Vizualizarea ecocardiograficã a rãdãcinii aortei ºi
vizualizarea RMC (sau CT dacã RMC este contraindicatã)
a întregii aorte sunt de mare importanþã, în special dacã
rãmâne o disecþie. Regurgitarea valvularã ºi funcþia ventricularã pot fi urmãrite cu ajutorul ecocardiografiei.
Pacienþii stabili necesitã evaluare anualã, prin ecocardiografie. RMC de aortã în întregime ar trebui efectuatã iniþial
ºi repetatã la fiecare 5 ani dacã dimensiunea aortei dupã
rãdãcinã este normalã. În cazul formãrii de anevrism dupã
rãdãcina aortei, RMC trebuie repetatã cel puþin anual.

2.8 – Leziuni obstructive ale tractului de
ejecþie al ventriculului drept
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã
linie, permite vizualizarea anatomiei la nivelul OTEVD ºi valvei pulmonare, hipertrofia ventriculului
drept ºi leziunile asociate. Ecocardiografia Doppler
permite mãsurarea gradientului la nivelul obstrucþiei,
prezenþa ºi severitatea RP ºi RT, presiunea sistolicã în
VD. La pacienþii cu stenozã tubularã ºi la pacienþii
cu stenoze seriate (subvalvularã ºi valvularã) gradienþii Doppler pot fi supraestimaþi. La pacienþii cu
VD dublu-cameral mãsurarea gradientului maxim
poate duce la subestimarea stenozei datoritã faptului cã eºantionul de flux poate sã nu fie axial.
Severitatea: uºoarã (gradient maxim <36 mmHg, viteza maximã <3 m/sec), moderatã (36-64 mmHg;
3-4 m/sec), severã (>64 mmHg, viteza maximã >4
m/sec). Deoarece mãsurãtorile Doppler nu pot fi si232

gure (vezi mai sus), pentru aprecierea severitãþii ar
trebui realizatã întotdeauna estimarea presiunilor
VD prin viteza RT.
RMC/CT: utile pentru identificarea sediului/sediilor

obstrucþiei, în special la nivel sub-infundibular, trunchiului sau ramurilor AP ºi pentru evaluarea VD. Metodele de elecþie pentru vizualizarea dilatãrii pulmonare ºi stenozelor pulmonare periferice (SP).

Imagistica nuclearã: poate evidenþia anomalii de
perfuzie în diferite segmente pulmonare în cazul stenozelor pulmonare periferice (pot fi mãsurate prin
RMC).

Cateterismul cardiac: poate fi necesar pentru
confirmarea extinderii, severitãþii ºi nivelului obstrucþiei (ex: VDDC).
Indicaþii pentru intervenþia în leziunile obstructive ale tractului de ejecþie
al ventriculului drept
Se recomandã repararea OTEVD la orice nivel, indiferent de simptomatologie,
atunci când gradientul maxim Doppler
este >64 mmHg (viteza maximã >4 m/s),
dacã funcþia VD este normalã ºi nu este
necesarã nici o înlocuire valvularã.
În SP valvularã intervenþia de elecþie ar
trebui sã fie valvulotomia cu balon.
Se recomandã intervenþia chirurgicalã la
pacienþii asimptomatici la care valvulotomia cu balon este ineficientã ºi înlocuirea
valvularã chirurgicalã este singura opþiune,
dacã PVD sistolicã >80 mmHg (viteza RT
>4,3 m/sec).
La pacienþii cu gradient <64 mmHg
intervenþia ar trebui luatã în considerare în
prezenþa:
 simptomelor datorate SP sau,
 scãderii funcþiei VD sau,
 VD dublu-cameral (care este de regulã
progresiv) sau,
 aritmiilor importante sau,
 ºuntului dreapta- stânga prin DSA sau
DSV.
SP perifericã ar trebui luatã în considerare
pentru reparare, indiferent de simptomatologie, dacã îngustarea diametrului este
>50% ºi presiunea sistolicã în VD este >50
mmHg ºi/sau existã anomalii de perfuzie
pulmonarã.

Clasãa

Nivelb

I

C

I

C

I

C

IIa

C

IIa

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; DSV = defect septal ventricular; OTEVD = leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al ventriculului drept; PVD = presiunea în ventriculul drept; RT = regurgitare tricuspidianã; SP = stenozã
pulmonarã; VD = ventricul drept.

Pentru conductul VD - AP vezi capitolul 2.14 (Conductul
ventricul drept- arterã pulmonarã)
Recomandãri pentru urmãrire
Pacienþii cu OTEVD necesitã urmãrire prin evaluare ecocardiograficã periodicã pe parcursul întregii vieþi. Frecvenþa controalelor depinde de severitatea leziunii, dar
majoritatea pacienþilor vor necesita o vizitã anualã, inclusiv evaluarea în centre specializate GUCH. Pacienþii cu SP
valvularã uºoarã sau SP rezidualã uºoarã necesitã control
la 5 ani.
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2.9 – Boala Ebstein

2.10 - Tetralogia Fallot

Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: tehnica diagnosticã de elecþie,
oferind informaþii despre anatomia ºi funcþia valvei
tricuspide, deplasarea distalã apicalã a cuspei septale sau posterioare (la adulþi 0,8 cm/m2 SC), dimensiunea cuspei anterioare, “tethering”-ul cuspei tricuspidiene septale sau posterioare la sept sau peretele
ventricular, dimensiunea ºi funcþia diverselor camere
cardiace (atriul drept, ventriculul atrializat, VD ºi VS
restante funcþional), OTEVD ºi leziunile asociate.

RMC: are valoare în evaluarea preoperatorie, permite vizualizarea completã pentru evaluarea dilatãrii
cordului drept, funcþiei VD ºi valvei tricuspide.

Algoritmul de diagnostic pentru pacienþii corectaþi

Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã
linie, permite evaluarea OTEVD ºi RP reziduale, DSV
rezidual, dimensiunii ºi funcþiei VD ºi VS, RT, PVD, dimensiunii rãdãcinii aortei ºi RA.

RMC/CT: metoda de elecþie pentru evaluarea volumului ºi funcþiei VD, RP, dimensiunii, formei ºi expansiunii AP, a aortei ascendente ºi poziþiei vaselor mari
sau conductelor în relaþie cu sternul (resternotomie).

TECP: ajutã la stabilirea momentului reintervenþiei ºi
oferã informaþii prognostice.

Monitorizarea Holter, înregistrarea evenimentelor: necesarã pentru pacienþi selectaþi (risc înalt,
investigaþi pentru suspiciunea de aritmii clinice).

Cateterismul cardiac: doar la pacienþii care sunt
supuºi cateterismului intervenþional (îndepãrtarea
stenozei AP distale, implantarea valvularã percutanã)
ºi când evaluarea neinvazivã este neconcludentã.

Indicaþii pentru intervenþia în boala
Clasãa
Ebstein
Indicaþii pentru intervenþia
chirurgicalã
 Repararea chirurgicalã trebuie realizatã
la pacienþii cu RT mai mult decât
moderatã ºi simptomatici (clasa NYHA
I
> II sau aritmii) sau la pacienþii cu
reducerea capacitãþii de efort obiectivatã
prin TECP.
 Dacã existã ºi indicaþie pentru chirurgia
valvei tricuspide, atunci închiderea DSA/
I
FOP ar trebui realizatã la momentul
reparãrii valvulare.
 Repararea chirurgicalã ar trebui
luatã în considerare, indiferent de
simptomatologie, la pacienþii cu dilatare
progresivã a cordului drept sau cu
IIa
scãderea funcþiei sistolice a VD ºi/sau
cardiomegalie progresivã la radiografia
toracicã.
Indicaþii pentru cateterism
intervenþional
 Pacienþii cu aritmii importante ar trebui
sã efectueze studiu electrofiziologic,
urmat, dacã este posibil, de terapie
I
de ablaþie sau tratament chirurgical al
aritmiilor în cazul în care sunt programaþi
pentru chirurgie cardiacã.
 În cazul emboliilor sistemice probabil
datorate embolismului paradoxal, ar
IIa
trebui luatã în considerare închiderea
izolatã a DSA/FOP cu dispozitiv.
 În caz de cianozã (saturaþia în oxigen
în repaus <90%) poate fi luatã în
considerare închiderea izolatã a DSA/
IIb
FOP cu dispozitiv, dar necesitã o
evaluare atentã înaintea intervenþiei.

Nivelb

C

C

C

C

C

C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; DSV = defect septal ventricular; FOP = foramen ovale patent; NYHA = New York Heart Association; RT = regurgitare
tricuspidianã; TECP = test de efort cardiopulmonar; VD = ventricul drept.

Recomandãri pentru urmãrire
Toþi pacienþii necesitã urmãrire periodicã (cel puþin anualã) în centre specializate GUCH. Anomaliile reziduale
postchirurgicale tipice care trebuie urmãrite sunt: RT persistentã sau nouã, complicaþie obiºnuitã dupã înlocuirea
valvularã, disfuncþia VD sau VS, ºuntul atrial rezidual, aritmiile ºi blocurile de grad înalt.

Indicaþii pentru intervenþie dupã
Clasãa Nivelb
corecþia tetralogiei Fallot
Se recomandã înlocuirea valvei aortice la
pacienþii cu RA severã cu semne sau simptoI
C
me de disfuncþie de VS.
Se recomandã ÎVP la pacienþii simptomatici
cu RP severã ºi/sau stenozã (presiunea
I
C
sistolicã în VD >60 mmHg, viteza RT >3,5
m/s).
ÎVP ar trebui luatã în considerare la pacienþii
asimptomatici cu RP severã ºi/sau SP când
este prezent cel puþin unul din urmãtoarele
criterii:
 Scãderea obiectivatã a capacitãþii de efort,
 Dilatarea progresivã a VD,
IIa
C
 Disfuncþia sistolicã progresivã a VD,
 RT progresivã (cel puþin moderatã),
 OTEVD cu presiunea sistolicã în VD >80
mmHg (viteza RT >4,3 m/s),
 Aritmii atriale/ventriculare susþinute.
Închiderea DSV ar trebui consideratã la
pacienþii cu DSV rezidual ºi suprasarcinã
de volum VS sau dacã pacientul este suIIa
C
pus intervenþiei chirurgicale pentru valvã
pulmonarã.
a = Clasã de recomandare; b = Nivel de evidenþã.
DSV = defect septal ventricular; ÎVP = înlocuirea valvei pulmonare; OTEVD = leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al ventriculului drept; RA
= regurgitare aorticã; RP = regurgitare pulmonarã; RT = regurgitare tricuspidianã; VD = ventricul drept; VS = ventricul stâng

Indicaþii pentru SE ºi DCI
Studiul electrofiziologic (SE) ºi/sau ablaþia trebuie luate în
considerare la pacienþii simptomatici cu aritmii clinice, atriale sau ventriculare, suspicionate sau documentate.
Pentru DCI vezi capitolul 1.9 (Aritmii ºi MSC). Implantarea
de DCI pentru prevenþia primarã rãmâne controversatã
ºi pânã în prezent nu a fost realizatã nici o schemã idealã
de stratificare a riscului. Au fost descriºi – cu toate cã nu
consistent - urmãtorii factori de risc: disfuncþia ventricularã dreaptã ºi/sau stângã, fibroza ventricularã extinsã (la
RMC), QRS 180 msec, RP importantã, tahicardia ventricularã (TV) nesusþinutã la monitorizarea Holter, TV inductibilã la studiul EF, ºunturi paliative de lungã duratã ºi vârsta înaintatã la momentul corecþiei.
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Recomandãri pentru urmãrire
Toþi pacienþii cu TF ar trebui sã fie evaluaþi cardiologic
periodic într-un centru specializat GUCH, anual în cazul
majoritãþii pacienþilor, dar se poate mai rar la pacienþii stabili sau cu tulburãri hemodinamice minime.
Complicaþii tardive care necesitã urmãrire:

RP: RP importantã se întâlneºte aproape întotdeauna dupã repararea cu petec transanular. Poate duce
ulterior la dilatare ºi disfuncþie de VD simptomaticã.

OTEVD rezidualã: se poate produce la nivelul infundibulului, valvei pulmonare sau trunchiului pulmonar principal, distal, dupã bifurcaþie ºi ocazional
în ramurile stângã sau dreaptã ale AP.

Dilatarea ºi disfuncþia VD: în general datoritã RP
libere reziduale de lungã duratã ± OTEVD. RT importantã poate apãrea ca o consecinþã a dilatãrii VD.

DSV rezidual: poate duce la suprasolicitarea de volum a VS.

Dilatarea rãdãcinii aortei cu RA: cel mai frecvent duce la RA ºi rar la disecþie aorticã.

Disfuncþia VS: ca ºi alte cauze (suprasolicitarea de
volum a VS, ºunturi arteriale paliative de lungã duratã, DSV rezidual ºi/sau RA), poate rezulta dintr-o
interdependenþã ventriculo-ventricularã (RP).

Tahicardia atrialã/ventricularã ºi MSC: se datoreazã problemelor hemodinamice progresive ºi/sau
cicatricii chirurgicale.

Endocardita (rar).

2.11 - Transpoziþia de vase mari
Dupã corecþia de tip switch atrial (Mustard
sau Senning)
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã
linie, oferã informaþii privind dimensiunea ºi funcþia
ventriculului sistemic ºi subpulmonar, obstrucþia tractului de ejecþie subpulmonar, RT, regurgitarea sau
obstrucþia conductelor intra-atriale (”atrial baffles”) ºi
evaluarea întoarcerii venoase pulmonare. Cu toate
acestea, stenoza de vena cavã superioarã este cel
mai dificil de evaluat ºi poate fi necesarã ETE. Se recomandã ecocardiografia de contrast dacã existã
suspiciunea de regurgitare sau stenozã a conductului intra-atrial.

RMC/CT: se recomandã pentru evaluarea funcþiei
VD sistemic ºi a patenþei conductelor intra-atriale.

Monitorizarea Holter, înregistrarea evenimentelor: necesarã pentru pacienþi selectaþi (risc înalt,
investigaþi pentru suspiciunea de aritmii clinice).

Cateterismul cardiac: recomandat când evaluarea neinvazivã este neconcludentã sau este necesarã evaluarea HTP.
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Indicaþii pentru intervenþia în transClasãa Nivelb
poziþia de vase mari dupã switch atrial
Indicaþii pentru intervenþia
chirurgicalã
Se recomandã repararea sau înlocuirea
valvularã la pacienþii simptomatici cu regurgitare valvularã AV sistemicã (tricuspidã)
I
C
severã, fãrã disfuncþie ventricularã
importantã (FEVD 45%).
Pentru pacienþii cu disfuncþie ventricularã
sistemicã importantã, cu sau fãrã RT, se
I
C
recomandã tratamentul conservator, sau în
cele din urmã, transplantul cardiac.
Se recomandã intervenþia chirurgicalã pentru OTEVS dacã este simptomaticã sau dacã
I
C
funcþia ventriculului stâng se deterioreazã.
Se recomandã intervenþia chirurgicalã
pentru obstrucþia venoasã pulmonarã
I
C
simptomaticã (cateterismul intervenþional
rareori posibil).
Se recomandã intervenþia chirurgicalã
pentru pacienþii simptomatici cu stenozã
I
C
de conduct intra-atrial care nu poate fi
rezolvatã pe cale intervenþionalã.
Se recomandã intervenþia chirurgicalã
pentru pacienþii simptomatici cu regurgitare
I
C
de conduct intra-atrial la care nu se poate
realiza implantarea de stent.
Repararea sau înlocuirea valvularã ar
trebui luatã în considerare la pacienþii
asimptomatici cu regurgitare valvularã AV
IIa
C
sistemicã (tricuspidã) severã, fãrã disfuncþie
ventricularã importantã (FEVD  45%)
Bandarea arterei pulmonare la pacienþii
adulþi, pentru a realiza un schimb septal
sau pentru antrenamentul ventriculului
III
C
stâng pe un cord la care s-a realizat anterior switch atrial, este în prezent o tehnicã
experimentalã ºi trebuie evitatã
Indicaþii pentru cateterism
intervenþional
Se recomandã implantarea de stent la
pacienþii simptomatici cu stenozã de conI
C
duct intra-atrial.
Se recomandã implantarea de stent (acoperit) sau de dispozitiv de închidere la pacienþii
simptomatici cu regurgitãri de conduct
I
C
intra-atrial ºi cianozã importantã în repaus
sau la efort.
Se recomandã implantarea de stent (acoperit) sau de dispozitiv de închidere la pacienþii
I
C
cu regurgitãri de conduct intra-atrial ºi
simptome datorate ºuntului S-D.
La pacienþii asimptomatici cu regurgitãri
de conduct intra-atrial ºi suprasarcinã
ventricularã de volum importantã datoratã
IIa
C
ºuntului S-D, se poate lua în considerare
implantarea de stent (acoperit) sau de dispozitiv de închidere
Implantarea de stent ar trebui luatã în
considerare la pacienþii asimptomatici, cu
IIa
C
stenozã de conduct intra-atrial, care necesitã
cardiostimulare.
Implantarea de stent poate fi luatã în considerare la alþi pacienþi asimptomatici cu
IIb
C
stenozã de conduct intra-atrial.
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a = Clasã de recomandare;
b = Nivel de evidenþã;
AV = atrioventricular; FEVD = fracþia de ejecþie a ventriculului drept; OTEVS = obstrucþia tractului de ejecþie al ventriculului stâng; RT= regurgitare
tricuspidianã; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; VS = ventricul stâng

Studiul electrofiziologic (SE), ablaþia ºi DCI
Aceste proceduri sunt complicate de faptul cã atriile nu
sunt în mod normal accesibile pentru cateterizare ºi pentru tehnicile “normale” SE, datoritã traiectului conductelor
intra-atriale ºi trebuie realizate doar în centre specializate
cu experienþã specificã. Pacienþii au risc crescut de MSC.
Factorii de risc raportaþi au fost tahiaritmiile atriale, disfuncþia sistolicã a VD sistemic ºi durata QRS 140 msec.
Vezi capitolul de Aritmii ºi MSC (1.9).
Recomandãri pentru urmãrire
Toþi pacienþii trebuie sã fie evaluaþi cel puþin anual într-un
centru specializat GUCH.
Complicaþii frecvente care necesitã urmãrire:
 Disfuncþia VD sistemic.
 RT: apare frecvent ca semn al dilatãrii VD ºi evolueazã.
 Tahiaritmiile: tipic este flutterul atrial, dar se pot întâlni ºi fibrilaþia atrialã sau alte tipuri de tahicardie
supraventricularã. Sunt raportate ºi TV, fibrilaþia ventricularã, ele asociindu-se cu MSC.
 Bradiaritmii: pierderea funcþiei nodului sinusal necesitã frecvent cardiostimulare.
 Regurgitãrile de conduct intra-atrial pot produce
ºunt stânga-dreapta (S-D) sau dreapta- stânga (D-S)
 Obstrucþia drenajului venos sistemic ºi/sau pulmonar.
 Obstrucþia tractului de ejecþie subpulmonar: poate
apãrea datoritã bombãrii spre stânga a septului inter ventricular.

Operaþia de switch arterial
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: principala tehnicã de diagnostic,
oferã informaþii privind funcþia (globalã ºi regionalã)
a VS, stenozele la nivelul anastomozelor arteriale, cel
mai frecvent SP, regurgitarea valvularã neo-aorticã,
dimensiunea aortei ascendente ºi angularea crosei
aortei. Trebuie evaluatã prezenþa, localizarea ºi severitatea stenozelor la nivelul trunchiului, bifurcaþiei
ºi ramurilor arterei pulmonare. Funcþia VD trebuie
evaluatã ºi trebuie estimatã presiunea sistolicã (viteza RT). Ecocardiografia de stres poate dezvãlui disfuncþia VS ºi poate detecta ischemia miocardicã provocatã.

RMC: evaluarea aortei, stenozelor ramurilor pulmonare ºi distribuþia fluxului între plãmânul stâng ºi
drept.

CT: poate fi folositã pentru vizualizarea non-invazivã
a arterelor coronare, inclusiv ostiile, dacã existã suspiciunea de stenoze, sau ca o alternativã la RMC.

Imagistica nuclearã: poate fi utilizatã pentru evaluarea perfuziei coronariene dacã existã suspiciunea
de ischemie miocardicã, iar în cazul stenozelor la
nivelul ramurilor pulmonare se recomandã test de
perfuzie pulmonarã.

Cateterismul cardiac: se recomandã, inclusiv angiografia coronarianã, în cazul disfuncþiei VS ºi suspiciunii de ischemie miocardicã

Indicaþii de intervenþie în transpoziþia
de vase mari dupã operaþia de switch
arterial
Stentarea sau intervenþia chirurgicalã (în
funcþie de substrat) ar trebui efectuate
pentru stenozele arterelor coronare care
cauzeazã ischemie
Corecþia chirurgicalã a OTEVD ar trebui
efectuatã la pacienþii simptomatici cu presiune sistolicã VD >60 mmHg (velocitate RT
>3,5 m/sec)
Corecþia chirurgicalã a OTEVD ar trebui
efectuatã indiferent de simptome când
apare disfuncþia de VD (presiunea VD
poate fi scãzutã)
Corecþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu
OTEVD ºi presiune sistolicã VD >80 mmHg
(velocitate RT >4,3 m/sec)
Chirurgia rãdãcinii aortice ar trebui luatã în
considerare când (noua) rãdãcinã aorticã
este mai mare de 55 mm, la un adult de
staturã medie (pentru înlocuirea valvei
aortice pentru RA severã vezi ghidurile*
pentru RA)
Stentarea sau intervenþia chirurgicalã
(în funcþie de substrat) ar trebui luate în
considerare pentru SP perifericã, indiferent
de simptome, dacã se îngusteazã >50%
din diametru ºi presiunea sistolicã din VD
>50mmHg ºi/sau sunt prezente anomalii
ale perfuziei pulmonare

Clasãa

Nivelb

I

C

I

C

I

C

IIa

C

IIa

C

IIa

C

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
*Ghidurile ESC pentru valvulopatii; www.escardio.org/guidelines
RA=regurgitare aorticã; VD=ventricul drept; OTEVD=leziuni obstructive
ale tractului de ejecþie al ventriculului drept; RT=regurgitare tricuspidianã

Recomandãri pentru urmãrire
Toþi pacienþii ar trebui vãzuþi cel puþin anual într-un centru
specializat GUCH.
Complicaþii frecvente de urmãrit
 Disfuncþia VS ºi aritmiile: ambele pot fi legate de
afectarea arterelor coronare (reimplantare ostialã)
 Dilatarea porþiunii proximale a aortei ascendente,
ducând la RA
 SP supravalvularã, stenoza de ramuri de arterã pulmonarã (unilateralã sau bilateralã).

Operaþia tip Rastelli
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: tehnica de diagnostic de primã
linie, aducând informaþii despre funcþia VS ºi VD.
Conexiunea dintre VS poziþionat posterior ºi valva
aorticã poziþionatã anterior (datoritã transpoziþiei de
vase mari) ºi funcþia conductului dintre VD ºi trunchiul pulmonarei ar trebui vizualizate ºi apreciate
prin evaluare Doppler. DSV-urile reziduale sunt frecvent dificil de evaluat, datoritã direcþiei neobiºnuite a
conductului sau petecului utilizat pentru a conecta
VS la valva aorticã. Gradienþii Doppler de-a lungul
conductului pot fi dificil de mãsurat ºi astfel pot fi
nesiguri. Astfel, estimarea presiunii VD prin velocita-
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tea RT este de o importanþã deosebitã pentru evaluarea stenozei conductului.

RMC: indicatã când datele ecocardiografice sunt
insuficiente (în special pentru VD ºi conduct).

Cateterismul cardiac: poate fi necesar pentru
evaluarea hemodinamicã a stenozelor conductului.
Indicaþii de intervenþie în cazul
Clasãa
operaþiei de tip Rastelli
Pentru indicaþiile de tratament al stenozei
de conduct, vezi secþiunea 2.14 (Conduct
VD – arterã pulmonarã)
Dacã ºuntul stânga-dreapta printr-un DSV
rezidual cauzeazã simptome sau încãrcare
I
importantã de volum de partea stângã,
tratamentul chirurgical ar trebui efectuat
Stenoza conexiunii dintre VS ºi valva aorticã
cu un gradient mediu >50mmHg (mai
IIa
puþin dacã funcþia VS ºi debitul cardiac
sunt reduse) ar trebui luatã în considerare
pentru reparare chirurgicalã

Nivelb
-

C

C

Indicaþii de intervenþie în
transpoziþia de vase mari corectatã
congenital
Chirurgia valvei AV sistemice (valva
tricuspidã) pentru regurgitare severã
ar trebui luatã în considerare înaintea
deteriorãrii funcþiei ventriculului sistemic
(subaortic) (înainte ca FEVD <45%)
Repararea anatomicã (switch atrial +
switch arterial sau operaþie Rastelli când e
fezabilã în caz de DSV nerestrictiv) poate
fi consideratã când VS funcþioneazã la
presiune sistemicã

Clasãa

Nivelb

IIa

C

IIb

C

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
AV=atrioventricular; VS=ventricul stâng; FEVD=fracþia de ejecþie a ventriculului drept; DSV=defect septal ventricular.

Recomandãri pentru urmãrire

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
VS=ventricul stâng; DSV=defect septal interventricular.

Pacienþii cu transpoziþie de vase mari corectatã congenital necesitã urmãrire anualã pe toatã durata vieþii într-un
centru specializat GUCH, în special datoritã tulburãrilor de
conducere (BAV), ºi disfuncþiei ventriculului sistemic sau a
valvei AV sistemice.

Recomandãri pentru urmãrire

2.13 Pacienþii dupã operaþia Fontan

Toþi pacienþii ar trebui vãzuþi cel puþin anual într-un centru
specializat GUCH, cu atenþie deosebitã pentru problemele descrise mai jos.

Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: investigaþia diagnosticã de primã
linie, oferind informaþii despre funcþia ventricularã ºi
valvularã. Pentru a imagina conexiunea Fontan, ETE
sau altã modalitate imagisticã sunt în general necesare.

Analize sanguine anuale: ar trebui sã includã
hematologia, albumina sericã, funcþia hepaticã ºi renalã. Dacã este suspectatã enteropatia prin pierdere
de proteine (EPP), clearanceul 1- antitripsinei ar trebui calculat.

RMC/CT: în special utile pentru evaluarea conexiunii Fontan, venelor colaterale ºi pulmonare (ex. Obstrucþia venei pulmonare drepte de cãtre atriul drept
mãrit) ºi fluxul pulmonar diferenþial.

Evaluarea hepaticã: prin ecografie (ºi CT) este importantã (fibrozã, cirozã, cancer).

Cateterismul cardiac: ar trebui efectuat de rutinã
în caz de edem inexplicabil, deteriorare clinicã, aritmie nou instalatã, cianozã sau hemoptizie. Oferã
informaþii despre funcþia ventricularã ºi valvularã, parametrii hemodinamici, inclusiv presiunea VD ºi obstrucþia conexiunii Fontan sau conexiuni vasculare
anormale.

Cele mai frecvente probleme sunt legate de conductul valvular dintre VD ºi AP ºi DSV-urile reziduale. Aritmiile ventriculare ºi supraventriculare – pot de asemenea apãrea.

2.12 Transpoziþia de vase mari corectatã
congenital
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia: tehnica de diagnostic de bazã,
demonstrând dubla discordanþã. Este importantã
identificarea anomaliilor asociate, în special anomaliile valvelor AV (malformaþia Ebstein-like) ºi regurgitarea, DSV, OTEVS ºi SP. Funcþia sistolicã a ventriculului
sistemic (subaortic) ºi severitatea regurgitãrii valvelor
AV pot fi evaluate.

RMC: oferã informaþii despre anatomia intracardiacã
ºi a vaselor mari ºi este indicatã pentru cuantificarea
volumelor ventriculare, masei ºi FE când este necesar.

Monitorizarea Holter: necesarã pentru pacienþi
selectaþi (risc înalt, investigaþi pentru aritmii suspectate sau clinic manifeste)

Cateterismul cardiac: indicat când investigaþiile
neinvazive sunt neconcludente.

Tratament medicamentos
Anticoagulare: Staza sanguinã din atriul drept ºi tulburãrile
de coagulare pot predispune la trombozã. Potenþialul
pentru embolism pulmonar subclinic, recurent, care sã
ducã la o creºtere a presiunii VD, a condus la recomandarea de anticoagulare pe toatã durata vieþii. Nu existã, cu
toate acestea, vreo evidenþã a beneficiului ºi aplicarea
diferã între centre. Anticoagularea este cu certitudine indicatã în prezenþa trombului atrial, aritmiilor atriale sau
evenimentelor tromboembolice.
Tratamentul antiaritmic: pierderea ritmului sinusal poate
precipita declinul hemodinamic rapid ºi aritmiile susþinute
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ar trebui considerate o urgenþã medicalã. Cardioversia
electricã este tratamentul principal, deoarece tratamentul
medical este frecvent ineficient. Amiodarona poate fi eficientã în prevenirea recurenþelor, dar are multiple efecte
adverse pe termen lung. Sotalolul poate fi o alternativã.
Ar trebui sã existe un prag scãzut pentru ablaþia cu radiofrecvenþã, deºi acestea sunt aritmii dificil de tratat în laboratorul de cateterism. Pacemakerele atriale antitahicardice pot ajuta. Dacã pacingul AV este necesar, va trebui
o abordare epicardicã. Apariþia aritmiilor ar trebui sã grãbeascã evaluarea hemodinamicã.
Terapia medicalã a enteropatiei cu pierdere de proteine
(EPP): Terapia medicamentoasã ramâne o provocare ºi
variate tratamente au fost propuse (dupã excluderea problemelor hemodinamice), inclusiv restricþia de sare, dieta
hiperproteicã, diuretice, IECA (pot fi prost toleraþi), steroizi,
infuzia de albuminã, heparinã subcutanat cronic, crearea
unei fenestrãri (prin cateterism intervenþional) ºi eventual
luarea în considerare a unui transplant.
Tratamentul chirurgical/intervenþional
Pacienþii cu ”Fontan nereuºitã” (cu o combinaþie de aritmie netratabilã, dilatare de atriu drept, agravarea regurgitãrii AV, deteriorarea funcþiei ventriculare ºi/sau tromb
atrial) ar trebui luaþi în considerare pentru chirurgie.
Transformarea unei conexiuni atrio-pulmonare într-o conexiune totalã cavo-pulmonarã mai ”eficientã ca forþã”,
împreunã cu chirurgia aritmiei, a oferit rezultate preliminarii bune în situaþia în care a fost efectuatã de persoane
cu mare experienþã, dar este asociatã cu mortalitate în
timpul intervenþiei chirurgicale ºi morbiditate progresivã,
fiind necesarã atât continuarea terapiei medicamentoase
cât ºi implantare de cardiostimulator în majoritatea cazurilor. Dacã este efectuatã târziu, conversia se poate sã nu
aibã un rezultat bun ºi transplantul cardiac poate fi necesar. Cu toate acestea, momentul cel mai bun pentru
conversie rãmâne nesigur. Intervenþia prin cateterism
poate fi necesarã pentru închiderea fenestrãrii în caz de
obstrucþie vascularã sau conexiuni vasculare anormale.
Recomandãri pentru urmãrire
Pacienþii cu Fontan ar trebui urmãriþi într-un centru specializat GUCH, cel puþin anual, incluzând ecocardiografie,
ECG, analize sanguine ºi teste de efort. Intervalul de efectuare a RMC ºi ultrasonografiei hepatice (CT) trebuie decis
pentru fiecare individ în parte. Evaluarea exhaustivã este
obligatorie pentru pacienþii cu manifestãri de ”Fontan
nereuºitã”, cu atenþie deosebitã pentru a exclude chiar ºi
obstrucþiile minore ale fluxului cavopulmonar ºi întoarcerii
venoase pulmonare, care pot avea impact hemodinamic
major.

2.14 Conductul ventricul drept - artera
pulmonarã
Algoritm de diagnostic

Ecocardiografia Doppler: investigaþia diagnosticã
de primã linie, oferind informaþii despre dimensiunea ºi funcþia ambilor ventriculi, RP, RT ºi leziunile
asociate. Gradienþii de-a lungul conductului pot fi dificil de mãsurat ºi nu sunt siguri. Presiunea VD obþinutã prin velocitatea RT ar trebui folositã pentru a
aprecia stenoza conductului.


RMC/CT: pot fi necesare pentru a vizualiza conductul (nivelul stenozei), AP ºi anatomia arterelor coronare, pentru aprecierea VD ºi a severitãþii RP. Înainte de
repetarea sternotomiei, relaþia dintre conduct/VD ºi
straturile interne substernale trebuie evaluatã.

Cateterismul: întotdeauna necesar în caz de intervenþie.
Indicaþii de intervenþie la pacienþii
cu conduct ventricul drept - artera
Clasãa Nivelb
pulmonarã
Pacienþii simptomatici cu presiune sistolicã
în VD >60 mmHg (velocitate RT >3,5 m/sec;
poate fi mai micã în caz de debit scãzut)
I
C
ºi/sau RP moderatã/severã ar trebui trataþi
chirurgical
Pacienþii asimptomatici cu OTEVD severã
ºi/sau RP severã ar trebui luaþi în considerare pentru intervenþie chirurgicalã când
cel puþin unul din criteriile urmãtoare este
prezent:
 Scãderea toleranþei la efort (TECP)
IIa
C
 Dilatare progresivã VD
 Disfuncþie sistolicã VS progresivã
 RT progresivã (cel puþin moderatã)
 Presiune sistolicã VD >80 mmHg
(velocitate RT >4,3 m/sec)
 Aritmii susþinute atriale/ventriculare
a = clasã de recomandare
b = nivel de evidenþã
TECP = test de efort cardiopulmonar; RP = regurgitare pulmonarã; VD =
ventricul drept; OTEVD = leziuni obstructive ale tractului de ejecþie VD; RT
= regurgitare tricuspidianã

Recomandãri pentru urmãrire
Urmãrirea regulatã într-un centru specializat GUCH este
recomandatã la cel puþin 12 luni. O atenþie specialã ar
trebui acordatã toleranþei la efort (TECP), presiunii sistolice
VD (gradientul la nivelul conductului), funcþiei VD, RT ºi
aritmiilor.

2.15 Sindromul Eisenmenger ºi hipertensiunea pulmonarã arterialã severã
Recomandãri pentru tratamentul
hipertensiunii pulmonare arteriale
Clasãa
în BCC
Tratamentul HTAP în BCC ar trebui efectuI
at doar în centre specializate
La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în
clasa funcþionalã OMS III* ar trebui iniþiat
I
tratament cu antagonistul receptorilor de
endotelinã, bosentan
La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în
clasa funcþionalã OMS III ar trebui luaþi în
considerare alþi antagoniºti de receptori de
IIa
endotelinã, inhibitori de 5 fosfodiesterazã
ºi analogi de prostaglandine
La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în
IIb
clasã funcþionalã OMS III poate fi luatã în
considerare terapia combinatã
Utilizarea de blocante ale canalelor de calIII
ciu ar trebui evitatã la pacienþii cu sindrom
Eisenmenger

Nivelb
C
B

C

C
C

a = clasã de recomandare
b = nivel de evidenþã
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*Deºi date recente susþin folosirea antagoniºtilor receptorilor de endotelinã cum e bosentanul în clasa funcþionalã OMS II la pacienþii cu HTP
arterialã idiopaticã ºi HTP arterialã asociatã cu bolile de þesut conjunctiv,
aceste date nu sunt existente în prezent pentru pacienþii cu sindrom Eisenmenger. Datoritã diferenþelor marcate în ceea ce priveºte evoluþia între
aceste grupuri, rezultatele nu pot fi aplicate la pacienþii congenitali ºi studii
suplimentare sunt necesare.
BCC = boalã cardiacã congenitalã; HTAP = hipertensiune pulmonarã arterialã; OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

2.16 Managementul pacienþilor cianotici
Complicaþii tardive:

Simptome datorate hipervâscozitãþii: cefalee,
ameþealã, obosealã, tinitus, vedere înceþoºatã, parestezii ale degetelor ºi buzelor, dureri musculare ºi
slãbiciune. Puþin probabile la un pacient cu repleþia
depozitelor de fier ºi hematocrit <65%.

Hemoragii: sângerare dentarã, epistaxis, menoragie, hemoptizie (cel mai frecvent tip de sângerare
majorã ºi manifestare clinicã a unei hemoragii intrapulmonare, nereflectând extensia sângerãrii parenchimatoase).

Tromboza: cauzatã de tulburãri ale coagulãrii, staza sângelui în cavitãþile ºi vasele dilatate, ateroscleroza ºi/sau disfuncþia endotelialã, prezenþa materialului
trombogenic (ex. Conductele) ºi aritmiile.

Accidente vasculare cerebrale: pot fi cauzate de
evenimente tromboembolice (embolii paradoxale),
factori reologici (microcitozã), disfuncþie endotelialã,
ºi factorii de risc ”tradiþionali” ai aterosclerozei. Severitarea eritrocitozei secundare per se nu este un factor de risc; microcitoza cauzatã de deficitul de fier,
datoratã flebotomiilor necorespunzãtoare, a fost cel
mai puternic predictor independent al evenimentelor cerebrovasculare.

Embolii paradoxale: pot fi cauzate de aritmii supraventriculare sau de cãi sau catetere transvenoase.

Deficit de fier: este frecvent cauzat de flebotomiile
necorespunzãtoare.

Aritmii: supraventriculare ºi ventriculare.

Complicaþii infecþioase: endocarditã, abces cerebral, pneumonie.

Disfuncþie renalã: este obiºnuitã ºi se datoreazã
anomaliilor funcþionale ºi structurale ale rinichilor.

Litiazã biliarã: se poate complica prin colecistitã/
litiazã de coledoc.

Complicaþii reumatologice: includ artrita gutoasã, osteoartropatia hipertroficã, cifoscolioza.
Algoritm de diagnostic
Saturaþia în oxigen trebuie obþinutã prin pulsoximetrie
dupã cel puþin 5 minute de repaus.
Capacitatea de efort ar trebui evaluatã în mod regulat
preferabil printr-un test de mers de 6 minute.
Analizele de sânge ar trebui sã includã numãrãtoarea celulelor sanguine, volumul eritrocitar mediu (VEM), feritina
sericã (fierul seric, transferina ºi saturaþia transferinei pot fi
necesare pentru depistarea precoce a deficitului de fier),
creatinina, acidul uric seric, profilul coagulãrii, peptidul
natriuretic tip B (BNP) sau pro-BNP, acidul folic ºi vitamina
B12 în prezenþa VEM crescut sau VEM normal ºi feritinã
sericã scãzutã.
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Precauþii în ceea ce priveºte datele de laborator
 Parametrii coagulãrii: volumul plasmatic este redus
datoritã eritrocitozei secundare; cantitatea de citrat
de sodiu trebuie ajustatã la valoarea hematocritului
dacã acesta este >55%.
 Determinarea hematocritului prin numãrare electronicã automatã a particulelor (în urma centrifugãrii
pot rezulta valori fals crescute ale hematocritului).
 Nivelul glicemiei poate fi redus (creºterea glicolizei in
vitro rezultatã din creºterea numãrului de eritrocite).
Terapie medicamentoasã
Pentru tratamentul specific al HTAP vezi secþiunea 2.15
(sindromul Eisenmenger ºi HTAP severã)
 Aritmiile: ritmul sinusal ar trebui menþinut oricând
este posibil. Terapia medicamentoasã ar trebui iniþiatã cu atenþie ºi în general în spital. Liniile venoase
ar trebui evitate.
 Flebotomia terapeuticã ar trebui efectuatã numai în
prezenþa simptomelor hipervâscozitãþii moderate/
severe datorate eritrocitozei secundare (hematocrit
>65%), în absenþa deshidratãrii ºi a deficitului de fier.
Înlocuirea cu lichid izovolumic (750-1000ml de soluþie salinã izotonã la extragerea de 400-500 ml de
sânge) ar trebui efectuatã.
 Transfuzia de sânge poate fi necesarã în prezenþa
anemiei feriprive (hemoglobinã inadecvatã pentru
saturaþia oxigenului)
 Suplimentarea cu fier ar trebui efectuatã în prezenþa
deficitului de fier (VEM <80fL) ºi urmãritã cu atenþie
(efect de rebound).
 Anticoagularea de rutinã/aspirinã: datele existente în
prezent nu aratã niciun beneficiu pentru prevenþia
evenimentelor tromboembolice la pacienþii cianotici. Existã, însã, un risc crescut de sângerare.
 Indicaþii de anticoagulare: flutter/fibrilaþie atrialã (INR
þintã 2-2,5; þintã mai ridicatã a INR în prezenþa unei
valve mecanice).
 Hemoptizia: necesitã radiografie toracicã urmatã de
CT toracic dacã existã vreun infiltrat. Bronhoscopia
supune pacientul la risc ºi aduce rareori informaþii utile. Tratamentul include întreruperea aspirinei, a antiinflamatoarelor nesteroidiene ºi a anticoagulantelor
orale; tratamentul hipovolemiei ºi al anemiei; reducerea activitãþii fizice ºi remiterea tusei neproductive.
Embolizarea selectivã a arterelor bronºice poate fi
necesarã în cazul hemoragiei intrapulmonare /hemoptiziei refractare.
 Hiperuricemia: nu existã nicio indicaþie de tratare a
hiperuricemiei asimptomatice.
Artrita gutoasã acutã se trateazã cu colchicinã oral sau intravenos, probenecid ºi medicamente antiinflamatorii, cu
atenþie la riscul de insuficieþã renalã ºi sângerare. Agenþii
uricozurici (ex. probenecid) sau uricostatici (ex. allopurinol) previn recurenþele.
Recomandãri pentru urmãrire
Toþi pacienþii cianotici necesitã urmãrire pe toatã durata
vieþii cu reevaluare la 6-12 luni într-un centru specializat
GUCH, în strânsã colaborare cu medicul de familie.
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Strategii de reducere a riscului la
pacienþii cu BCC cianogene
Mãsurile profilactice sunt elementul principal al îngrijirii pentru evitarea complicaþiilor. Urmãtoarele expuneri/activitãþi ar trebui evitate:
 Sarcina
 Deficitul de fier ºi anemia (fãrã flebotomii de rutinã,
neadecvate pentru a menþine o valoare stabilitã a
hemoglobinei)
 Deshidratarea
 Bolile infecþioase: vaccinare antigripalã anualã, pneumovax
(la fiecare 5 ani)
 Fumatul de þigarete, consumul de droguri, inclusiv alcoolul
 Sondele transvenoase de cardiostimulare/ DCI
 Efortul excesiv
 Expunerea acutã la cãldurã (saunã, baie caldã/duº)
Alte strategii de reducere a riscului includ:
 Utilizarea unui filtru de aer în cãile intravenoase pentru a
preveni embolia gazoasã
 Consultarea unui cardiolog specializat pentru adulþii
cu boli cardiace congenitale înainte de administrarea
oricãrui agent ºi efectuarea oricãrei proceduri chirurgicale/
intervenþionale.
 Terapie promptã a infecþiilor cãilor respiratorii superioare
 Utilizarea atentã sau evitarea agenþilor care afecteazã
funcþia renalã
 Sfat cu privire la contracepþie
DCI=cardiodefibrilator implantabil

Traducere coordonatã de Dr. Ioana Gheorghiu, efectuatã de Dr. Ioana Bejan, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina
Diaconu, Dr. Luiza Lupaºcu, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Anamaria Avram.
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Introducere

primul an de viaþã, majoritatea valorilor pentru adulþi fiind anormale la nou-nãscut. De asemenea, multe valori
ºi aspecte normale pentru nou-nãscuþi pot fi anormale
la adulþi. Intervalele ar trebui mãsurate manual, cãci sistemele computerizate sunt adesea lipsite de exactitate în
cazul nou-nãscuþilor. Intervalele la copii cresc odatã cu
vârsta, ajungând la valorile normale pentru adulþi la 7-8
ani. Valorile sunt prezentate în Tabelul 1.

Majoritatea cardiologilor care îngrijesc adulþi au foarte
puþinã experienþã sau chiar deloc în ceea ce priveºte electrocardiograma (ECG) neonatalã. Pânã acum, acest aspect nu a avut implicaþii practice deoarece se întâmplã
foarte rar sã li se cearã sã examineze o electrocardiogramã
neonatalã. Totuºi, este posibil ca aceastã situaþie sã se
schimbe, deoarece unele þãri europene au început sã se
gândeascã la posibilitatea de a introduce în Serviciilor Naþionale de Sãnãtate efectuarea unei ECG în prima lunã de
viaþã a nou-nãscuþilor, ca parte a programului de screening cardiovascular.
Principalul obiectiv al acestui raport este de a le prezenta
cardiologilor pentru adulþi un document menit sã le ofere
niºte linii directoare referitoare la interpretarea electrocardiogramei neonatale, concentrându-se asupra celor mai
relevante anormalitãþi clinice ºi pe opþiunile de management ºi îndrumare a pacienþilor ulterior. Documentul îºi
propune de asemenea sã le ofere medicilor pediatri ºi
specialiºtilor în neonatologie informaþii actualizate cu relevanþa clinicã, ce pot fi identificate cu ajutorul unei electrocardiograme neonatale.

Electrocardiograma normalã la
nou-nãscut

Frecvenþa cardiacã
Nou-nãscuþii normali au o frecvenþã de 150-230 bãtãi pe
minut (bpm), îndeosebi dacã plâng sau sunt agitaþi.
Unda P
Unda P este în general mai înaltã în derivaþia II ºi aVF ºi mai
rotunjitã în alte derivaþii. În derivaþia V1 poate fi difazicã.
Complexul QRS
Axa normalã este între 55° ºi 200° la naºtere, însã, dupã
o lunã, limita superioarã a normalului scade pânã la 160°
sau chiar mai puþin. Morfologia QRS la nou-nãscut poate
avea mai multe incizuri decât la copiii cu vârste mai mari
sau adulþi. În mod normal, existã o undã Q în V5-V6. Durata undei Q > 30 ms este anormalã. O undã r secundarã
(r’ sau R’) în precordialele drepte este frecventã la nounãscuþii normali.

Pe electrocardiograma normalã se petrec schimbãri de
la naºtere pânã la vârsta de adult, cu preponderenþã în
*Adaptat din ESC Guidelines for the interpretation of the neonatal electrocardiogram (European Heart Journal, 2002, 23: 1329-1344)
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Plan frontal
Axa QRS#
(grade)

+59 la +192
(135)

+64 la +197
(134)

+77 la +187
(132)

+65 la +160
(110)

+31 la +114
(75)

Frecvenþa
cardiacã

93–154
(123)

91–159
(123)

90–166
(129)

107–182
(149)

121–179
(150)

0–1 zile

1–3 zile

3–7 zile

7–30
zile

1–3 luni

Vârsta

2·6

3·0

2·9

2·8

2·8

Amplitudine
Unda P
(mm)

0·07–0·13
(0·10)

0·07–0·14
(0·10)

0·02–0·08
(0·05)

0·02–0·08
(0·05)

0·02–0·07
(0·05)

0·02–0·07
(0·05)

0·08–0·14
(0·11)

0·08–0·14
(0·10)

0·02–0·08
(0·05)

Durata
QRS#
V5

0·08–0·16
(0·11)

Interval
PR #
(sec)

5·4

5·6

4·8

5·2

5·2

Q III 
(mm)

2·7

2·8

2·8

2·1

1·7

QV6 
(mm)

3–18·5

3–21·5

3–24

5–27

5–26

RV1 *
(mm)

0–12·5

0–11

0–17

0–21

0–22·5

SV1*
(mm)

7·4

7

9·7

6

9·8

R/S
V1*
(mm)

5–21

2·5–16

0·5–12

0–12

0–11

RV6*
(mm)

0–7·2

0–9·8

0–9·8

0–9·5

0–9·8

SV6*
(mm)

12

12

10

11

10

R/S
V6•

29

22

25

29

28

SV1+
RV6•
(mm)

53

47

48

52

52

R+S
V4 •
(mm)
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Tabelul 1. Standarde ECG neonatale normale +

+ Dupã Davignon A, Rautaharju P, Boisselle E, Soumis F, Megelas M, Choquette A. Standarde ECG normale pentru nou-nãscuþi ºi copii. Pediatr Cardiol
1979; 1: 123–52.
# percentilul 2–98 (medie)
* percentilul 2–98 (1 mm=100 μV)

percentilul 98 (1 mm=100 μV)
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Intervalul QT
Intervalul QT este intervalul dintre începutul complexului
QRS ºi sfârºitul undei T ºi trebuie mãsurat în derivaþia II,
V5 ºi V6, utilizându-se cea mai mare valoare. Principala
dificultate constã în identificarea corectã a punctului în
care panta descendentã al undei T se intersecteazã cu
linia izoelectricã. Datoritã ritmului cardiac rapid la nounãscuþi, unda P se poate suprapune peste unda T, îndeosebi atunci când intervalul QT este prelungit. În acest caz,
sfârºitul undei T trebuie identificat prin desenarea unei
tangente pe panta descendentã a undei T ºi intersectarea acesteia cu linia izoelectricã. Durata intervalului QT se
schimbã de obicei odatã cu frecvenþa ºi este de obicei
corectatã(QTc) cu ajutorul formulei Bazett. Corectarea
intervalului QT presupune un ritm cardiac sinusal stabil,
fãrã schimbãri bruºte în intervalul RR. QTc este egal cu
intervalul QT în secunde împãrþit la rãdãcina pãtratã a intervalului RR precedent în secunde. Pentru a evita calcule
care necesitã foarte mult timp, s-a elaborat o diagramã
simplã (Anexa 1) în care valoarea QTc este obþinutã uºor
prin stabilirea unei corespondenþe între QT ºi intervalul RR
în milimetri (viteza de derulare a hârtiei de 25mm/sec).
Când ritmul cardiac este prea lent sau prea rapid, este
posibil ca formula Bazett sã nu fie exactã, însã rãmâne formula standard utilizatã în scopuri clinice. Valoarea medie
a QTc în cea de-a patra zi de viaþã este 400 ± 20 ms, ºi,
spre deosebire de situaþia întâlnitã la adulþi, nu existã nici
o diferenþã în funcþie de sex. Prin urmare, limita superioarã
a normalului pentru QTc (2 deviaþii standard peste medie,
care corespunde percentilei 97,5) este de 440 ms. Prin
definiþie, se aºteaptã ca 2,5% din nou-nãscuþii normali sã
aibã un QTc mai mare decât 440ms. La copiii sãnãtoºi
existã o prelungire a QTc-ului pânã în cea de-a doua lunã
de viaþã (medie de 410ms), urmatã de un declin progresiv, astfel încât pânã în cea de-a ºasea lunã QTc revine la
valorile înregistrate în prima sãptãmânã. În ciuda aparentei simplitãþi, mãsurarea intervalului QT este încãrcatã de
erori. Ar trebui sã se încerce o mãsurare cu sensibilitãþi
10 ms (1/4 din 1 mm), deºi recunoaºtem cã este posibil
ca aceastã valoare sã se gaseasca în intervalul erorii de
mãsurare.
Segmentul ST ºi unda T
Pentru nou-nãscuþi ºi sugari, este mai bine sã luãm drept
linie izoelectricã segmentul TP în locul segmentului PQ.
Dupã o sãptãmânã de viaþã, unda T este negativã în V1
ºi pozitivã în V5-V6.

Electrocardiogramã anormalã la nounãscuþi
Frecvenþa cardiacã
Aritmia sinusalã
Trebuie sã se facã distincþia dintre aritmia sinusalã ºi fenomenul de wandering pacemaker, care se manifestã prin
schimbarea gradualã a axei ºi morfologiei undei P, datoritã
modificãrii poziþiei pacemaker-ului de la nodul sinusal la
atriu ºi la joncþiunea atrioventricularã. Deºi fenomenul de
wandering pacemaker poate însoþi alte tipuri de bradiaritmie, acesta nu are nici o semnificaþie patologicã.
Management
Nu sunt necesare nici un fel de investigaþii cu excepþia
cazului în care coexistã bradicardie semnificativã.
Tahicardia sinusalã
Tahicardia sinusalã reprezintã un ritm cardiac sinusal peste limita normalã (166 bpm în prima sãptãmânã ºi 179
bpm la vârsta de o lunã), putand fi cauzatã de febra,
infecþie severã, anemie, durere, deshidratare (hipovolemie), hipertiroidism, miocarditã, agoniºti beta-adrenergici
sau teofilinã.
Management
Evaluarea trebuie efectuatã în funcþie de cauza subiacentã.
Spre exemplu, trebuie efectuat examenul ecocardiografic,
dacã existã suspiciunea de miocarditã. Tratamentul acut
þintit al cauzei subiacente trebuie întotdeauna luat în considerare. Persistenþa unui ritm rapid trebuie investigatã
suplimentar.
Bradicardia sinusalã
Bradicardia sinusalã reprezintã un ritm cardiac sinusal cu
frecvenþã cardiacã sub limita normalã (91 bpm în prima
sãptãmânã ºi 121 bpm la vârsta de o lunã), putând fi
cauzatã de anomalii ale sistemului nervos central, hipotermie, hipopituitarism, presiune intracranianã crescutã,
meningitã, medicamente transmise de la mamã la copil
în cursul sarcinii, icter obstructiv, febrã tifoidã. Hipotiroidismul este o altã cauzã de bradicardie ºi este adesea asociat
cu aºa-numitul ”semn moschee”, o undã T simetricã, în
formã de dom, cu absenþa segmentului ST.
Bradicardia sinusalã tranzitorie a fost observatã la nounãscuþi în cazul mamelor cu anti-Ro/SSA pozitivi. Un
ritm cardiac mai scãzut decât cel normal a fost descris la
pacienþii cu sindrom de QT Lung (LQTS), uneori putând fi
primul semn al bolii în perioada fetalã.
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Management
O monitorizare Holter ECG/24 ore poate fi utilã pentru o
evaluare suplimentarã, când ritmul cardiac sub 80-90 este
prezent pe ECG de suprafaþã la sugari .Trebuie deasemenea realizatã o evaluare pentru identificarea afecþiunilor
subiacente.

prezenþei anticorpilor materni anti Ro/SSA ºi LA-SSB. Între
2% ºi 5% femei cu anticorpi identificaþi vor avea un prim
copil cu bloc AV. Rata de mortalitate la pacienþii cu bloc
AV neonatal este foarte ridicatã, îndeosebi în primele trei
luni. Blocul AV complet dobândit este rar la nou-nãscuþi.
Este cauzat în special de infecþii (miocardite virale, HIV)
sau poate fi asociat unor tumori.

Alte forme de bradicardie

Blocul atrioventricular de gradul 1 ºi 2

Pauzele sinusale la nou-nãscuþi pot dura între 800 ºi 1000
ms. Pauzele >2 s sunt anormale ºi pot fi urmate de bãtãi
de scãpare atriale sau joncþionale. Chiar ºi un nou-nãscut
sãnãtos poate prezenta perioade de ritm joncþional, adicã
o secvenþã de complexe QRS înguste neprecedate de
unde P. Copiii cu tonus vagal ridicat pot avea bradicardie sinusalã, sau pauze sinusale semnificative cu durata
de câteva secunde în timpul hrãnirii, somnului, defecaþiei.
Evenimentele aparent ameninþãtoare de viaþã (EAAV),
descrise ca pierderea stãrii de conºtienþã, paloare ºi hipotonie, au fost corelate cu hiperactivitatea vagalã, ce se
poate manifesta sub forma unor pauze sinusale sau bradicardie semnificativã. EAAV poate fi asociat cu episoade de apnee sau reflux gastroesofagian, ce pot precede
bradicardia severã. Nou-nãscuþii cu LQTS pot prezenta de
asemenea pauze sinusale.
Management
O monitorizare Holter timp de 24 ore poate fi utilã pentru
evaluarea unei bradicardii semnificative. Pauzele lungi,
asociate cu tonus vagal excesiv pot fi eliminate prin utilizarea atropinei ºi nu necesitã decât foarte rar utilizarea unui
pacemaker. Trebuie deasemenea efectuat ºi tratamentul
afecþiunilor subiacente coexistente.
Unda P
Undele P anormale pot fi identificate la copiii cu dilatare
atrialã sau la cei cu origine non-sinusalã a undei P. Dilatarea ºi/sau hipertrofia atriului drept produc o creºtere a
amplitudinii undei P, cu duratã normalã, ce poate fi vãzutã
cel mai bine în derivaþia II. Dilatarea ºi/sau hipertrofia atrialã stângâ determinã creºterea amplitudinii (>0,1 mV) ºi
duratei (>40 ms) porþiunii terminale, negative a undei P,
în derivaþia V1. Deasemenea, pot coexista depresiuni exagerate ale undei P în derivaþia II, acesta neconstituind un
semn specific.
Management
Examenul ecocardiografic trebuie efectuat în context
clinic.
Conducerea atrioventricularã
Blocul atrioventricular complet (gradul 3)
La aproximativ 1 din 15 000 – 20 000 naºteri normale, se
naºte un copil cu bloc AV izolat. Majoritatea sunt atribuite
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Nou-nãscuþii pot prezenta bloc atrioventricular de gradul
1 sau 2, ce avanseazã în cazuri rare pânã la bloc atrioventricular complet. Nou-nãscuþii cu LQTS pot prezenta un aspect de bloc AV 2:1 deoarece au un ritm atrial
rapid, unda P fiind inglobata în unda T, care este foarte
prelungitã. În ciuda dozelor ridicate de betablocante ºi
stimulãrii, existã o ratã de mortalitate semnificativã. Blocul
cardiac asociat cu un interval QT prelungit poate fi provocat de cisaprid, diphemanil sau doxapram.
Management
Trebuie investigatã prezenþa unor afecþiuni autoimune ºi
dozate titrurile plasmatice de anticorpi materni (antiRo/SSA
ºi antiLa/SSB). În absenþa anticorpilor materni, atât pãrinþii
cât ºi fraþii/surorile trebuie sã facã o electrocardiogramã
(studierea anormalitãþilor intraventriculare). Nou-nãscuþii
cu bloc atrioventricular de gradul 1 trebuie monitorizaþi
prin efectuarea unor electrocardiograme suplimentare în
primele luni de dupã naºtere. Nou-nãscuþii ºi sugarii cu
bloc AV de gradul 2 sau 3 trebuie sã facã investigaþii cardiologice complete, inclusiv o ecocardiogramã. Singurul
tratament eficient pentru blocul AV congenital complet
la nou-nãscuþi cu simptome sau cu un ritm ventricular
scãzut este stimularea artificialã permanentã.
Conducerea intraventricularã
Blocul de ramurã dreaptã (BRD) congenital complet izolat
ºi blocul de ramurã stângã (BRS) sunt foarte rare la nounãscuþi. Electrocardiograma clasicã efectuatã la pacienþii
cu boalã Ebstein a valvei tricuspide evidenþiazã un interval
PR scurt ºi BRD cu complex larg. Blocul fascicular anterior
stâng este descoperit în asociere cu defectele canalului
atrioventricular ºi cu atrezia de tricuspidã. În cazul cardiomiopatiilor severe, întreruperea fasciculului stâng se
asociazã cu un pronostic nefavorabil. Blocul de ramurã
ereditar este o afecþiune geneticã autosomal dominantã,
ce induce BRD, deviaþia axei QRS la stânga sau la dreapta
sau bloc AV.
Anomalii nespecifice de conducere
intraventricularã
Sunt foarte rare la nou-nãscuþii ºi la sugarii cu inimi normale ºi pot fi provocate de miocarditã sau de endocarditã.

Secþiunea IX: Afecþiuni cardiace congenitale
Management
Nou-nãscuþii ºi sugarii cu anomalii de conducere intraventricularã au nevoie de o investigare cardiologicã completã. Trebuie evaluate posibilele cauze. Atât pãrinþii cât ºi
fraþii/surorile trebuie sã efectueze o electrocardiogramã.

sãptãmânã de viaþã), amplitudine mãritã a undei R în V1,
ºi amplitudine mãritã a undei S în V6 (conform criteriilor
Davignon). Sensibilitatea ºi specificitatea nu au fost testate la nou-nãscuþi. Modelul QR apare de obicei în cazul
unor leziuni congenitale de supraîncãrcare de presiune,
iar modelul rSR’ în afecþiuni cu supraîncãrcare secundarã
de volum.

Sindromul Wolff-Parkinson-White (WPW)
La nou-nãscuþi ºi la sugari preexcitaþia poate fi subtilã ºi
poate fi depistatã doar în derivaþiile precordiale de mijloc,
fiind adesea intermitentã. Prevalenþa sindromului WPW
este ridicatã în prezenþa a douã din cele patru caracteristici de mai jos:


Interval PR = 100 ms;



Duratã QRS = 80 ms;



Absenþa undei Q în V6;



Deviaþie axialã stângã.

Intervalele PR scurte apar de asemenea în cazul manosidezei, bolii Fabry sau a bolii Pompe. Un interval PR scurt la
normal poate fi cauzatã de un pacemaker atrial drept situat inferior, cu o undã P negativã în aVF ºi o undã pozitivã
sau izolectricã în derivaþia I. Prevalenþa sindromului WPW
la copii este de 0,15%-3%, cu o incidenþã de 4 la 100 000
persoane pe an. La copiii cu afecþiuni congenitale structurale (anomalia Ebstein a valvei tricuspide, transpoziþia de
vase mari, cardiomiopatia hipertroficã ºi tumori cardiace),
prevalenþa este de 0,330-5%. Incidenþa morþii subite în cazul sindromului de preexcitaþie în timpul copilãriei este de
0,5%, iar stopul cardiac poate fi primul simptom.
Management
Afecþiunile cardiace congenitale sunt mai frecvente la
nou-nãscuþii ºi sugarii cu sindrom WPW, prevalenþa fiind de 45% la copiii cu un aspect ECG ce corespunde
unei cãi accesorii situatã în partea dreaptã. Astfel, este recomandatã o ecocardiografie bidimensionalã completã.
Evaluarea proprietãþilor de conductibilitate ale cãilor accesorii, de exemplu, a perioadei refractare efective anterograde ºi a celui mai scurt interval RR în cazul sindromului
WPW, cu ajutorul stimulãrii transesofagiene programate,
poate fi utilã pentru clasificarea riscurilor ºi stabilirea tratamentului pentru pacienþii selectaþi.
Axa ºi amplitudinea QRS
La nou-nãscuþii normali este prezentã o relativã deviaþie
axialã dreaptã. Deviaþia axialã stângã este întâlnitã în cazul
defectului septal atrioventricular sau ventricular, atreziei
tricuspide ºi sindromul WPW, însã poate apãrea ocazional ºi la sugarii normali.
Hipertrofia ventricularã dreaptã
Poate fi suspectatã daca ECG evidenþiazã un complex
QR în V1, o undã T pozitivã în V1 (lucru normal în prima

Hipertrofia ventricularã stângã
Semnele ECG la copii (ce nu au fost testate în mod special
pentru nou-nãscuþi) sunt anormaliile undei T în V5 ºi V6,
amplitudinea mare a undei S în V1 (criteriile Davignon)
ºi o combinaþie a acestor douã ultime variabile. Leziunile
datorate ºuntului stânga-dreapta pot duce la hipertrofia
ventriculului stâng, însã acest lucru se poate întâmpla în
asociere cu hipertrofia ventricularã dreaptã ºi manifestatã
sub forma hipertrofiei biventriculare.
Voltaj QRS scãzut
În derivaþiile membrelor, amplitudinea totalã a R+S în fiecare derivaþie de 0,5 mV poate indica prezenþa miocarditei sau a cardiomiopatiei.
Management
Trebuie analizate cauzele ce au stat la baza apariþiei bolii.
Ecocardiograma trebuie efectuatã în context clinic.
Repolarizarea ventricularã
Prelungirea intervalului QT
Mãsurarea intervalului QT trebuie efectuatã manual.
Durata QT se poate schimba odatã cu trecerea timpului ºi este recomandat sã se repete electrocardiograma
la acei sugari la care s-a identificat un QTc prelungit cu
ocazia efectuãrii primei electrocardiograme. Deºi existã ºi
excepþii, cu cât este mai prelungit intervalul QTc, cu atât
este mai mare probabilitatea ca acesta sã aibã o semnificaþie clinicã. Un QTc aproape de 500 ms implicã o anormalitate evidentã, chiar dacã luãm în considerare potenþialele erori de mãsurare.
Prelungirea QT poate fi cauzatã de hipocalcemie, cu o
alungire distinctã a segmentului ST, de hipopotasemie ºi
hipomagnezemie, cu o scãdere a amplitudinii undei T ºi
o creºtere a amplitudinii undei U, anomalii ale sistemului
nervos central, în care apare inversiunea undei T, antibiotice macrolide (spiramicinã, eritromicinã, claritromicinã),
trimetoprim, cisaprid. Nou-nãscuþii cu mame pozitive pentru anticorpii anti-Ro/SSA pot înregistra prelungirea temporarã a intervalului QT în primele ºase luni de viaþã.
În cele din urmã, unii nou-nãscuþi cu interval QT prelungit
pot fi afectaþi de Sindromul de QT Lung (LQTS), a cãrui
prevalenþã pare sã se apropie de 1/3000-1/5000 ºi se
caracterizeazã prin apariþia unor episoade sincopale datorate tahicardiei ventriculare de tip torsada vârfurilor ºi
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printr-un risc ridicat de moarte cardiacã subitã la pacienþii
netrataþi. De reþinut cã la 12% dintre pacienþii cu sindromul QT lung, moartea subitã este prima manifestare a
bolii, la 4% dintre ei, decesul survenind în primul an de
viaþã. Aceastã constatare justificã singurã instituirea tratamentului celor diagnosticaþi cu aceastã afecþiune, chiar
dacã nu prezintã nici un fel de simptome. Sindromul QT
lung este o boalã geneticã datoratã mutaþiilor mai multor
gene care codificã canale pentru curenþi ionici (de potasiu ºi sodiu) implicaþi în controlul repolarizãrii ventriculare.
În majoritatea cazurilor, mai mulþi membri ai aceleiaºi familii sunt purtãtori ai genei. Sindromul QT lung prezintã
o penetranþã scãzutã, ceea ce înseamnã cã purtãtorii genei ar putea sã nu prezinte fenotipul clinic ºi sã prezinte
un interval QT normal. Astfel, dacã pãrinþii prezintã QT
normal, acest lucru nu înseamnã cã sindromul QT lung
nu poate exista în familie. În plus, aproximativ 30% dintre
cazuri se datoreazã mutaþiilor ”de novo” în care pãrinþii nu
sunt afectaþi ºi nici nu existã alte cazuri în familie. Mutaþiile
”de novo” din cadrul sindromului QT lung au fost semnalate la victimele stopului cardiac ºi ale morþii subite
diagnosticaþi cu Sindromul Morþii Subite la Sugar. Beta
blocantele reprezintã prima alegere terapeuticã în LQTS,
iar dacã beta blocantele nu reuºesc sã împiedice apariþia
evenimentelor cardiace noi, trebuie luate în considerare ºi
alte alternative, precum tratamentul medicamentos suplimentar, denervarea simpaticã stângã, implantarea de
pacemaker sau defibrilator implantabil (ICD), cu atenþie
sporitã în privinþa greutãþii corporale.
Management
Probabilitatea de a avea sindromul de QT lung creºte
odatã cu creºterea QTc; totuºi, cum un procent scãzut
de pacienþi cu sindrom QT lung prezintã QTc < 440 ms,
corelaþia dintre prelungirea QT ºi prezenþa sindromului
nu este absolutã. De aceea, discuþia care urmeazã este
prezentatã sub forma unor indicaþii bazate pe experienþã
ºi cunoºtinþe actuale, fiind posibile actualizãri frecvente.
Dat fiind potenþialul mortal al bolii, odatã ce diagnosticul
de sindrom QT lung devine probabil, se recomandã tri-

miterea acestor copii la un specialist cât mai repede cu
putinþã.
 Prima ECG: QTc mai mare de 440 ms, limita superioarã
a normalului
Trebuie excluse alte cauze dobândite de prelungire
a intervalului QT ºi trebuie realizatã o istorie medicalã
detaliatã a familiei pentru a depista posibilele cazuri de
sindrom QT lung în familie, semnalate de eventuale cazuri de morþi subite la o vârstã mica, lipotimii, sincope
ºi crize de epilepsie. ECG trebuie repetatã dupã câteva
zile, pentru a confirma anormalitãþile descoperite. Gestionarea ulterioarã a afecþiunii depinde de: 1) prezenþa
sau absenþa unor cazuri sugestive pentru LQTS în istoricul familial ºi 2) gradul de prelungire a intervalului QT. O
importanþã deosebitã o are prezenþa aritmiilor ventriculare complexe. Urmãtoarele trepte de abordare sunt necesare pentru sugarii cu sau fãrã cazuri de sindrom QT lung
în familie. Dacã anamneza familialã este pozitivã, atunci a)
pentru cã sindromul QT lung este o afecþiune autosomal
dominantã ºi b) sugarul prezintã o probabilitate de 50%
sã fie afectat, sunt necesare proceduri complete de diagnostic, la fel ca la toþi pacienþii cu cazuri de sindrom QT
lung în familie (Figura 1).
 A doua ECG este normalã.
Dacã primul QTc a fost < 470 ms, renunþaþi la caz. Dacã
primul QTc a fost  470 ms, programaþi o a treia ECG la
interval de 1-2 luni, pentru a vã asigura cã nu este nici o
problemã.
 A doua ECG prezintã un QTc între 440 ºi 470 ms.
În aceste cazuri cu prelungire persistentã a QT, la limitã
însã trebuie verificaþi electroliþii, inclusiv calciul ºi magneziul. Trebuie evaluate eventuale manifestãri de boalã
autoimunã ºi titrul plasmatic al anticorpilor materni (anti
Ro/SSA ºi antiLa/SSB). Morfologia undei T se poate dovedi

Figura 1. Managementul QT prelungit

Electroliþii, ecocardiografia ºi ecografia intracranianã sunt recomandate în context clinic. În cazul istoricului familial pozitiv ºi QTc >440 ms tratamentul este
indicat. În caz de istoric familial pozitiv pentru LQTS; * Vezi de asemenea textul.
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utilã; de pildã, prezenþa incizurilor pe unda T din derivaþiile precordiale sugereazã de asemenea prezenþa sindromului QT lung. În plus, se poate întâlni ºi o uºoarã bradicardie în cazul sindromul QT lung. Trebuie efectuate ECG
pãrinþilor ºi fraþilor nou-nãscutului. Dacã nu existã cazuri
de sindrom QT lung în familie, simptome sau aritmii, trebuie realizatã o monitorizare Holter timp de 24h, pentru a
depista alternanþa de undã T, aritmii ventriculare complexe sau prelungirea marcatã a QTc. ECG trebuie repetatã
periodic în primul an de viaþã. În prezent nu se recomandã
nici un tratament. În cazul prezenþei de cazuri în familie,
probabilitatea sindromului QT lung creºte, de aceea ar trebuie efectuate investigaþii suplimentare de diagnosticare
(monitorizarea Holter/ 24h, ecocardiogramã ºi screeningul genetic) ºi trebuie luatã în considerare inclusiv varianta
începerii unui tratament.

prezenta o concavitate ascendentã, limitatã la derivaþiile
precordiale mijlocii ºi fiind asociatã cu o undã T pozitivã.
Diagnosticarea sindromului Brugada este îngreunatã de
natura intermitentã a anomaliilor ECG, pânã la 40% dintre cazuri prezentand ECG tranzitor normal. S-au depistat
cazuri rare de sindrom Brugada la sugari.
Management
Când cauza ce provoacã simptomele a fost depistatã,
trebuie tratatã. Dacã se suspecteazã sindromul Brugada,
trebuie realizatã istoria medicalã detaliatã a familiei, trebuie efectuatã o monitorizare de 24h cu aparat Holter, iar
pacientul trebuie trimis la specialist.
Aritmii atriale ºi ventriculare

 A doua ECG prezintã un QTc  470 ºi < 500 ms.
Aritmii atriale/joncþionale
Trebuie efectuate toate investigaþiile de diagnosticare de
mai sus ºi trebuie programatã o a treia ECG în termen
de o lunã. Dacã existã cazuri în familie, trebuie început
tratamentul. Chiar ºi în lipsa unei istorii de boalã în familie
trebuie avutã în vedere iniþierea tratamentului. Chiar ºi la
sugarii cu un QTc foarte prelungit în prima lunã de viaþã,
ECG se poate normaliza. Dacã ECG ulterioare ºi celelalte
investigaþii de diagnosticare nu confirmã prezenþa sindromului QT lung, este logicã reducerea progresivã a tratamentului ºi reluarea evaluãrii periodice.
 A doua ECG prezintã un QTc  500 ms.

Bãtãi atriale premature
Bãtãile atriale premature (ESA) (extrasistole atriale) au de
regulã o morfologie ºi vector mediu diferite de undele P
sinusale. Este relativ frecvent întâlnit pe acelaºi traseu o
ESA condusã normal, aberant sau blocatã.
Management

Sugarii cu QTc  500 ms prezintã o probabilitate foarte
mare de sindrom QT lung simptomatic. Trebuie efectuate toate investigaþiile de diagnosticare de mai sus, iar
pacienþii trebuie supuºi tratamentului.

La pacienþii cu ESA frecvente, se poate efectua o ECG
de control la o lunã. Perioadele relativ lungi de bigeminism atrial blocat pot simula bradicardia sinusalã. Aceastã
distincþie este importantã pentru cã bigeminismul atrial
blocat este cel mai adesea benign, în timp ce bradicardia
sinusalã severã poate fi asociatã unor afecþiuni sistemice.

Cel mai mare risc

Tahicardia supraventricularã

Prezenþa unui QTc apropiat de 600 ms, alternanþã de
undã T, blocul AV 2:1 secundar unei prelungiri majore a
QT, sau pierderea auzului identificã sugarii cu risc extrem
de înalt.

Tahicardia supraventricularã (TSV) prezintã un interval R-R
extrem de regulat dupã primele 10-20 de bãtãi, cel mai
adesea la o frecvenþã de 260-300 bpm. TSV cu aberanta
de conducere sunt extrem de rare la sugari, implicând
diagnosticul diferenþial cu tahicardia ventricularã (TV) cu
un complex QRS diferit de cel sinusal (Tabelul 2).

Supradenivelarea de segment ST
Supradenivelarea de segment ST poate fi cauzatã de
pericarditã (cea mai frecventa cauza), hiperkaliemie, hemoragie intracranianã, pneumotorax ºi leziuni pneumopericardiace, leziuni subepicardiace datorate anomaliilor
arterei coronariene stângi sau bolii Kawasaki cu afectare
cardiacã. Supradenivelarea de segment ST ºi aspect de BRD
în derivaþiile precordiale drepte (V1 ºi V2) este specificã
sindromului Brugada, o tulburare geneticã asociatã cu
o incidenþã ridicatã de cazuri de moarte cardiacã subitã
secundar episoadelor de fibrilaþie ventriculara, în absenþa
anomaliilor structurale cardiace. Supradenivelarea de
segment ST este de regulã descendentã ºi este urmatã de
o undã T negativã spre deosebire de sindromul de repolarizare precoce, când supradenivelarea de segment ST

Management
Este importantã documentarea TSV printr-o ECG cu 12
derivaþii înainte de a încerca conversia, cu excepþia cazului în care sugarul se aflã într-o stare criticã. Dupã restabilirea ritmului sinusal, trebuie cãutat aspectul de WPW
pe o ECG cu 12 derivaþii. În general se recomandã tratament pentru a preveni alte episoade de TSV la sugari.
Se recomandã o ecocardiogramã pentru a determina
funcþia ventricularã sau prezenþa unei boli cardiace congenitale.
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Tabelul 2. Diferenþierea tahiaritmiilor la sugari
Tahicardie sinusalã

Tahicardie supraventricularã (TSV)

Flutter atrial

Tahicardie ventricularã
(TV)

Anamneza

Septicemie, febrã, hipovolemie etc.

De obicei normalã

Majoritatea au un
cord normal

Mulþi cu anomalii cardiace

Frecvenþa

Aproape întotdeauna
< 230 bpm

Cel mai adesea
260 – 300 bpm

Atrial 300-500 bpm
Conducere ventricularã
de 1:1 pânã la 4:1

200 – 500 bpm

Variaþia
intervalului
R-R

În câteva secunde poate creºte sau scãdea

Dupã primele
10-20 bãtãi
extrem de regulatã

Poate prezenta bloc
variabil (1:1, 2:1,3:1)
cu frecvenþe ventriculare
diferite

O uºoarã variaþie
de-a lungul mai multor
bãtãi

Axa undei P

Asemãnãtor ritmului
sinusal, aproape întotdeauna undele P
vizibile

60% din unde P vizibile,
undele P
nu seamãnã cu undele
P sinusale

Unde de flutter (cel
mai vizibil la derivaþiile II,
III, aVF, V1)

Pot exista unde P sinusale
ce continuã fãrã legãturã
cu TV (disociaþie AV),
unde P retrograde sau fãrã
evidenþierea undelor P

QRS

Aproape întotdeauna
asemãnãtor ritmului
sinusal

Dupã primele
10-20 de bãtãi, aproape
întotdeauna
asemãnãtor
ritmului sinusal

De regulã asemãnãtor
ritmului sinusal, pot
exista bãtãi ocazionale
diferite de ritmul sinusal

Diferit de ritmul sinusal (nu
neapãrat ”larg”)

TSV = tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã

Flutterul atrial

Management

În general, existã o conducere AV variabilã de la 1:1 la
4:1, ce produce o frecvenþã ventricularã neregulatã, iar
complexul ORS este de regulã asemãnãtor celui din ritmul
sinusal. Datã fiind asocierea ocazionalã cu WPW, acest
pattern trebuie cãutat în mod special. Alte tipuri de aritmii
supraventriculare precum fibrilaþia atrialã sau tahicardia
multifocalã sunt extrem de rare la nou-nãscuþi.

Trebuie mãsurat intervalul QT (vezi secþiunea despre repolarizarea ventricularã). În cazul aritmiilor ventriculare
complexe, monitorizarea 24h cu un aparat Holter poate fi utilã. Se poate efectua a ecocardiogramã pentru a
determina funcþia ventricularã sau anomaliile structurale.
Se poate întâmpla ocazional ca medicamentele luate de
mamã cu potenþial aritmogen sã fie transmise fãtului în
uter sau post-natal prin alaptare.

Management
Trebuie încercatã conversia la ritm sinusal. Trebuie efectuatã o ecocardiogramã pentru a determina funcþia ventricularã ºi posibila prezenþã a afecþiunilor cardiace congenitale.
Aritmii ventriculare
Bãtãi ventriculare premature
La sugari, durata QRS a bãtãilor ventriculare premature
(ESV)(extrasistole ventriculare) poate fi normalã sau uºor
prelungitã, dar dacã complexul are o morfologie diferitã
de cea sinusalã ºi nu este precedat de o undã P prematurã, diagnosticul este pozitiv. Nu se poate face distincþia
dintre ESV ºi ESA cu conducere aberantã pe baza morfologiei QRS.
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Tahicardia ventricularã
TSV cu QRS diferit dupã primele 10-20 de bãtãi este rar
întâlnitã la sugari ºi trebuie avut serios în vedere diagnosticul de tahicardie ventricularã (TV). Frecvenþa TV poate
fi de 200-500 bpm. Pot exista unde P sinusale fãrã nici
o legãturã cu TV (disociere AV), unde P retrograde sau
unde P invizibile. Diagnosticul de TV trebuie avut în vedere dacã pacientul prezintã TSV în timpul ritmului sinusal
cu morfologie asemãnãtoare cu cea a complexului din
timpul aritmiei.
Management
O anomalie cardiacã subiacentã sau o anomalie a sistemului nervos central pot fi evidenþiate la sugarii ce prezinta TV. Sunt indicate mãsurarea intervalului QT (vezi
secþiunea despre repolarizarea ventricularã), monitorizarea Holter de 24h ºi efectuarea examenului ecocardiografic. Tratamentul este în general indicat.

Secþiunea IX: Afecþiuni cardiace congenitale
Ritm ventricular accelerat
Se mai numeºte „TV lentã”, pentru cã frecvenþa este aproximativ aceeaºi cu frecvenþa sinusalã a sugarilor (<200
bpm), iar ritmurile tind sã alterneze.
Management
Deºi aceºti sugari prezintã cel mai adesea un cord normal, se recomandã o investigare asemãnãtoare cu cea a
pacienþilor care prezinta TV.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatricã, Preºedinte Prof. Dr. A. G. Dimitriu, Secretar
Dr. A. Lãcãtuºu, efectuatã de Dr. Alexandru Voican, Dr. Ionela Carp
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Anexa 1, Partea 1. QTc

Tabel pentru calcularea QTc (pentru frecvenþa cardiacã cuprinsã între 81 ºi 176 bãtãi pe minut)* QTc dupã formula Bazett este obþinutã prin mãsurarea
QT ºi RR în milimetri, la o vitezã de derulare a hârtiei de 25 mm/sec. Valorile corespunzãtoare ale intervalului RR ºi intervalului QT sunt de asemenea
indicate

QT Interval
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Secþiunea IX: Afecþiuni cardiace congenitale

Anexa 1, Partea 2. QTc

Tabel pentru calcularea QTc (pentru frecvenþa cardiacã cuprinsã între 81 ºi 176 bãtãi pe minut)* Formula de calcul a QTc. QTc dupã formula Bazett este
obþinutã prin mãsurarea QT ºi RR în milimetri, la o vitezã de derulare a hârtiei de 25 mm/sec. Valorile corespunzãtoare ale intervalului RR ºi intervalului
QT sunt de asemenea indicate
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I. Preambul
Scopul acestui ghid este de a furniza orientãri practice
pentru diagnosticul, evaluarea ºi tratamentul bolilor cardiovasculare în sarcinã. Experþii, de diferite nationalitãþi
europene, au cooperat elaborând aceste ghiduri ºi dezvoltând un standard european. Prioritãþile naþionale pot

totuºi afecta implementarea sa. Grupul de lucru a folosit o
abordare bazatã pe dovezi pentru a genera clasele de recomandare din ghid efectuându-se o evaluare adiþionalã
legatã de calitatea dovezilor. Tabelul 1 prezintã definiþiile
fiecãrei clase de recomandare. Tabelul 2 aratã nivelele de
evidenþã care sunt folosite.

Tabelul 1: Clase de recomandare
Clasele de recomandare

Definiþie

Clasa I

Dovadã ºi/sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã este beneficã, utilã,
eficace.

Clasa II

Dovezi contradictorii sau divergenþe de opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit tratament sau
procedurã.

Clasa IIa

Greutatea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea este mai puþin susþinutã de dovezi/opinii.

Clasa III

Dovezi sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã nu este utilã/eficace, ºi în
anumite situaþii poate fi dãunãtoare.

Tabelul 2: Nivel de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date obþinute din multiple trialuri clinice randomizate sau metaanalize.

Nivel de evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur trial clinic randomizat sau studii mari nerandomizate.

Nivel de evidenþã C

Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Consideraþii generale

2.3 Testarea ºi consilierea geneticã

Managementul bolilor în timpul sarcinii trebuie sã aibã în
vedere atât bunãstarea mamei, cât ºi cea a fãtului. Consilierea si managementul femeilor de vârstã fertilã la care
existã suspiciunea prezenþei bolilor cardiovasculare ar trebui sã înceapã cu mult înainte de sarcinã. Managementul
ar trebui realizat de echipe interdisciplinare, iar pacientele
cu risc înalt ar trebui tratate în centre specializate.

Consilierea înainte ºi în timpul sarcinii este de o importanþã
majorã. Aceasta ar trebui sã includã sfatul genetic ºi testarea geneticã a pãrinþilor cu boli cardiace ereditare. Copiii pãrinþilor cu boli genetice cardiovasculare transmise
autosomal dominant (sindrom Marfan, cardiomiopatia
hipertroficã, sindromul de QT–lung), au un risc de moºtenire a bolii de 50%. Pentru afecþiunile poligenice, riscul
de recurenþã este mai scãzut. În general, riscul este mai
mare când transmiterea se realizeazã pe linie maternã,
mai degrabã decât pe linie paternã.

2.1 Epidemiologie
Tulburãrile hipertensive reprezintã cele mai frecvente evenimente cardiace în timpul sarcinii, apãrând în 6-8 % din
cazuri. În occident, boala cardiacã congenitalã este cea
mai frecventã cauzã a complicaþiilor cardiovasculare în
timpul sarcinii. Cardiomiopatiile sunt rare, dar reprezintã
cauze severe de complicaþii cardiovasculare.
2.2 Modificãri fiziologice
În timpul sarcinii se produc o serie de modificãri fiziologice hemodinamice, homeostazice ºi metabolice. Aceste
modificãri au rolul de a adapta organismul matern la nevoile fãtului ºi ar putea interacþiona cu metodele de diagnostic ºi terapia farmacologicã.
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2.4 Diagnosticul cardiovascular în sarcinã
Are la bazã anamneza, examenul clinic, electrocardiografia, ecocardiografia (inclusiv ecocardiografia transesofagianã) ºi testarea de efort (pânã la 80% din Frecvenþa Cardiacã Maximã Teoreticã). Iradierea ar trebui evitatã. În primele 14 zile dupã fertilizare, supravieþuirea fãrã anomalii
sau deces este cel mai probabil în funcþie de expunerea la
radiaþii peste 50 m Gray. Dupã primele douã sãptãmâni,
iradierea cu peste 50 m Gray se poate asocia cu un risc fetal crescut. Rezonanþa magneticã fãrã contrast cu Gadolinium pare sã fie sigurã, dar studiile în acest sens sunt
limitate. Tomografia computerizatã nu este recomandatã,
datoritã dozelor de iradiere relativ mari.
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Tabelul 3: Doze eficiente estimate pentru mamã ºi fãt în diferite
proceduri radiologice diagnostice ºi intervenþionale
Proceduri

Expunere fetalã

Expunere maternã

Radiografie toracicã (PA ºi profil)

<0,01 mGy

<0,01mSv

0,1 mGy

0,1 mSv

CT toracic

0,3 mGy

0,3 mSv

7 mGy

7 mSv

1,5 mGy

1,5 mSv

7 mGy

7 mSv

3 mGy

3 mSv

15 mGy

15 mSv

Coronarografie
PCI sau ablaþie prin cateter cu
radiofrecvenþãa
a

a = Expunerea depinde de numãrul de proiecþii.
CT = computer tomograf; PA = postero-anterioarã; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.

2.5 Evaluarea fetalã
Evaluarea fetalã se bazeazã în principal pe ultrasonografie. Diagnosticul malformaþiilor cardiace congenitale se
poate realiza începând cu sãptãmâna 13 ºi ar trebui efectuat în cadrul familiilor cu istoric de boli cardiace. Velocimetria Doppler furnizeazã o metodã non-invazivã a statusului hemodinamic fetoplacentar. Testarea profilului biofizic fetal este indicatã în sarcini cu alterare fetalã prezentã.
Aceste tehnici ar putea oferi indicaþii de continuare sau
întrerupere a sarcinii.
2.6 Intervenþii invazive
Intervenþiile invazive asupra mamei în timpul sarcinii ar
trebui evitate, dar se pot realiza dacã sunt absolut necesare. Cel mai bun moment pentru angioplastia coronarianã
percutanã este dupã luna a IV-a, în trimestrul II. Chirurgia cardiacã pentru salvarea vieþii mamei se poate realiza
între sãptãmânile 13 ºi 28 de sarcinã. Dupã 28 de sãptãmâni, ar trebui luatã în considerare naºterea înainte de
intervenþia chirurgicalã.
2.7 Naºterea
Modalitatea naºterii ar trebui decisã de cãtre o echipã medicalã cu experienþã. Modalitatea preferatã este naºterea

naturalã, dupã un plan de naºtere individualizat. Anestezia epiduralã este cel mai adesea recomandatã. Se monitorizeazã tensiunea arterialã maternã ºi frecvenþa cardiacã maternã, deoarece anestezia epiduralã poate induce
hipotensiune.
2.8 Endocardita infecþioasã
Se aplicã aceleaºi mãsuri, conform ghidurilor, ca în cazul
pacientelor non-gravide. La ora actualã, se recomandã
profilaxia endocarditei numai în cazul pacientelor cu risc
înalt. Nu este recomandatã profilaxia antibioticã în timpul
naºterii naturale sau al cezarienei.
2.9 Evaluarea riscului
Femeile cu afecþiuni cardiovasculare semnificative ar trebui urmãrite, din stadiul incipient, atât de un ginecolog,
cât ºi de un cardiolog cu experienþã în urmãrirea gravidelor cu boli cardiace. Toate femeile cu boli cardiovasculare
ar trebui evaluate cel puþin o datã înainte de sarcinã ºi în
timpul sarcinii. Se recomandã naºterea în mediul spitalicesc.
Riscul matern ºi fetal ar trebui calculat conform clasificãrii
OMS modificate, de la clasa I (risc scãzut) pânã la clasa a
IV-a, în cadrul cãreia sarcinã nu este recomandatã (Tabelele 4 ºi 5).

Tabelul 4: Clasificarea OMS modificatã a riscului cardiovascular matern: principii
Clasa de risc

Riscul sarcinii în funcþie de condiþia medicalã

I

Fãrã identificarea unui risc crescut de mortalitate maternã ºi fãrã/creºtere uºoarã a morbiditãþii.

II

Creºtere uºoarã a mortalitãþii materne sau creºtere moderatã a morbiditãþii.

III

Creºtere semnificativã a riscului mortalitãþii materne sau morbiditate severã. Sfatul unui specialist este necesar.
Dacã se continuã sarcina, este necesarã monitorizare intensivã cardiologicã ºi obstetricalã pe timpul sarcinii,
naºterii ºi postpartum.

IV

Risc extrem de crescut de mortalitate maternã sau morbiditate severã; sarcina este contraindicatã. Dacã sarcina
apare, întreruperea sarcinii trebuie pusã în discuþie. Dacã sarcina continuã, se aplicã mãsurile de la clasa a III-a.

Adaptat din Thorne et al. (vezi referinþa 72 în textul integral); OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
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Tabelul 5: Clasificarea OMS modificatã a riscului cardiovascular matern: aplicare
Condiþii medicale ce corespund riscului OMS I
 Necomplicatã, micã sau uºoarã
- stenozã pulmonarã
- persistenþã de canal arterial
- prolaps de valvã mitralã
 Leziuni simple corectate cu succes (defect septal atrial sau ventricular, persistenþã de canal arterial, anomalii de drenaj al
venelor pulmonare).
 Extrasistole atriale sau ventriculare, izolate.
Condiþii medicale ce corespund riscului OMS II sau III
OMS II (dacã pacienta este asimptomaticã ºi fãrã complicaþii)
 Defect septal atrial sau ventricular neoperat
 Tetralogie Fallot corectatã
 Cele mai multe aritmii
OMS II-III (în funcþie de pacientã)
 Insuficienþã ventricularã stângã uºoarã
 Cardiomiopatie hipertroficã
 Boala valvularã ce nu corespunde OMS I sau IV
 Sindrom Marfan fãrã dilatare aorticã
 Aortã <45 mm în boli aortice asociate cu valvã aorticã bicuspidã
 Coarctaþie corectatã
OMS III
 Valvã mecanicã
 Ventricul drept sistemic
 Circulaþia Fontan
 Boalã cardiacã cianogenã (necorectatã)
 Alte boli cardiace congenitale complexe
 Dilatare aorticã 40-45 mm în sindromul Marfan
 Dilatare aorticã 45-50 mm în boala aorticã asociatã cu valvã aorticã bicuspidã
Condiþii medicale ce corespund riscului OMS IV (sarcina contraindicatã)
 Hipertensiune arterialã pulmonarã de orice cauzã
 Disfuncþie ventricularã stângã severã (FEVS <30%, NYHA III-IV)
 Cardiomiopatie peripartum anterioarã cu disfuncþie ventricularã stângã rezidualã
 Stenozã mitralã severã, stenozã aorticã severã simptomaticã
 Sindrom Marfan cu dilatarea aortei >45 mm
 Dilatare aorticã >50 mm în boli aortice asociate cu bicuspidia valvei aortice
 Coarctaþie severã nativã
Adaptat din Thorne et al. (vezi referinþa 72 din textul integral); FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association; OMS
= Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
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2.10 Contracepþia pacientelor cu boli cardiace
Metodele contraceptive includ contraceptivele hormonale combinate (estrogen/progesteron), contracepþia progesteronicã, dispozitivele intrauterine ºi contracepþia de
urgenþã. În afarã de metodele de barierã (prezervativele),
dispozitivul intrauterin cu eliberare de levonorgestrel este

cel mai eficient ºi mai sigur contraceptiv pentru femeile cu
boalã cardiacã congenitalã cianogenã ºi boalã vascularã
pulmonarã. Indicaþia de întrerupere a sarcinii ar trebui
luatã în considerare în cazurile de gestaþie cu risc major
matern sau fetal. Cea mai sigurã perioadã pentru întreruperea de sarcinã electivã este primul trimestru.

Tabelul 6: Recomandãri generale
Clasãa

Nivelb

Evaluarea riscului ºi consilierea anterior sarcinii este indicatã la toate femeile cunoscute sau la care se
suspecteazã boli cardiovasculare sau aortice congenitale sau dobândite.

I

C

Evaluarea riscului trebuie realizatã la toate femeile cu boli cardiace de vârstã fertilã ºi dupã concepþie.

I

C

Pacientele cu risc înalt trebuie tratate în centre specializate de o echipã multidisciplinarã.

I

C

Consiliere geneticã trebuie oferitã femeilor cu boli cardiace congenitale sau aritmii congenitale, cardiomiopatii, boli aortice sau malformaþii genetice asociate cu BCV.

I

C

Ecocardiografia trebuie realizatã la orice gravidã cu semne ºi simptome cardiovasculare nou apãrute
sau ce nu pot fi explicate.

I

C

Anterior operaþiei cardiace, o curã completã de corticosteroizi trebuie administratã mamei când este
posibil.

I

C

Pentru profilaxia endocarditei infecþioase în sarcinã trebuie folosite aceleaºi mãsuri ca în afara sarcinii.

I

C

Naºterea vaginalã este recomandatã ca primã alegere pentru majoritatea pacientelor.

I

C

IRM (fãrã gadolinum) este o alternativã la pacientele la care ecocardiografia este insuficientã.

IIa

C

La pacientele cu hipertensiune severã, naºterea vaginalã cu anestezie epiduralã ºi naºterea
instrumentalã trebuie avutã în vedere.

IIa

C

Când vârsta gestaþionalã este de cel puþin 28 sãptãmâni, naºterea prematurã înaintea operaþiei cardiace trebuie consideratã.

IIa

C

Operaþia de cezarianã trebuie avutã în vedere pentru indicaþii obstetricale sau pentru dilatarea aortei
ascendente >45 mm, stenozã aorticã severã, naºtere prematurã ºi anticoagulare oralã, sindrom Eisenmenger sau insuficienþã cardiacã severã.

IIa

C

Operaþia de cezarianã trebuie avutã în vedere în sindromul Marfan cu un diametru aortic de 40-45
mm.

IIb

C

Radiografia toracicã cu protecþia fãtului poate fi realizatã dacã alte metode de investigare a cauzei
dispneei nu au avut succes.

IIb

C

Cateterizarea cardiacã are indicaþii foarte stricte ºi se realizeazã în timp limitat ºi cu protecþia fãtului.

IIb

C

CT ºi studiile electrofiziologice, cu protecþia fãtului, pot fi avute în vedere la anumite paciente pentru
afecþiuni vitale.

IIb

C

Operaþia de by–pass coronarian sau chirurgia valvularã poate fi avutã în vedere când terapia
conservativã ºi medicalã nu au dat rezultate, în situaþii cu risc vital pentru mamã ºi la care tratamentul
percutan nu se poate realiza.

IIb

C

Terapia antibioticã profilacticã în timpul naºterii nu este recomandatã.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivelul de evidenþã;
CT = computer tomograf; BCV = boli cardiovasculare; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã
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3. Bolile cardiace congenitale ºi
hipertensiunea pulmonarã

3.3 Defecte congenitale cardiace specifice

Multe femei cu boli cardiace congenitale tolereazã bine
sarcina. Rata avorturilor spontane este mai mare în cadrul
patologiilor complexe. Complicaþiile cardiace materne
sunt prezente în 12% din cazuri.

Sarcina este adesea bine toleratã. Singurele contraindicaþii
sunt prezenþa hipertensiunii arteriale pulmonare sau a
sindromului Eisenmenger.

3.1 Condiþii materne cu risc înalt

3.3.1 Defect septal interatrial

Urmãrire: Controlul de douã ori pe durata sarcinii este, de
regulã, suficient.

Pacientele cu insuficienþã cardiacã clasele III/IV NYHA sau
cu funcþia sistolicã a ventriculului stâng semnificativ redusã intrã în categoria de risc înalt în timpul sarcinii.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã.

3.1.1 Hipertensiunea pulmonarã

Defectele septale interventriculare perimembranoase
mici (fãrã dilatarea cordului stâng) au un risc scãzut de
complicaþii.

Riscul de mortalitate maternã este mare (17-50%), în special peri ºi postpartum. Rata de supravieþuire neonatalã
este de 87-89%.
În cazul apariþiei unei sarcini, întreruperea ar trebui realizatã într-un centru terþiar experimentat. Hipotensiunea
sistemicã, hipoxia ºi acidoza ar trebui evitate. Anticoagularea ar trebui menþinutã pe timpul sarcinii. Naºterea naturalã sau cezariana planificate sunt de preferat unei cezariene în urgenþã.
3.1.2 Pacientele cu “Sindrom Eisenmenger”
Mortalitatea maternã este ridicatã (20-50%), în special în
perioada peri sau postpartum.
Cianoza reprezintã un factor de risc important pentru fãt,
naºterea unui fãt viu devenind puþin probabilã (<12%) la
o saturaþie a O2 <85%.
În acest caz, întreruperea sarcinii este indicatã, dar nu lipsitã de riscuri.
Urmãrire: Sunt necesare examinãri clinice repetate, cu
mãsurarea saturaþiei O2 ºi hemoleucograma completã.
Naºtere: Dacã starea maternã sau fetalã se deterioreazã,
se recomandã planificarea prematurã a cezarienei într-un
centru terþiar experimentat.
3.1.3 Boala cardiacã cianogenã fãrã hipertensiune pulmonarã
Complicaþiile materne se produc în 30% din cazuri. Dacã
saturaþia O2 în repaus este <85%, sarcina este contraindicatã. La o saturaþie a O2 în repaus de >90%, prognosticul fetal este bun, dar la <85% ºansa unui nou-nãscut
viu este de 12%.
Se recomandã limitarea efortului fizic ºi suplimentarea O2.
Modalitate de naºtere: Naturalã.
3.1.4 Obstrucþia severã a tractului de ejecþie al ventriculului stâng
Vezi cap. Valvulopatii (secþiunea XI).
3.2 Condiþii materne cu risc scãzut sau moderat
Pacientele cu antecedente de intervenþii chirurgicale fãrã
implantare de valvã mecanicã tolereazã bine sarcina,
dacã funcþia ventricularã este normalã, statusul funcþional
este bun ºi au o toleranþã bunã la efort. În majoritatea
cazurilor, poate fi planificatã o naºtere naturalã.
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3.3.2 Defect septal interventricular

Urmãrire: Controlul de douã ori pe durata sarcinii este, de
regulã, suficient.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã
3.3.3 Defect septal atrioventricular
Dupã corecþie, sarcina este de obicei bine toleratã. Pacientele cu regurgitare valvularã atrioventricularã stângã
severã (rezidualã) cu simptomatologie ºi/sau disfuncþie
ventricularã ar trebuie tratate chirurgical înainte de sarcinã, prin realizarea corecþiei valvulare.
Complicaþiile obstetricale sunt reprezentate în principal
de riscul de insuficienþã cardiacã acutã în timpul naºterii
sau imediat dupã naºtere.
Urmãrire: Minim o datã pe trimestru. Evaluarea clinicã ºi
ecocardiografica este necesarã (bi) lunar la pacientele cu
regurgitare severã sau moderatã sau cu disfuncþie ventricularã.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã
3.3.4 Coarctaþia de aortã
Sarcina este de regulã bine toleratã. Coarctaþia semnificativã ar trebui corectatã înaintea sarcinii. Femeile care
prezintã coarctaþie de aortã nativã necorectatã, hipertensiune rezidualã, coarctaþie rezidualã, sau anevrisme aortice
au un risc crescut de rupturã de aortã. Au fost raportate
tulburãri hipertensive ºi avorturi spontane în numãr mare.
Urmãrire: Se recomandã monitorizarea atentã a tensiunii
arteriale ºi consult cel puþin o datã pe trimestru. Hipertensiunea trebuie tratatã cu prudenþã.
Modalitate de naºtere: Se preferã naºterea spontanã pe
cale vaginalã, cu anestezie epiduralã, în special în cazul
pacientelor hipertensive.
3.3.5 Stenoza ºi regurgitarea pulmonarã
Sarcina este de regulã bine toleratã. Cu toate acestea,
stenoza pulmonarã severã ar trebui corectatã înainte de
sarcinã.
Urmãrire: O datã pe trimestru în stenoza pulmonarã uºoarã ºi moderatã. În stenoza pulmonarã severã, urmãrirea se
va realiza (bi)lunar, inclusiv prin evaluare ecocardiograficã.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. Cezariana trebuie luatã în considerare în cazul stenozei pulmonare severe ºi al insuficienþei cardiace III/IV NYHA.
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Vezi cap. Valvulopatii (secþiunea XI).

Cu corecþie chirurgicalã de tip switch arterial: Dacã starea
clinicã ante-partum este bunã, riscul din timpul sarcinii
pare a fi redus. Se recomandã naºterea pe cale naturalã.

3.3.7 Tetralogia Fallot

3.3.10 Transpoziþia de vase mari corectatã congenital

În cazul pacientelor neoperate, se impune corectarea
chirurgicalã înaintea sarcinii. Femeile cu tetralogie Fallot
corectatã tolereazã bine sarcina, rata complicaþiilor fiind
de <12%.

Pacientele au un risc crescut de a dezvolta complicaþii. Deteriorarea ireversibilã a funcþiei ventriculului drept a fost
înregistratã în 10% din cazuri. Pacientele cu insuficienþã
cardiacã clasele III/IV NYHA, disfuncþie ventricularã importantã (FE <40%) sau regurgitare tricuspidianã severã ar
trebui sfãtuite împotriva unei eventuale sarcini.

3.3.6 Stenoza aorticã

Rata complicaþiilor fetale este crescutã.
Urmãrire: În fiecare trimestru. Pacientele cu regurgitare
pulmonarã severã necesitã control ecocardiografic (bi)
lunar.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã.
3.3.8 Boala Ebstein
Majoritatea femeilor tolereazã bine sarcina. Pacientele
simptomatice, care prezintã cianozã ºi/sau insuficienþã
cardiacã, ar trebui operate înainte de sarcinã sau informate asupra contraindicaþiei de sarcinã.
Riscul de naºtere prematurã ºi mortalitate fetalã este ridicat.
Urmãrire: Chiar ºi regurgitarea tricuspidianã severã asociatã cu insuficienþã cardiacã poate fi controlatã medical.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã.
3.3.9 Transpoziþia de vase mari
În ciuda faptului cã majoritatea femeilor tolereazã relativ
bine sarcina, dupã o operaþie de switch atrial (Senning
sau Mustard), pacientele au un risc crescut de dezvoltare
a complicaþiilor. Deteriorarea ireversibilã a funcþiei ventriculului drept a fost descrisã la 10% dintre paciente. Pacientele cu disfuncþie ventricularã dreaptã mai mult decât
moderatã sau regurgitare tricuspidianã severã ar trebui
sfãtuite împotriva unei eventuale sarcini. Tulburãrile hipertensive ºi complicaþiile în rândul urmaºilor sunt mai des
întâlnite.
Urmãrire: Lunar sau bilunar, cu monitorizarea atentã a
funcþiei ventriculare drepte ºi a ritmului cardiac.

Rata de pierdere a sarcinii este crescutã.
Urmãrire: Monitorizarea ecograficã a funcþiei ventriculare
drepte sistemice ºi a ritmului cardiac la fiecare 4-8 sãptãmâni.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea
prematurã prin operaþie de cezarianã.
3.3.11 Circulaþia Fontan
Cu toate cã în cazuri selectate, cu monitorizare intensã,
sarcina poate fi dusã la termen, acestea sunt considerate
sarcini cu risc moderat spre crescut. Astfel, pacientele cu
saturaþia O2 în repaus <85%, disfuncþie ventricularã ºi/sau
regurgitare atrioventricularã moderatã spre severã sau cu
enteropatie prin malabsorbþie proteicã, ar trebui sfãtuite
împotriva sarcinii.
Riscul fetal constã în naºtere prematurã, nou-nãscut mic
pentru vârsta gestaþionalã, moarte fetalã în pânã la 50%
din cazuri.
Urmãrire: Supraveghere frecventã în timpul sarcinii ºi în
primele sãptãmâni dupã naºtere (la fiecare 4 sãptãmâni)
ºi îngrijiri într-o unitate specializatã. Tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei trebuie întrerupt si managementul anticoagulãrii este o problemã.
Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea
prematurã prin operaþie de cezarianã, într-un centru cu
experienþã.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea
prematurã prin operaþie cezarianã.
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Tabelul 7: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace congenitale
Clasãa

Nivelb

Corecþia stenozei valvulare înaintea sarcinii (de regulã prin valvulotomia cu balon) ar trebui realizatã în
stenoza valvularã pulmonarã severã (gradient Doppler maxim >64 mmHg).

I

B

Programarea pacientelor la controale periodice (de la douã în timpul sarcinii pânã la controale lunare) în
funcþie de particularitãþile cazului.

I

C

Pacientele simptomatice cu anomalia Ebstein ºi cianozã ºi/sau insuficienþã cardiacã trebuie tratate anterior
sarcinii sau sfãtuite pentru evitarea sarcinii.

I

C

La femeile simptomatice cu dilatare ventricularã dreaptã importantã prin regurgitare pulmonarã severã,
protezarea valvei pulmonare (bioprotezã) trebuie realizatã anterior sarcinii.

I

C

La femeile asimptomatice cu dilatare ventricularã dreaptã severã prin regurgitare pulmonarã severã, protezarea valvei pulmonare (bioprotezã) trebuie realizatã anterior sarcinii.

IIa

C

Evaluarea imagisticã a aortei ascendente trebuie realizatã la toate femeile cu valvã aorticã bicuspidã înaintea sarcinii ºi soluþia chirurgicalã ar trebui consideratã când diametrul aortic este >50 mm.

IIa

C

Tratamentul anticoagulant ar trebui avut în vedere în timpul sarcinii la pacientele cu sindrom Fontan.

IIa

C

În HTP, terapia anticoagulantã asociatã ar trebui avutã în vedere la pacientele la care se suspicioneazã cã
embolismul pulmonar este cauza (sau contribuie la) hipertensiunii pulmonare.

IIa

C

La pacientele care se aflau deja sub tratament medicamentos pentru HTP anterior concepþiei, continuarea
terapiei ar trebui consideratã dupã informarea asupra efectelor teratogene.

II

B

Femeile cu hipertensiune pulmonarã ar trebui sfãtuite împotriva sarciniic.

III

C

Femeile cu saturaþie în oxigen sub 85% în repaus ar trebui sfãtuite împotriva sarcinii.

III

C

Pacientele cu TVM ºi cu ventricul drept sistemic cu disfuncþie moderat-severã a VD ºi/sau cu RT severã ar
trebui sfãtuite împotriva sarcinii.

III

C

Pacientele cu sindrom Fontan cu funcþie ventricularã afectatã ºi/sau cu regurgitare valvularã
atrioventricularã moderat-severã sau cu cianozã sau cu enteropatie cu pierdere de proteine ar trebui
sfãtuite împotriva sarcinii.

III

C

Recomandãri

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã;
c = detalii suplimentare ºi excepþii în text;
HTP = hipertensiune arterialã pulmonarã; VD = ventricul drept; TVM = transpoziþia de vase mari; RT = regurgitare tricuspidianã

4. Bolile aortei
Sarcina este o perioadã cu risc înalt pentru toate pacientele cu patologie aorticã.
4.1 Risc matern ºi fetal
Disecþia de aortã se produce cel mai adesea în ultimul
trimestru de sarcinã (50%) sau în perioada precoce postpartum (33%). Femeile cu antecedente de disecþie de
aortã prezintã un risc crescut de complicaþii în timpul sarcinii. Diagnosticul de disecþie de aortã trebuie luat în considerare în toate cazurile de durere toracicã la gravide.
4.2 Sindroame specifice
4.2.1 Sindromul Marfan
Pacientele care prezintã un diametru normal al rãdãcinii
aortei au un risc de disecþie de aortã de 1%. Sarcina ar
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trebui descurajatã dacã rãdãcina aortei este >45 mm. Disecþia este rarã la un diametru <40 mm, chiar dacã nu se
poate vorbi cu certitudine despre un diametru lipsit de
risc. De menþionat cã ºi dupã înlocuirea electivã a rãdãcinii
aortei, pacientele rãmân în continuare în categoria de
risc de disecþie la nivelul aortei restante. În evoluþie, poate
apãrea agravarea regurgitãrii mitrale.
4.2.2 Valvã aorticã bicuspidã
Cel mai adesea, dilatarea este maximã în porþiunea distalã
a aortei ascendente, astfel încât se recomandã efectuarea
tomografiei computerizate sau a rezonanþei magnetice
nucleare pre-sarcinã. Riscul de producere a disecþiei de
aortã existã, dar este mult mai redus decât în cazul sindromului Marfan. Chirurgia pre-sarcinã trebuie luatã în considerare în cazul unui diametru al rãdãcinii aortei >50 mm.

Secþiunea X: Bolile cardiovasculare în sarcinã
4.2.3 Sindromul Ehler-Danlos
Afectarea aortei se produce aproape exclusiv în sindromul
Ehler-Danlos tip IV. Acesta reprezintã o contraindicaþie
pentru sarcinã. Disecþia de aortã se poate produce ºi fãrã
dilatare. Rolul chirurgiei profilactice este mai puþin stabilit.
Corecþia chirurgicalã se poate complica pe fondul fragilitãþii tisulare, hemoragiei extensive ºi cicatrizãrii slabe a
plãgii.
4.2.4 Sindromul Turner
Prevalenþa malformaþiilor cardiovasculare este de 2550%. Hipertensiunea este adesea asociatã. Riscul de disecþie este mai mare dacã gravida prezintã factori de risc
adiþionali, precum valvã aorticã bicuspidã, coarctaþia de
aortã ºi/sau hipertensiunea. Un diametru indexat al aortei
>27mm/m2 ar trebui luat în considerare pentru chirurgia profilacticã, datoritã riscului crescut de disecþie. Riscul
de (pre)eclampsie este crescut în aceastã patologie. Prin
urmare, trebuie acordatã o atenþie sporitã tratamentului
hipertensiunii arteriale.
4.3 Management
Urmãrire
Pacientele cu patologie aorticã trebuie monitorizate ecocardiografic la fiecare 4-12 sãptãmâni în timpul sarcinii ºi
la 6 luni post-partum, în funcþie de diametrul aortei.

Tratamentul cu blocanþi beta-adrenergici poate îmbunãtãþi supravieþuirea.
Intervenþii
În cazul pacientelor cu sindrom Marfan sau alte sindroame cu risc crescut de disecþie de aortã, se recomandã
efectuarea chirurgiei pre-sarcinã, dacã diametrul aortei
ascendente este >45 mm. Pentru celelalte categorii, chirurgia trebuie luatã în considerare la un diametru al aortei ascendente >50 mm. Este important sã se þinã cont
ºi de suprafaþa corporalã. Dacã se depisteazã dilatarea
progresivã înainte ca fãtul sã devinã viabil, se recomandã
repararea aortei cu fãtul în utero. Atunci când fãtul este
viabil, indicaþia este de naºtere prin operaþie de cezarianã,
urmatã de chirurgia aortei. În cazul disecþiei de aortã
ascendentã apãrutã în timpul sarcinii, se realizeazã cezariana de urgenþã, urmatã imediat de corectarea chirurgicalã a aortei.
Naºterea (vezi ºi 2.7)
Dacã diametrul aortei ascendente este de 40-45 mm, se
recomandã naºterea pe cale naturalã cu accelerarea fazei
a doua ºi cu anestezie regionalã. Poate fi luatã în considerare ºi naºterea prin cezarianã. Indicaþia de cezarianã
este stabilitã la un diametru al aortei >45 mm. În cazul
sindromului Ehler-Danlos tip IV, este recomandabil ca
operaþia de cezarianã sã se realizeze timpuriu.

Tabelul 8: Recomandãri pentru managementul bolii aortice
Clasãa

Nivelb

Pacientele cu sindrom Marfan sau cu altã boalã aorticã cunoscutã trebuie consiliate asupra riscului de
disecþie aorticã în timpul sarcinii ºi de recurenþã a bolii la urmaºi.

I

C

Evaluarea imagisticã a întregii aorte (CT/IRM) trebuie realizatã anterior sarcinii la pacientele cu sindrom
Marfan sau cu altã boalã aorticã cunoscutã.

I

C

Femeile cu sindrom Marfan ºi cu aortã ascendentã >45 mm trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii.

I

C

La gravidele cu dilatare aorticã cunoscutã, (istoric de) disecþie aorticã tip B sau predispoziþie geneticã
pentru disecþie, controlul strict al tensiunii arteriale este recomandat.

I

C

Explorare ecocardiograficã repetatã la 4-8 sãptãmâni trebuie realizatã în timpul sarcinii la pacientele cu
dilatare de aortã ascendentã.

I

C

Pentru explorarea imagisticã a gravidei cu dilatare de aortã ascendentã distalã, arc aortic sau aortã
descendentã este recomandatã folosirea IRM (fãrã gadolinium).

I

C

La femei cu valvã aorticã bicuspã, explorarea imagisticã a aortei ascendente este recomandatã.

I

C

La pacientele cu o aortã ascendentã <40 mm, naºterea vaginalã este de elecþie.

I

C

Gravidele cu dilatare aorticã sau (istoric de) disecþie aorticã trebuie sã nascã într-un centru dotat cu
secþie de chirurgie cardiovascularã

I

C

La pacientele cu aortã ascendentã >45 mm, operaþia de cezarianã trebuie luatã în considerare

I

C

Tratamentul chirurgical anterior sarcinii trebuie luat în considerare la femeile cu boalã aorticã asociatã cu
valvã aorticã bicuspidã când diametrul aortei este >50 mm (sau >27 mm/m2 BSA)

IIa

C

Chirurgia profilacticã ar trebui consideratã în timpul sarcinii dacã diametrul aortic 50 mm ºi creºte rapid.

IIa

C

În sindromul Marfan ºi la alte paciente cu aorta = 40-45 mm, trebuie luatã în considerare naºterea
vaginalã cu anestezie epiduralã ºi accelerarea fazei a doua a naºterii.

IIa

C

Recomandãri
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Tabelul 8: Recomandãri pentru managementul bolii aortice (Cont.)
Clasãa

Nivelb

În sindromul Marfan ºi la alte paciente cu aorta = 40-45 mm, operaþia de cezarianã ar trebui luatã în
considerare.

IIb

C

Pacientele cu (sau istoric de) disecþie aorticã tip B trebuie sfãtuite pentru evitarea sarcinii.

III

C

Recomandãri

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã;
BSA = body surface area (aria suprafetei corporale; CT = computer tomograf; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã.

5. Valvulopatii
Boala cardiacã reumatismalã este o importantã cauzã de
morbiditate ºi mortalitate pe perioada sarcinii, în þãrile în
curs de dezvoltare, în timp ce bolile cardiace congenitale
sunt frecvente în þãrile occidentale. Leziunile stenotice ºi
leziunile inimii stângi prezintã un risc mai mare faþã de
leziunile de regurgitare ºi de cele ale inimii drepte. Creºterea gradientului transvalvular este frecventã în stenozele valvulare. Valvele mecanice sunt asociate cu probleme specifice.

surarea diametrelor aortice ar trebui realizate la toate
pacientele înaintea sarcinii ºi testul de efort la pacientele
asimptomatice.
Riscul matern ºi riscul fetal
Incidenþa insuficienþei cardiace ºi a aritmiilor este asociatã
cu gradul de severitate a SA ºi cu prezenþa simptomatologiei. Incidenþa complicaþiilor fetale este ridicatã.
Management

Diagnosticul ºi evaluarea severitãþii SM, a anatomiei mitrale, a regurgitãrilor asociate ºi a bolii arteriale pulmonare
sunt realizate cu ajutorul ecocardiografiei. Testul de efort
este foarte util.

Contraindicaþiile pentru sarcinã sunt reprezentate de
SA severã simptomaticã, SA asimptomaticã cu afectarea
ventricului stâng sau cu test de efort patologic, sau aorta
ascendentã >50 mm (27,5 mm/m2). Pe perioada sarcinii
sunt necesare evaluãri cardiologice periodice. La pacientele care devin simptomatice se indicã tratament medicamentos. Valvulotomia percutanã pate fi realizatã în cazurile în care simptomatologia persistã, tratamentul chirurgical fiind rezervat doar situaþiilor ameninþãtoare de viaþã.

Riscul matern ºi riscul fetal

Naºterea

5.1 Stenoza mitralã
Stenoza mitralã moderatã sau severã (SM) este greu toleratã în timpul sarcinii.

În SM moderatã sau severã (aria valvularã <1,5 cm ) este
frecventã insuficienþa cardiacã. Fibrilaþia atrialã poate cauza edem pulmonar acut sau/ºi fenomene trombo-embolice. Riscul fetal este aºadar crescut.

Naºterea naturalã este preferatã în SA non-severã, în timp
ce operaþia de cezarianã este indicatã în SA severã (simptomaticã).

Management

Regurgitãrile valvulare sunt în general bine tolerate. Evaluarea ecocardiograficã a severitãþii regurgitãrii, a leziunilor asociate ºi a funcþiei ventriculare este indicatã înaintea
sarcinii.

2

La femeile cu SM moderatã sau severã intervenþia (dacã
e posibil comisurotomie percutanã) ar trebui realizatã înaintea sarcinii. În timpul sarcinii este necesarã o urmãrire
periodicã. Hipertensiunea pulmonarã sau simptomele
ar trebui tratate cu betablocante sau dacã este necesar
cu diuretice. Anticoagularea se indicã în fibrilaþia atrialã,
tromboza atrialã stângã sau embolie în antecedente. Comisurotomia percutanã ar trebui luatã în considerare numai când simptomele sau valorile ridicate ale PAP persistã
în ciuda tratamentului medical ºi ar trebui realizatã de o
echipã medicalã experimentatã. Chirurgia pe cord deschis este indicatã doar în situaþiile ameninþãtoare de viaþã.
Naºterea

5.3 Regurgitãrile valvulare

Riscul matern ºi riscul fetal
Regurgitãrile severe asociate cu simptome sau cu funcþie
ventricularã compromisã sunt asociate cu risc matern de
insuficienþã cardiacã ºi cu risc fetal crescut.
Management
Evaluarea cardiologicã periodicã este foarte importantã.
Simptomele retenþiei hidrosaline pot fi tratate medicamentos, tratamentul chirurgical fiind rareori necesar.

Naºterea naturalã este în general posibilã. Cezariana este
indicatã doar la pacientele cu IC clasa NYHA III/IV sau cu
hipertensiune pulmonarã, care persistã în ciuda terapiei
medicale sau a tratamentului intervenþional.

Naºterea

5.2 Stenoza aorticã

Când o protezã valvularã trebuie implantatã la o femeie
care îºi doreºte o sarcinã în viitor, trebuie comparat riscul
deteriorãrii structurale a valvelor biologice cu riscul sarcinii
la o pacientã cu protezã valvularã mecanicã. Evaluarea

Cauza stenozei aortice (SA) este în general bicuspidia
valvei aortice. Cuantificarea ecocardiograficã a SA ºi mã264

Naºterea naturalã este în general posibilã.
5.4 Protezele valvulare

Secþiunea X: Bolile cardiovasculare în sarcinã
anterioarã sarcinii a tuturor pacientelor cu proteze valvulare ar trebui sa includã investigarea simptomelor, cât ºi
examenul ecocardiografic.
Protezele valvulare biologice
Riscul sarcinii depinde de funcþia valvularã ºi ventricularã
ºi e comparabil cu riscul din valvulopatiile pe valve native,
managementul fiind similar în cele douã situaþii.
Protezele valvulare mecanice
Protezele valvulare mecanice prezintã riscul trombozei
valvulare, al complicaþiilor hemoragice ºi al complicaþiilor
fetale.
Riscul matern ºi fetal
Riscul trombozei valvulare este de 2-4% dacã se administreazã anticoagulante orale, 9% dacã se administreazã
heparinã nefracþionatã în primul trimestru ºi ulterior anticoagulante orale în trimestrele al II-lea ºi al III-lea, probabil
3-4% când se administreazã heparine fracþionate în primul trimestru (dar datele sunt puþine) ºi ulterior anticoagulante orale în al II-lea ºi al III-lea trimestru ºi 9% dacã
se administreazã doar HGMM pe toatã perioada sarcinii.
Riscul este crescut în situaþiile în care monitorizarea anticoagulãrii este inadecvatã. Dozele medicamentoase trebuie crescute pe perioada sarcinii. În cazul HGMM, nivelurile anti factor Xa pre-dozã pot fi inadecvate chiar la
concentraþii maxime de 0,8-1,2 U/l.
Tratamentul cu HGMM este controversat fiindcã nu existã
dovezi suficiente ºi fiindcã dozãrile optime ºi concentraþiile
anti-Xa sunt încã nesigure. Riscul de embriopatie este de
0,6-10% dacã se administreazã anticoagulante orale în
primul trimestru. Riscul este dozã-dependent ºi este elimi-

nat dacã se înlocuiesc anticoagulantele orale cu heparina
nefracþionatã sau cu HGMM în primul trimestru. Riscul fetal este foarte scãzut dacã se administreazã anticoagulante orale în trimestrele al II-lea ºi al III-lea. Riscul hemoragiei
materne este prezent indiferent de regimul anticoagulant
ales.
Management
Continuarea anticoagularii orale este permisã în timpul
sarcinii doar dacã dozele necesare sunt mici. În condiþiile
în care sunt necesare doze mai mari de anticoagulante
orale, ar trebui luatã în considerare înlocuirea lor cu doze
ajustate de heparinã nefracþionatã sau cu HGMM începând cu sãptãmânile 6-12. Este recomandatã monitorizarea sãptãmânalã a efectelor anticoagulante ºi evaluare
clinicã ºi ecocardiograficã lunarã. Deoarece tromboza
valvularã ameninþã atât mama cât ºi fetusul, HGMM sau
heparina nefracþionatã în timpul sarcinii nu sunt recomandate.
Naºterea
Se preferã naºterea naturalã planificatã. Deoarece existã
risc de hemoragie intracranianã fetalã, naºterea prin cezarianã este indicatã în cazul în care naºterea începe sub
tratament cu anticoagulante orale. Anticoagulantele
orale trebuie înlocuite cu heparina nefracþionatã sau cu
HGMM începând cu sãptãmâna 36, iar înaintea naºterii
HGMM ar trebui înlocuite cu heparinã nativã.
Tromboza valvularã
Ar trebui sã existe un nivel ridicat de suspiciune, iar ecocardiografia ºi la nevoie fluoroscopia sã fie realizate cât
mai precoce. Managementul trombozei valvulare este
similar cu cel al sarcinii ectopice.

Tabelul 9: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace valvulare
Clasãa

Nivelb

La pacientele simptomatice sau cu hipertensiune pulmonarã sunt recomandate restricþionarea activitãþii ºi
blocanþii 1-selectivi.

I

B

Diureticele sunt recomandate când simptomele de congestie persistã în timpul terapiei cu -blocante.

I

B

Pacientele cu SM severã trebuie operate anterior sarcinii.

I

C

Anticoagularea terapeuticã este recomandatã în cazul fibrilaþiei atriale, trombozei atriale stângi sau antecedente de embolism.

I

C

Comisurotomia mitralã percutanã ar trebui luatã în considerare la gravidele cu simptome severe sau cu
presiunea sistolicã în artera pulmonarã >50 mmHg în prezenþa tratamentului medicamentos.

IIa

C

 sunt simptomatice

I

B

 sau disfuncþia VS (FEVS <50%) este prezentã

I

C

Pacientele asimptomatice cu SA severã trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii dacã dezvoltã simptome
specifice la testul de efort.

I

C

Recomandãri
Stenozã mitralã

Stenozã aorticã
La pacientele cu SA severã este necesarã intervenþia chirurgicalã anterior sarcinii dacã:
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Tabelul 9: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace valvulare (Cont.)
Pacientele asimptomatice cu SA severã au indicaþie de tratament chirurgical anterior sarcinii dacã la testul
de efort înregistreazã o scãdere a tensiunii arteriale sub limitã.

IIa

C

Pacientele cu regurgitare severã aorticã sau mitralã ºi simptomatice sau cu disfuncþie sau dilatare
ventricularã trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii

I

C

Terapia medicalã este recomandatã la femeile gravide cu leziuni de regurgitare odatã cu apariþia simptomelor

I

C

ACO este recomandatã în timpul celui de-al doilea ºi al treilea trimestru pânã în sãptãmâna 36 de sarcinã.

I

C

Modificarea regimului anticoagulant în timpul sarcinii trebuie realizatã în spital.

I

C

Dacã travaliul se declanºeazã în timpul tratamentului cu ACO, operaþia de cezarianã este indicatã

I

C

Începând cu sãptãmâna 36 de gestaþie, ACO trebuie întreruptã ºi începutã terapia cu doze ajustate de
HNF (aPTT2 x control) sau HGMM (nivel anti-Xa la 4-6 ore post-dozã de 0,8-1,2 U/mL).

I

C

La femeile însãrcinate sub tratament cu HGMM, nivelul seric anti-Xa la 4-6 ore post-dozã trebuie evaluat
sãptãmânal.

I

C

HGMM ar trebui înlocuitã cu cel puþin HNF intravenos CV cel puþin 36 ore anterior travaliului. HNF ar
trebui întreruptã la 4-6 ore anterior naºterii ºi reluatã la 4-6 ore dupã naºtere dacã nu existã complicaþii
hemoragice.

I

C

Ecocardiografia imediatã este indicatã la femeile cu valvã mecanicã ce se prezintã cu dispnee ºi/sau un
eveniment embolic.

I

C

Continuarea ACO în primul trimestru trebuie consideratã la pacientele la care doza necesarã de warfarinã
pentru anticoagulare în limite terapeutice este <5 mg/zi (sau phenprocoumon <3 mg/zi sau acenocumarol <2 mg/zi), dupã informarea ºi consimþãmântul pacientei.

IIa

C

Oprirea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã ºi înlocuirea cu doze ajustate de HNF (aPTT2 x control; la
pacientele cu risc înalt administratã ca perfuzie intravenoasã) sau de HGMM de douã ori pe zi (cu doza
ajustatã cu greutatea ºi nivel anti-Xa la 4-6 ore post-dozã de 0,8-1,2 U/mL) ar trebui consideratã la pacientele la care doza necesarã de warfarinã pentru anticoagulare în limite terapeutice este >5 mg/zi (sau
phenprocoumon >3 mg/zi sau acenocumarol >2 mg/zi).

IIa

C

Oprirea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã ºi înlocuirea cu HGMM sau HNF sub control strict (descris
mai sus) poate fi considerat la anumite paciente la care doza necesarã de warfarinã pentru anticoagulare
în limite terapeutice este <5 mg/zi (sau phenprocoumon <3 mg/zi sau acenocumarol <2 mg/zi).

IIb

C

Continuarea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã poate fi consideratã la pacientele la care doza necesara de warfarinã pentru anticoagulare în limite terapeutice este >5 mg/zi (sau phenprocoumon >3 mg/zi
sau acenocumarol >2 mg/zi).

IIb

C

HGMM trebuie evitate dacã nivelul plasmatic anti-Xa nu poate fi monitorizat.

III

C

Regurgitãri valvulare

Valve mecanice

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
aPTT = activated partial thromboplastin time (Timpul de tromboplastinã parþial activatã); SA = Stenozã aorticã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã
micã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventricului stâng; SM = stenozã mitralã; ACO = anticoagularea oralã; HNF = heparinã nefracþionatã.

6. Boala arterialã coronarianã ºi
sindromul coronarian acut
Sindromul coronarian acut (SCA) survenit în timpul sarcinii
depinde de factorii clasici de risc cardiovascular. Disecþia
coronarã poate sã aparã în apropierea naºterii sau în perioada postpartum iniþialã. Diagnosticul SCA se stabileºte
pe criterii electrocardiografice ºi pe concentraþiile troponinei (similare cu cele ale femeilor non-gravide). Intervenþia
coronarã percutanã (PCI) primarã cu implantarea stentu-
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rilor simple este tratamentul de ales la pacientele însãrcinate cu infarct miocardic cu supradenivelare de ST ºi în
sindroamele coronariene acute non-STEMI cu criterii de
risc intermediar sau înalt. Utilizarea aspirinei ºi a betablocantelor este sigurã, IECA, sartanii (BRAs) ºi statinele
fiind contraindicate. Siguranþa tienopiridinelor este necunoscutã, clopidogrelul putând fi administrat doar în
cazurile în care este absolut necesar. În cele mai multe
cazuri este recomandatã naºterea naturalã.
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Tabelul 10: Recomandãri pentru managementul bolii arteriale coronariene
Clasãa

Nivelb

ECG ºi nivelul de troponinã ar trebui realizate în cazul durerilor toracice la femeia gravidã.

I

C

Angioplastia coronarianã este preferatã terapiei de reperfuzie pentru STEMI în timpul sarcinii.

I

C

Un management conservator ar trebui considerat pentru SCA fãrã supradenivelare de segment ST ºi fãrã
criterii de risc.

IIa

C

Un management invaziv ar trebui considerat pentru SCA fãrã supradenivelare de segment ST în prezenþa
criteriilor de risc (inclusiv NSTEMI).

IIa

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA = sindrom coronarian acut; ECG = electrocardiogramã; NSTEMI = infarct miocardic acut fãrã supradenivelare de segment ST; STEMI = infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST.

7. Cardiomiopatia ºi insuficienþa cardiacã
Rata de incidenþã a cardiomiopatiilor în timpul sarcinii în
Europa este necunoscutã. Formele dobândite ºi moºtenite
de cardiomiopatie sunt: cardiomiopatia peripartum, cardiomiopatia toxicã, cardiomiopatia hipertroficã, cardiomiopatia dilatativã, bolile de depozitare etc.
Cardiomiopatiile sunt boli rare, dar pot cauza complicaþii
severe în timpul sarcinii.
7.1 Cardiomiopatia peripartum (CMPP)
Incidenþa variazã între 1:300 ºi 1:4000 din numãrul total al
sarcinilor. Unii factori predispozanþi sunt: multiparitatea, istoricul familial, fumatul, diabetul, HTA, preeclampsia, malnutriþia, vârsta ºi utilizarea de lungã duratã a betaagoniºtilor. Etiologia este nesigurã: infecþioasã, inflamatorie,
autoimunitatea poate fi implicatã, iar produºii de clivare ai
prolactinei pot media apariþia CMPP.
Definiþie
CMPP este o cardiomiopatie idiopaticã asociatã cu insuficienþã cardiacã, secundarã disfuncþiei sistolice ventriculare stângi, instalatã spre sfârºitul sarcinii sau în perioada
postpartum.
Este un diagnostic de excludere când nu este gãsitã o altã
cauzã de insuficienþã cardiacã.
Ventriculul stâng poate sã nu fie dilatat, dar fracþia de
ejecþie este aproape întotdeauna mai micã de 45%.
Simptomele ºi semnele sunt tipice insuficienþei cardiace,
frecvent debutând acut, existând un spectru larg al simptomatologiei. CMPP ar trebui suspectatã dacã se observã
o întârziere în revenirea la statusul anterior sarcinii.

normalizeazã funcþia ventricularã, aspect ce trebuie luat
în considerare înaintea intervenþiei.
Dispozitive ºi transplant cardiac
Dacã simptomele ºi disfuncþia ventricularã stângã persistã
dupã 6 luni de la prima prezentare, în pofida terapiei
medicamentoase, iar durata QRS >120 ms, terapia de resincronizare cardiacã sau implantarea unui dispozitiv de
asistare mecanicã sunt recomandate. Transplantul cardiac rãmâne ultima opþiune.
Terapia medicamentoasã
Dacã debutul este în timpul sarcinii, un colectiv de îngrijire
mixt: cardiologic ºi obstetrical, este necesar, fiind necesarã
evaluarea efectelor adverse asupra fãtului. Dupã naºtere,
la o pacientã stabilã hemodinamic, poate fi urmatã terapia standard a IC.
În timpul sarcinii blocanþii SRAA sunt contraindicaþi din cauza fetotoxicitãþii. Nitraþii ºi hidralazina pot fi utilizaþi pentru reducerea postsarcinii. Dacã este nevoie se pot utiliza
dopamina ºi levosimendanul. Tratamentul cu betablocante este indicat tuturor pacientelor cu IC, dar nou-nãscuþii
ar trebuit supravegheaþi 24-48 ore dupã naºtere. Diureticele ar trebui utilizate doar dacã este prezentã congestia
pulmonarã. Antagoniºtii aldosteronici ar trebui evitaþi.
Anticoagularea este recomandatã pacientelor cu trombus intracardiac, embolism sistemic ºi fibrilaþie atrialã paroxisticã sau persistentã.
Naºterea

Se aplicã Ghidul ESC pentru managementul IC acute sau
cronice.

Naºterea naturalã este mereu de preferat la o pacientã
stabilã hemodinamic fãrã indicaþii obstetricale pentru
naºterea prin cezarianã. Este necesarã o monitorizare hemodinamicã atentã. La gravidele cu IC agravatã ºi cu instabilitate hemodinamicã în pofida tratamentului, naºterea
urgentã ar trebui luatã în considerare de cãtre o echipã
interdisciplinarã experimentatã.

Intervenþii

Alãptarea

Dacã este necesarã administrarea terapiei inotrope, pacienta ar trebui transferatã într-o unitate unde existã dispozitive de asistare mecanicã ºi echipe de transplant.

Unii inhibitori ai enzimei de conversie pot fi utilizaþi cu siguranþã, dar monitorizarea greutãþii copiilor în primele 4
sãptãmâni este un indicator esenþial al disfuncþiei renale.
Având în vedere necesarul metabolic crescut, poate fi
luatã în considerare prevenirea lactaþiei.

Management

O proporþie semnificativã de femei îºi îmbunãtãþeºte sau
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Prognosticul ºi consilierea în ceea ce priveºte sarcinile viitoare

diastolicã, obstrucþia severã a tractului de ejecþie al VS ºi
aritmii.

Ratele mortalitãþii la nivel mondial variazã între 0-9%, iar
deteriorãri ale funcþiei VS sunt raportate la pânã la 50%.

Simptomele sunt tipice pentru IC asociatã cu congestia
pulmonarã sau cu sincopã în timpul activitãþii fizice. Aritmiile sunt frecvente.

Consilierea este întotdeauna indicatã. O sarcinã ulterioarã
are un risc de recurenþã al CMPP de 30-50%. Când FE
este scãzutã, ar trebui descurajatã o sarcinã ulterioarã.
7.2 Cardiomiopatia dilatativã (CMD)
CMD este definitã de prezenþa simptomelor tipice ale IC,
dilatãrii VS ºi disfuncþiei sistolice de origine necunoscutã.
CMD este adesea demascatã în timpul primului sau celui
de-al doilea trimestru. Puþinele cazuri de CMD clasicã în
timpul sarcinii descriu o marcatã deteriorare.
Riscul matern ºi riscul fetal
Femeile ar trebui informate asupra riscului de degradare.
FE <40% prezice un risc mare, iar dacã FE <20%, mortalitatea maternã este foarte mare, terminarea sarcinii putând fi luatã în considerare.
Management
Anticoagularea cu HGMM sau cu antivitaminice K, în
funcþie de stadiul sarcinii, ar trebui luatã în considerare la
pacientele cu fibrilaþie atrialã. CMD este tratatã conform
ghidurilor pentru IC, cu adaptãrile din timpul sarcinii descrise la CMPP.
7.3 Cardiomiopatia hipertroficã
Aceastã boalã este frecvent diagnosticatã pentru prima
datã în timpul sarcinii. Cele mai frecvente substraturi pentru apariþia complicaþiilor sunt reprezentate de disfuncþia
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Riscul matern ºi riscul fetal
Sarcina este în general bine toleratã. Simptomele care debuteazã înaintea sarcinii ºi un gradient ridicat la nivelul
tractului de ejecþie sunt indicatori ai unui risc ridicat.
Management
Betablocantele ar trebui considerate dacã existã obstrucþie mai mult decât medie la nivelul tractului de ejecþie al
VS ºi/sau grosime parietalã maximã >15 mm, pentru controlul frecvenþei cardiace în fibrilaþia atrialã ºi pentru a suprima aritmiile ventriculare. Verapamilul este a doua alegere (poate cauza bloc AV la fetus). Cardioversia ar trebui
luatã în considerare în caz de fibrilaþie atrialã persistentã.
Anticoagularea terapeuticã este recomandatã celor cu
fibrilaþie atrialã persistentã sau permanentã. Un istoric familial de moarte subitã impune o supraveghere atentã ºi
investigaþii prompte în condiþiile în care apar palpitaþii sau
presincope.
Naºterea
La pacientele cu risc scãzut se poate opta pentru un travaliu spontan urmat de naºtere naturalã. În celelalte cazuri
este necesarã naºterea planificatã. Anestezia epiduralã
trebuie utilizatã cu prudenþã dacã existã obstrucþie severã
de VS. Încãrcarea hidricã trebuie evitatã în prezenþa disfuncþiei diastolice.
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Tabelul 11: Recomandãri pentru managementul cardiomiopatiilor si insuficienþei cardiace
Clasãa

Nivelb

Anticoagularea este recomandatã la pacientele cu trombus intracardiac identificat imagistic sau cu dovezi
de embolism sistemic.

I

A

Femeile cu IC în timpul sarcinii trebuie tratate conform ghidurilor curente pentru pacientele care nu sunt
însãrcinate, respectând contraindicaþiile anumitor medicamente în sarcinã—vezi secþiunea II Tabel 15.

I

B

Femeile cu CMD trebuie informate asupra riscurilor de deteriorare a stãrii de sãnãtate în timpul gestaþiei
sau peripartum.

I

C

La pacientele cu antecedente personale sau antecedente heredo-colaterale de moarte subitã este
necesarã supraveghere atentã ºi investigare promptã dacã apar simptome ca palpitaþii sau presincopã.

I

C

Terapia anticoagulantã cu HGMM sau cu antivitaminice K în concordanþã cu stadiul sarcinii este
recomandatã pacientelor cu fibrilaþie atrialã.

I

C

La pacientele cu CMH trebuie utilizate -blocante profilactic în timpul travaliului.

IIa

C

-blocantele trebuie considerate la toþi pacienþii cu CMH ºi obstrucþie a tractului de ejecþie al ventricului
stâng moderatã sau grosimea peretelui >15 mm pentru a preveni congestia pulmonarã acutã.

IIa

C

În CMH cardioversia trebuie consideratã pentru fibrilaþie atrialã persistentã.

IIa

C

Datoritã nevoilor metabolice mari asociate cu lactaþia ºi alãptarea, prevenirea lactaþiei poate fi consideratã
în CMPP .

IIa

C

O sarcinã ulterioarã nu este recomandatã dacã FEVS nu se normalizeazã la femeile cu CMPP.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ECA = enzima de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorului pentru angiotensinã; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; CMD = cardiomiopatia dilatativã; CMH = cardiomiopatia hipertroficã; IC = insuficienþã cardiacã; CDI = cardidefibrilator implantabil; HGMM = heparinã cu greutate
molecularã micã; CMPP = cardiomiopatia peripartum;

8. Aritmiile

Tahicardia atrialã focalã

8.1 Aritmii asociate cu boli cardiace structurale ºi
congenitale

Controlul frecvenþei cardiace utilizând betablocante ºi/sau
digitalice ar trebui utilizate pentru a evita cardiomiopatia
indusã de tahicardie. Terapia profilacticã antiaritmicã include flecainida, propafenona sau sotalolul la pacientele
cu simptome clare.

Aritmiile care necesitã tratament survin la pânã la 15% din
aceste paciente. Episoadele de tahicardii susþinute, în particular flutterul atrial, nu sunt bine tolerate. Pentru restaurarea ritmului sinusal este indicatã cardioversia electricã.
Digoxinul poate fi utilizat pentru controlul ratei ventriculare. Betablocantele, antiaritmicele de clasa I ºi sotalolul ar
trebui utilizate cu atenþie dacã funcþia ventricularã stângã
sau dreaptã este afectatã.
8.2 Aritmii specifice
8.2.1 Tahicardia supraventricularã
Tahicardia prin reintrare AV nodalã sau tahicardia prin
reintrare AV
Pot fi terminate prin manevre vagale sau dacã acestea nu
sunt eficiente, prin adenozinã intravenos. Dacã aceasta
nu opreºte tahicardia, se recomandã metoprolol intravenos. Doar în cazul în care simptomele sunt intolerabile
se recurge la terapie antiaritmicã profilacticã. Digoxinul ºi
agenþii betablocanþi selectivi sunt medicamentele de primã linie, urmate de sotalol, flecainidã ºi propafenonã. În
timpul sarcinii, ablaþia pe cateter ar trebui consideratã numai în cazuri speciale.

8.2.2 Flutterul atrial ºi fibrilaþia atrialã
Controlul ritmului cardiac
La pacientele stabile hemodinamic cu inimi structural
normale, ar trebui consideratã conversia farmacologicã
a aritmiei. Administrarea intravenoasã a ibutilidului sau a
flecainidei este de obicei eficientã ºi poate fi luatã în considerare, dar experienþa în ceea ce priveºte administrarea
lor în timpul sarcinii este limitatã.
Controlul frecvenþei cardiace
Medicamentele care blocheazã nodulul AV: digoxinul,
betablocantele, antagoniºtii calcici nondihidropiridinici ar
trebui luate în considerare.
Anticoagularea în fibrilaþia atrialã
Riscul tromboembolic în fibrilaþia atrialã depinde de prezenþa unor factori de risc. Tromboprofilaxia este recomandatã la pacienþii cu risc crescut. Antivitaminicele K sunt
recomandaþi în majoritatea cazurilor începând cu al doilea trimestru pânã la o lunã înainte de data probabilã a
naºterii. Administrarea subcutanatã de HGMM este recomandatã în primul trimestru ºi în ultima lunã de sarcinã.
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8.2.3 Tahicardia ventricularã
Aritmiile ventriculare ameninþãtoare de viaþã în timpul sarcinii sunt rare. La femeile sãnãtoase tahicardia idiopaticã
a tractului de ejecþie al VD este forma cea mai frecventã ºi
ar trebui tratatã prin administrarea profilacticã a verapamilului sau a betablocantelor la cazurile cu simptomatologie
severã sau cu compromitere hemodinamicã. Ablaþia pe
cateter a tahicardiei idiopatice a tractului de ejecþie al ventricului drept poate fi luatã în considerare la pacientele cu
compromitere hemodinamicã sau dacã tratamentul medicamentos a eºuat. Pentru tratamentul acut al tahicardiei
ventriculare cu instabilitate hemodinamicã se recomandã
cardioversie imediatã.
8.3 Ablaþia pe cateter
Din cauza ratei mari de iradiere, aceastã procedurã ar trebui amânatã pânã în al doilea trimestru dacã este posibil
ºi ar trebui sã fie realizatã într-un centru experimentat de
ablaþie care dispune de un sistem de protecþie adecvat ºi
de un sistem de mapping echo ºi electroanatomic de vârf.
8.4 Cardiodefribilatorul implantabil (ICD)
Prezenþa ICD-ului nu contraindicã o sarcinã viitoare. Terapia cu ICD ar trebui luatã în considerare ºi în timpul sarcinii pentru a proteja viaþa mamei. În general, în condiþiile
unei sarcini planificate, ICD-ul ar trebui luat în considerare
la pacientele cu risc crescut de moarte subitã.
8.5 Bradiaritmiile
Bradiaritmiile ºi tulburãrile de conducere sunt rare în timpul sarcinii.
8.5.1 Boala de nod sinusal
Bradicardia sinusalã poate sã aparã ca urmare a unui reflex cardiac depresor în timpul naºterii. Puþine cazuri de
bradicardie sinusalã au fost atribuite sindromului de hi-

potensiune ortostaticã din sarcinã, cauzat de compresiunea uterinã asupra returului venos la nivelul VCI cu efect
bradicardizant paradoxal. În cazurile rare în care apare
bradicardie simptomaticã, aceasta ar trebui manageriatã
prin schimbarea poziþiei pacientei în decubit lateral stâng.
Dacã simptomele persistã, cardiostimularea electricã temporarã ar putea fi necesarã.
8.5.2 Blocurile atrioventriculare
Blocul AV de gradul I poate fi observat în timpul sarcinii în
absenþa unei patologii cardiace. Blocul AV de gradul II se
instaleazã rar ºi este în general asociat cu boala cardiacã
organicã sau cu terapia medicamentoasã. La pacienþii cu
cardiopatii congenitale, blocul AV de gradul II apare cel
mai frecvent la pacientele cu tetralogie Fallot corectatã
ºi mai puþin frecvent la cele cu defecte septale corectate.
Blocul cardiac complet dobândit , cel mai frecvent întâlnit
în cardiopatiile congenitale dupã realizarea tratamentului
corector chirurgical, este foarte rar în timpul sarcinii. Blocul AV complet congenital izolat are un prognostic bun
în timpul sarcinii, mai ales în condiþiile în care ritmul de
scãpare prezintã complexe QRS înguste. Pacingul suportiv nu este în general necesar în timpul sarcinii. Naºterea
naturalã nu aduce riscuri unei paciente cu bloc AV complet congenital, decât dacã este contraindicatã din motive obstetricale.
8.5.3 Pacingul în sarcinã
Pacingul temporar în timpul naºterii este recomandat în
anumite cazuri selectate la pacientele cu bloc AV complet
simptomatic, datoritã riscului de bradicardie ºi sincopã.
Riscurile implantãrii unui pacemaker permanent sunt în
general scãzute. Implantarea se poate realiza în siguranþã
mai ales dacã fãtul este mai mare de 8 sãptãmâni de gestaþie. Ghidarea ecograficã poate fi utilã pentru implantare.

Tabelul 12: Recomandãri pentru managementul aritmiilor
Clasãa

Nivelb

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã sunt recomandate manevrele vagale urmate de administrarea
adenozinei i.v.

I

C

Cardioversia electricã imediatã este recomandatã pentru tratamentul acut al oricãrei tahicardii cu instabilitate hemodinamicã.

I

C

Pentru managementul pe termen lung al TSV sunt recomandate administrarea oralã de digoxinc sau
metoprolol/propranololc,d.

I

C

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã, metoprololul i.v. sau propranololul ar trebui considerate.

IIa

C

Pentru managementul pe termen lung al TSV sotalolule sau flecainidaf oral ar trebui considerate când
terapia cu digoxin sau -blocante nu dã rezultate.

IIa

C

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã verapamilul i.v. poate fi considerat.

IIb

C

Pentru managementul pe termen lung al TSV, propafenonaf sau procainamida oral pot fi folosite ca
ultimã opþiune dacã alþi agenþi terapeutici nu au avut efect ºi înaintea folosirii amiodaroneie.

IIb

C

Pentru managementul pe termen lung al TSV, verapamilulc oral poate fi folosit pentru controlul frecvenþei
dacã alþi blocanþi ai nodului AV nu au avut efect.

IIb

C

Recomandãri
Managementul Tahicardiei Supraventriculare (TSV)
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Tabelul 12: Recomandãri pentru managementul aritmiilor (Cont.)
Clasãa

Nivelb

III

C

Implantarea unui ICD, dacã existã indicaþie clinicã, este recomandatã anterior sarcinii dar, se recomandã
de asemenea ºi în timpul sarcinii oricând existã indicaþie.

I

C

Pentru managementul pe termen lung al sindromului QT lung congenital, agenþii -blocanþi sunt
recomandaþi în timpul sarcinii ºi de asemenea postpartum când au un efect benefic major.

I

C

Pentru managementul pe termen lung al TV susþinute idiopatice este recomandat tratamentul oral cu
Metoprololc,d, Propranololc,d, sau Verapamilc,f.

I

C

Cardioversia electricã imediatã a TV se recomandã în cazul TV susþinute instabile ºi stabile.

I

C

În cazul conversiei acute a TV susþinute, stabilã hemodinamic ºi monomorfã ar trebui luatã în considerare
administrarea de Sotalole sau Procainamidã i.v.

IIa

C

Implantul pacemaker-elor permanente sau a ICD (preferabil unicamerale) sub ghidaj ecocardiografic ar
trebui luat în considerare, mai ales dacã vârsta de gestaþie este >8 sãptãmâni.

IIa

C

În cazul conversiei acute a TV susþinute, monomorfã instabilã hemodinamic, refractarã la cardioversia
electricã sau care nu rãspunde la alte medicamente, ar trebui luatã în considerare administrarea de
Amiodaronã i.v.e

IIa

C

Pentru managementul pe termen lung al TV susþinute idiopatice, ar trebui luat în considerare tratamentul
oral cu Sotalole, Flecainidãf sau Propafenonãf.

IIa

C

Ablaþia prin cateter poate fi luatã în considerare în cazul tahicardiilor refractare la tratament sau slab
tolerate.

IIb

C

Recomandãri
Atenololuld nu ar trebui folosit pentru nicio aritmie.
Managementul Tahicardiei Ventriculare (TV)

Pentru informaþii referitoare la dozajul medicamentelor vã rugãm sã consultaþi cele trei ghiduri publicate referitoare la managementul pacienþilor cu
fibrilaþie atrialã, aritmii supraventriculare ºi aritmii ventriculare.
c: medicamentele ce induc bloc la nivelul nodului AV nu trebuie folosite la pacienþii cu sindrom de pre-excitaþie pe ECG-ul de repaus.
d: -blocantele trebuie folosite cu precauþie în primul trimestru; vezi secþiunea 11.
e: Antiaritmicele de clasa a III-a nu trebuie folosite în cazurile de QTc alungit.
f: În cazul anumitor tahicardii atriale luaþi în considerare agenþii blocanþi ai nodului AV în asociere cu Flecainida ºi Propafenona.
a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
AV = atroventricular; ECG = electrogardiogramã; i.v. = intravenos; TSV = tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã

9. Afecþiunile hipertensive
Hipertensiunea arterialã este cea mai frecventã afecþiune
medicalã ce apare în sarcinã reprezentând aproximativ
un sfert din numãrul total de internãri din perioada prenatalã.
9.1 Diagnostic
Înregistrarea unor valori tensionale crescute ar trebui confirmatã în douã ocazii diferite folosind un sfigmomanometru cu mercur (faza V a zgomotelor Korotkoff pentru citirea tensiunii arteriale diastolice) în poziþie ºezândã sau un
dispozitiv aneroid. Mãsurarea TA în decubit lateral stâng
reprezintã o alternativã acceptabilã. Ar trebui utilizate
doar aparate validate pentru mãsurarea TA ºi monitorizarea ambulatorie a TA.
9.2 Definiþia ºi clasificarea HTA în sarcinã
Definiþia HTA în sarcinã se bazeazã pe o creºtere a TA în
valoare absolutã (TAS 140 mmHg sau TAD 90 mmHg)
ºi poate fi moderatã (140-159/90-109 mmHg) sau severã
(160/110 mmHg).

Hipertensiunea în sarcinã nu este o singurã entitate ci
cuprinde:
 HTA preexistentã sarcinii: definitã ca TA 140/90
mmHg cunoscutã anterior sarcinii sau care se deceleazã în primele 20 de sãptãmâni de gestaþie. Ea persistã de obicei peste 42 de zile postpartum;
 HTA gestaþionalã: aceastã formã de HTA apare de obicei dupã sãptãmâna 20 de gestaþie ºi dispare, în cele
mai multe cazuri, în primele 42 de zile postpartum;
 Preeclampsia = HTA gestaþionalã asociatã cu proteinurie semnificativã 0,3 g/24 h; apare mai frecvent
pe parcursul primei sarcini, feþi multipli, în mola hidatiformã sau la pacienþii cu diabet zaharat; asociatã cu
insuficienþã placentarã determinând deseori deficit de
creºtere fetalã; cea mai frecventã cauzã de prematuritate;
 HTA preexistentã sarcinii cu HTA gestaþionalã suprapusã ºi cu proteinurie;
 HTA neclasificabilã.
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9.3 Managementul hipertensiunii în sarcinã
Managementul hipertensiunii în sarcinã depinde de valorile TA, vârsta gestaþionalã ºi profilul de risc materno-fetal.
Majoritatea femeilor cu HTA preexistentã prezintã pe parcursul sarcinii HTA uºoarã spre moderatã (140-160/90109 mmHg) ºi au un risc scãzut pentru complicaþii cardiovasculare pe perioada sarcinii, mai ales dacã funcþia renalã
este normalã. Ele sunt candidate pentru terapia nefarmacologicã deoarece nu existã nicio dovadã cã tratamentul
farmacologic îmbunãtãþeºte prognosticului neonatal.
9.4 Managementul nefarmacologic ºi prevenirea
hipertensiunii în sarcinã
Managementul nefarmacologic ar trebui luat în considerare în cazul femeilor gravide cu TAS 140-150 mmHg ºi
sau TAD 90-99 mmHg. Deºi în cazul femeilor neînsãrcinate scãderea ponderalã poate ajuta la reducerea valorilor TA, aceasta nu e recomandatã femeilor obeze pe perioada sarcinii deoarece poate determina greutate micã
la naºtere ºi dezvoltare ulterioarã lentã a copiilor nãscuþi
din aceste mame.
9.5 Tratamentul farmacologic al hipertensiunii în
sarcinã
În timp ce existã un consens asupra faptului cã tratamentul farmacologic al HTA severe în sarcinã este necesar ºi
benefic, tratamentul HTA mai puþin severe este controversat. Deºi poate fi beneficã scãderea TA în cazul mamelor
cu HTA, TA scãzutã poate afecta perfuzia utero-placentarã
punând astfel în pericol dezvoltarea fetalã. Dozele mici de
aspirinã se recomandã profilactic gravidelor cu istoric de
preeclampsie cu debut precoce (<28 sãptãmâni).
Alfa-metildopa este medicamentul de elecþie pentru managementul pe termen lung al hipertensiunii în sarcinã.
Labetalolul are o eficienþã comparabilã iar în cazul hipertensiunii severe poate fi administrat intravenos. Blocantele canalelor de calciu ca Nifedipina (oral) sau Isradipina
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(i.v.) sunt medicamente de a doua linie în tratamentul
hipertensiunii. Administrarea intravenoasã a sulfatului de
magneziu s-a dovedit utilã în prevenirea eclampsiei ºi în
tratamentul convulsiilor. Un potenþial sinergism cu sulfatul de magneziu poate induce hipertensiune maternã ºi
hipoxie fetalã. Diureticele trebuie evitate în tratarea hipertensiunii deoarece pot determina scãderea fluxului sanguin la nivelul placentei ºi nu sunt recomandate în preeclampsie. IECA, sartanii ºi inhibitorii direcþi ai reninei sunt
contraindicaþi în sarcinã.
9.6 Alãptarea ºi lactaþia
Alãptarea nu creºte valorile TA ale mamei. Toþi agenþii antihipertensivi administraþi mamei în perioada alãptãrii se
excretã prin lapte, majoritatea în concentraþii foarte mici,
excepþie fãcând Propranololul ºi Nifedipina.
9.7 Prognosticul postpartum
TA creºte de obicei în primele 5 zile dupã naºtere, hipertensiunea postpartum fiind obiºnuitã. Metildopa ar trebui
evitatã datoritã riscului apariþiei depresiei postpartum.
Femeile cu hipertensiune pe perioada primei sarcini au
un risc crescut de a dezvolta hipertensiune ºi la sarcina
urmãtoare. Cu cât debutul hipertensiunii este mai precoce în prima sarcinã cu atât riscul de recurenþã este mai
mare.
Femeile cu hipertensiune de sarcinã ºi preeclampsie au un
risc crescut de a dezvolta HTA, AVC ºi boalã coronarianã
ulterior pe parcursul vieþii. Modificarea stilului de viaþã are
indicaþie primarã în prevenirea complicaþiilor ce ar putea
sã aparã în cursul sarcinilor urmãtoare ºi în reducerea riscului cardiovascular matern în viitor. Se recomandã controlul periodic al valorilor tensionale prin cabinetul medicului de familie ºi controlul anual al factorilor metabolici.
În comparaþie cu nuliparele, femeile cu valori tensionale
normale pe perioada sarcinii au un risc scãzut de a deveni
hipertensive ulterior pe parcursul vieþii.

Secþiunea X: Bolile cardiovasculare în sarcinã
Tabelul 13: Recomandãri pentru managementul hipertensiunii
Clasãa

Nivelb

Este recomandat tratamentul nefarmacologic al gravidelor cu TAS 140-150 mmHg sau TAD 90-99
mmHg

I

C

În cazul femeilor cu hipertensiune gestaþionalã sau HTA preexistentã sarcinii cu HTA gestaþionalã
suprapusã sau cu hipertensiune ºi afectare subclinicã a organelor þintã sau cu simptome apãrute în
orice moment pe perioada sarcinii, iniþierea tratamentului farmacologic se recomandã la valori tensionale de 140/90 mmHg. În alte circumstanþe, iniþierea tratamentului farmacologic se recomandã dacã
TAS 150 mmHg sau TAD 95 mmHg.

I

C

La o gravidã,TAS 170 mmHg sau TAD 110 mmHg reprezintã urgenþe ºi se recomandã spitalizarea.

I

C

Provocarea naºterii este recomandatã în HTA gestaþionalã cu proteinurie care evolueazã cu tulburãri
de vedere, anomalii de coagulare sau suferinþã fetalã.

I

C

În preeclampsia asociatã cu edem pulmonar acut, Nitroglicerina în infuzie i.v. este tratamentul de
elecþie.

I

C

În hipertensiunea severã se recomandã administrarea intravenoasã de labetalol sau administrarea
oralã de Metildopa sau Nifedipinã.

I

C

IIa

C

Recomandãri

Femeile cu HTA preexistentã sarcinii ar trebui sã continue tratamentul cu medicaþia curentã exceptând
IECA, BRA (sartanii) ºi inhibitorii direcþi ai reninei, sub atenta monitorizare a TA.

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ECA = enzima de conversie a angiotensinei; BRA (sartani) = blocant al receptorului de angiotensinã; TA = tensiunea arterialã; TAS = tensiunea arterialã
sistolicã; TAD = tensiunea arterialã diastolicã.

10. Trombembolismul venos pe perioada
sarcinii ºi postpartum
Trombembolismul venos (TEV), incluzând trombembolismul pulmonar (TEP) ºi tromboza venoasã profundã (TVP),
reprezintã o cauzã importantã de morbiditate ºi mortalitate legate de sarcinã.
10.1 Factori de risc ºi de prevenþie pentru TEV
legat de sarcinã
Înainte de sarcinã sau în primul trimestru de sarcinã, toate
femeile ar trebui sã facã o evaluare documentatã a factorilor de risc pentru TEV. Pot fi identificate trei grupe de risc
(înalt, intermediar ºi scãzut), iar mãsurile de prevenþie se
aplicã corespunzãtor.
Pacienþii cu risc crescut sunt aceia cu TEV recurent (>1)
sau TEV neprovocat/legat de administrarea de estrogeni
sau un singur episod de TEV anterior plus trombofilie sau
istoric familial.
Pacienþii cu risc intermediar sunt cei cu 3 sau mai mulþi factori de risc, alþii decât cei cunoscuþi ca factori de risc înalt.
Aceºti factori de risc includ: comorbiditãþile, vârsta >35 ani,
obezitatea (IMC >30 kg/m2), fumatul, boalã varicoasã ºi
factorii de risc obstetricali ca preeclampsia, sindromul de
hiperstimulare ovarianã, sarcinile multiple, cezariana realizatã în urgenþã sau electiv, travaliul prelungit (>24 ore)
sau hemoragia peripartum (>1 litru sau necesitatea unei
transfuzii). Factori de risc tranzitori sunt infecþiile sistemice
curente, imobilizarea, intervenþiile chirurgicale în sarcinã
sau < 6 sãptãmâni pospartum. Pacienþii cu risc scãzut sunt
cei cu mai puþin de 3 factori de risc.
Deºi existã mai multe scoruri de risc pentru încadrarea pacienþilor în diferite categorii de risc, toate scorurile de risc
necesitã validare în studii prospective.

HGMM reprezintã tratamentul de elecþie pentru profilaxia
TEV în sarcinã. Doza se calculeazã raportat la greutatea
corporalã. Pacienþii cu risc crescut ar trebui sã primeascã
o dozã profilacticã de 0,5 mg/kg Enoxaparinã sau 50 UI/
kg Dalteparin de douã ori pe zi.
10.2 Trombembolismul pulmonar
La toate gravidele la care se suspecteazã TEP, ar trebui
determinatã valoarea D-dimerilor serici urmatã de efectuarea ultrasonografiei cu compresie bilateralã. Când aceasta este normalã iar D-dimerii negativi, TEP este improbabil
iar anticoagularea nu e justificatã. Dacã D-dimerii ºi ultrasonografia cu compresie bilateralã sunt pozitive, tratamentul anticoagulant este indicat. CT toracicã ar trebui
efectuatã când diagnosticul nu poate fi confirmat sau exclus prin investigaþiile menþionate mai sus.
În cazul pacienþilor cu suspiciune clinicã de TEP ar trebui
iniþiat tratamentul cu HGMM pânã când diagnosticul
este exclus prin investigaþii obiective. Doza terapeuticã se
calculeazã în funcþie de greutatea corporalã (Enoxaparinã
1 mg/kgc de douã ori pe zi) þintind cãtre un peak al Ac
anti factor Xa la 4-6 ore de 0,6-1,2 UI/ml.
Heparina nefracþionatã este preferatã în cazul pacienþilor
cu insuficienþã renalã, când e necesarã reversia anticoagulãrii cu ajutorul Protaminei ºi în tratamentul acut al TEP
masiv.
În TEP acut cu instabilitate hemodinamicã se recomandã
administrarea intravenoasã de Heparinã nefracþionatã
(dozã de încãrcare de 80 unitãþi/kg, urmatã de o p.i.v.
continuã cu 18 unitãþi/kg/orã). aPTT-ul se determinã la
4-6 ore dupã doza de încãrcare, la 6 ore dupã orice modificare a dozei ºi apoi zilnic când valorile se aflã în intervalul
teraputic. Þinta terapeuticã a aPTT este în mod obiºnuit de
1,5-2,5 ori mai mare decât valoarea de referinþã.
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Nici Heparina nefracþionatã, nici HGMM nu se gãsesc în
cantitãþi semnificative în laptele matern ºi nu reprezintã
contraindicaþii pentru alãptare.

sãptãmâni. Antivitaminele K nu pãtrund în laptele matern
sub formã activã ºi nu prezintã riscuri pentru mamele care
alãpteazã.

Managementul postpartum

10.3 Tromboza venoasã profundã acutã (TVP)

Dacã nu a apãrut nicio hemoragie importantã, tratamentul prepartum cu Heparinã ar trebui reînceput la 6 ore
dupã naºterea pe cale naturalã ºi la 12 ore dupã operaþia
de cezarianã cu adãugarea ulterioarã de antivitamine K
începând din a doua zi postpartum ºi continuând pentru
cel puþin 3 luni sau pentru 6 luni dacã TEP a apãrut târziu
în cursul sarcinii. Valoarea INR-ului ar trebui sã fie între 2
ºi 3 ºi necesitã monitorizare periodicã, o datã la 1 sau 2

Toate gravidele cu suspiciune de TVP ar trebui evaluate
pentru probabilitatea pretest, ar trebui dozaþi D-dimerii ºi
ar trebui efectuatã ultrasonografia cu compresie bilateralã.
În TVP acutã ar trebui administrat tratamentul cu doze
terapeutice de HGMM de douã ori pe zi ajustat în funcþie
de greutatea corporalã.

Tabelul 14: Recomandãrile pentru prevenirea ºi managementul trombembolismului
venos în sarcinã ºi perioada postpartum
Clasãa

Nivelb

Se recomandã evaluarea factorilor de risc pentru TEV la toate gravidele sau femeile care îºi doresc o
sarcinã.

I

C

Mamele ar trebui informate despre semnele ºi simptomele TEV în sarcinã ºi necesitatea contactãrii
unui medic în cazul apariþiei acestora.

I

C

Pacientele cu risc crescutc ar trebui sã primeascã profilaxie antenatalã ºi postnatalã pentru o duratã
de 6 sãptãmâni cu HGMM.

I

C

În cazul pacientelor cu risc intermediard profilaxia postpartum cu HGMM ar trebui fãcutã cel puþin 7
zile sau mai mult, dacã 3 factori de risc persistã.

I

C

În cazul pacientelor cu risc scãzute se recomandã mobilizarea precoce ºi evitarea deshidratãrii.

I

C

Ciorapii cu compresie gradatã sunt recomandaþi tuturor femeilor cu risc crescut atât în perioada antepartum cât ºi postpartum.

I

C

Dozarea D-dimerilor ºi ultrasonografia cu compresie se recomandã pacientelor cu suspiciune de TEV
pe perioada sarcinii.

I

C

Pentru tratamentul TEV acut în sarcinã se recomandã HNF pacientelor cu risc crescut ºi HGMM
pacientelor fãrã risc crescut.

I

C

Utilizarea ciorapilor cu compresie gradatã ar trebui luatã în considerare în cazul femeilor cu risc intermediar în sarcinã ºi postpartum.

IIa

C

În cazul pacienþilor cu risc intermediar ar trebui luatã în considerare profilaxia antenatalã cu HGMM.

IIa

C

Nu ar trebui realizat screeningul de rutinã al trombofiliei.

III

C

Recomandãri

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
HGMM = heparinã cu greutatea molecularã micã; TEV = tromboembolism venos.
Pentru definirea termenilor c, d ºi e, detalii în text.

11. Medicamente utilizate în perioada
sarcinii ºi alãptãrii
Nu existã încã niºte recomandãri unanime în ceea ce priveºte tratamentul gravidelor. În caz de urgenþã, medicamentele nerecomandate de industria farmaceuticã pe
perioada sarcinii ºi a alãptãrii nu ar trebui interzise mamei.
Ar trebui cuantificate potenþialul risc al unui medicament
ºi posibilul beneficiu al terapiei.
Diferite surse de dovezi pot fi folosite pentru clasificarea
riscului medicamentelor administrate pe perioada sarcinii.
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11.1 U.S. Food and Drug Administration classification (FDA)
Clasificarea a fost publicatã de cãtre Departamentul de
Sãnãtate ºi Servicii Umane al S.U.A. (U.S. Department of
Health and Human Services).
Clasificarea conþine categorii de la A (cele mai sigure)
pânã la X (pericol cunoscut — a nu se folosi!). Urmãtoarele
categorii sunt utilizate pentru medicamentele din perioada sarcinii ºi a alãptãrii:
Categoria B: Niciun studiu de reproducere pe animale
nu a demonstrat un risc fetal dar nu existã studii controla-

Secþiunea X: Bolile cardiovasculare în sarcinã
te pe gravide sau studiile de reproducere pe animale au
arãtat un efect advers care nu a fost confirmat la femei în
studii controlate.
Categoria C: Niciun studiu pe animale nu a arãtat efecte
adverse pe feþi ºi nu existã studii controlate pe femei sau
studiile pe femei ºi animale nu sunt disponibile. Medicamentele ar trebui administrate doar dacã potenþialele beneficii justificã potenþialul risc asupra feþilor.
Categoria D: Existã dovezi ale riscului uman fetal, dar beneficiile utilizãrii la gravide pot fi acceptabile în ciuda riscului (ex. tratamentul afecþiunilor ameninþãtoare de viaþã).
Categoria X: Studiile pe animale sau oameni au demonstrat anomalii fetale sau existã dovezi ale riscului fetal bazate pe experienþa umanã sau ambele, iar riscul utilizãrii
medicamentului la gravide depãºeºte clar orice posibil

beneficiu. Medicamentul este contraindicat femeilor care
sunt sau pot deveni gravide.
11.2 Baze de date pe internet
Autorii bazelor de date www.embryotox.de sau www.
safetus.com, îºi bazeazã recomandãrile pe o combinaþie
de surse ºtiinþifice, opinii ale unor experþi în principal bazate pe date observaþionale ºi pe experienþa personalã a
femeilor în timpul sarcinii sau în perioada de alãptare.
11.3 Industria farmaceuticã
Instrucþiunile producãtorilor se bazeazã în principal pe
faptul cã medicamentele nu sunt testate suficient în perioada sarcinii ºi a alãptãrii. Din aceastã cauzã ºi din motive
legale, medicamentele sunt frecvent considerate interzise
pe perioada sarcinii ºi a alãptãrii.
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D

D
D

D

D

D

C

D

Antagonist de vitaminã
K

Antiplachetar

Antiaritmic

Inhibitor de reninã

Antiaritmic (de clasã a
III-a)

Antibiotice

Antibiotice

Antibiotice

-blocant (clasa a II-a)

Inhibitor ECA

-blocant (clasa a II-a)

Antagonist al receptorilor de angiotensinã

Acenocoumarola

Acid acetilsalicilic (doze mici)

Adenozinãb

Aliskiren

Amiodaronã

Ampicilinã, amoxicilinã, cefalosporine, eritromicinã, mezlocilinã,
penicilinã

Imipenem, rifampicinã, teicoplaninã,
vancomicinã,

Aminoglocozide, quinolone, tetracicline

Atenololc

Bisoprolol

Candesartan

Benazepril

d

C

Anticorp monoclonal cu
efecte antitrombotice

Abciximab

C

B

C

B

Categoria FDA

Clasificarea (Vaughan Williams pentru
medicamentele AA)

Medicamente

Necunoscutã

Da

Da

Da

Necunoscutã

Necunoscutã

Da

Da

Necunoscutã

Nu

Da

Da

Necunoscutã

Permeabilitate
placentarã

Necunoscutã; nu
este recomandat

Da

Da (maximum 1,6%)
e

Da

Necunoscutã

Necunoscutã

Da

Da

Necunoscutã

Nu

Bine tolerat

Da (Nu s-au raportat
efecte adverse)

Necunoscutã

Transferul prin
laptele matern
(doza fetalã)
Efecte Adverse

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, defecte de osificare ale craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Bradicardie ºi hipoglicemie fetalã.

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, defecte de osificare ale craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Hipospadias (primul trimestru); defecte congenitale, greutate micã la naºtere, bradicardie si hipoglicemie la fãt (în
trimestrul al II-lea ºi al III-lea ).

Existã risc pentru fãt (rezervat pentru indicaþii vitale).

Riscul nu poate fi exclus (studii umane limitate).

Nu s-au raportat efecte adverse fetale.

Insuficienþã tiroidianã (9%), hipertiroidism, guºã, bradicardie, retard în creºtere, naºtere prematurã

Necunoscute (experienþã limitatã).

Nu s-au raportat efecte adverse fetale (studii umane limitate).

Fãrã efecte teratogene cunoscute (studii ample).

Embriopatii (mai ales în primul trimestru), sângerãri (vezi
discuþii suplimentare în secþiunea 5 pentru utilizarea în
timpul sarcinii).

Studii umane neadecvate; ar trebui folosit doar dacã
potenþialul beneficiu depãºeºte potenþialul risc fetal .
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B
C
C
C

D

C

C

C

Antiplachetar

Medicamente hipolipemiante

Anticoagulant

Glicozid cardiac

Blocant al canalelor de
calciu (clasa a IV-a)

Antiaritmic (clasa IA)

IECA

Antagonist de aldosteron

Medicament hipolipemiant

Antiaritmic (clasa IC)

Anticoagulant

Diuretic

Medicament hipolipemiant

Nitrat

Clopidogrel

Colestipol
Colestiraminã

Danaparoid

Diltiazem

Disopiramidã

Eplerenonã

Fenofibrat

Flecainidã

Fondaparinux

Furosemid

Gemfibrozil

Gliceril trinitrat

d

Enalapril

f

Digoxin

D

IECA

Captoprild

B

-

C

C

C

Categoria FDA

Medicamente

Clasificarea (Vaughan William pentru
medicamentele AA)

Necunoscut

Da

Da

Da (max 10%)

Da

Da

Necunoscut

Da

Da

Nu

Da

Nu

Necunoscutã

Necunoscutã

Da

Permeabilitate
placentarã

Necunoscut

Bradicardie, efect tocolitic.

Date insuficiente asupra efectelor la oameni.

Oligohidramnios.

Bine tolerat;
producþia de lapte
poate fi diminuatã
Necunoscut

Medicament nou (experienþã limitatã).

Necunoscut (experienþã limitatã).

Date insuficiente asupra efectelor la oameni.

Necunoscut (experienþã limitatã).

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, defecte de osificare ale craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Contracþii uterine

Posibil efect teratogen

Nivelurile serice nesigure; sigur de folosit;

Fãrã efecte adverse (studii umane limitate).

Poate afecta absorbþia vitaminelor liposolubile, e.x. vitamina
K => hemoragii cerebrale (neonatale).

Nu existã informaþii referitoare la sarcinã.

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, defecte de osificare ale craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Efecte Adverse

Nu

Dae

Da

Necunoscut

Da (maxim 1,6%)
e

Dae

Dae

Da
e

Nu

Da - scad vitaminele
lipo-solubile

Necunoscutã

Dae (maximum
1,6%)

Transferul prin
laptele matern
(doza fetalã)
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B

D

B
C

C

C
B

C
C

D

Vasodilatator

Diuretic

Antagonist al receptorilor de angiotensinã

Nitrat

Blocant de canale de
calciu

-/β-blocant

Antiaritmic (clasa IB)

-agonist central

β-blocant (clasa a II-a)

Antiaritmic (clasa IB)

Blocant de canale de
calciu

Antagonist de vitaminã
K

Hidralazinã

Hidroclorotiazidã

Irbesartand

Isosorbid dinitrat

Isradipinã

Labetalol

Lidocainã

Metildopa

Metoprolol

Mexiletinã

Nifedipinã

Fenprocoumona

C

C

B

Anticoagulant

Heparinã (nefracþionatã)

B

Categoria FDA

Anticoagulant

Clasificarea (Vaughan William pentru
medicamentele AA)

Heparinã (greutate molecularã
micã)

Medicamente

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Necunoscut

Necunoscut

Da

Da

Nu

Nu

Permeabilitate
placentarã

Tocolitic; administrarea s.l. ºi potenþialul sinergism cu sulfatul
de magneziu pot induce hipotensiune (la mamã) ºi hpoxie
fetalã
Embriopatie cumarinicã, hemoragii (discuþii suplimentare
referitoare la folosirea în sarcinã în secþiunea 5).

Dae (maxim 10%),
bine tolerat ca metabolit inactiv

Bradicardie fetalã.

Bradicardie ºi hipoglicemie la fãt.

Uºoarã hipotensiune neonatalã

Bradicardie, acidozã, toxicitate la nivelul sistemului nervos
central la fãt.

Retard de creºtere intrauterinã (trimestrul al II-lea ºi al III-lea),
bradicardie ºi hipotensiune fetalã (utilizat în apropierea
naºterii).

Potenþialul sinergism cu sulfatul de magneziu poate induce
hipotensiune

Bradicardie.

Dae (maxim 1,8%)

Dae

Dae

Dae

Dae

Dae

Necunoscut

Necunoscut

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, defecte de osificare ale craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Oligohidramnios

Da; producþia de lapte poate fi diminuatã

Necunoscut

Efecte adverse materne: simptome lupus-like; tahiaritmii
fetale (utilizare maternã).

Utilizare pe termen lung: osteoporozã ºi trombocitopenie.

Utilizare pe termen lung: rareori osteoporozã ºi semnificativ mai puþine cazuri de trombocitopenie decât în cazul
utilizãrii HNF.

Efecte Adverse

Dae (1%)

Nu

Nu

Transferul prin
laptele matern
(doza fetalã)
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C

D

β-blocant (clasa a II-a)

Antiaritmic (clasa IA)

IECA

Propranolol

Chinidinã

D

X
C

D

C
C
D

Antagonist de aldosteron

Medicament hipolipemiant

Antiplachetar

Blocant al receptorilor de
angiotensinã II

Blocant al canalelor de
calciu (clasa a IV-a)

Blocant al canalelor de
calciu (clasa a IV-a)

Antiaritmic (clasa a III-a)

Antagonist de vitaminã
K

Spironolactonã

Statineg

Ticlopidinã

Verapamil oral

Verapamil i.v.

Vernakalant

Warfarinãa

d

Valsartan

B

Antiaritmic (clasa a III-a)

Sotalol

d

Ramipril

C

Antiaritmic (clasa IC)

Propafenonã
C

C

Categoria FDA

Antiaritmic (clasa IA)

Clasificarea (Vaughan William pentru
medicamentele AA)

Procainamidã

Medicamente

Da

Necunoscut

Da

Da

Necunoscut

Necunoscut

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Permeabilitate
placentarã

Fãrã experienþã în utilizarea în sarcinã.
Embriopatie cumarinicã, hemoragii (discuþii suplimentare
referitoare la utilizarea în sarcinã în secþiunea 5).

Da (maxim 10%),
bine tolerat ca metabolit inactiv

Administrarea intravenoasã poate fi asociatã cu un risc mai
mare de hipotensiune ºi implicit de hipoperfuzie fetalã.

Bine tolerat (experienþã limitatã în sarcinã).

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, osificare anormalã a craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Necunoscut (experienþã limitatã).

Necunoscut

Dae

Dae

Necunoscut

Necunoscut

Anomalii congenitale.

Efect antiandrogenic, despicãturi orale ( primul trimestru)

Da (1,2%); producþia
lactatã poate fi
diminuatã
Necunoscut

Bradicardie ºi hipoglicemie fetalã. (experienþã limitatã).

Displazie renalã sau tubularã, oligohidramnios, retard
în creºtere, osificare anormalã a craniului, hipoplazie
pulmonarã, spasme musculare, articulaþii mari, anemie,
moarte fetalã intrauterinã.

Trombopenie, naºtere prematurã, toxicitate la nivelul nervului VIII.

Bradicardie ºi hipoglicemie fetalã.

Necunoscut (experienþã limitatã).

Necunoscut (experienþã limitatã).

Efecte Adverse

Dae

Da (maxim 1,6%)

Dae

Dae

Necunoscut

Da

Transferul prin
laptele matern
(doza fetalã)

Tabelul 15: Recomandãri pentru utilizarea medicamentelor în sarcinã (Cont.)
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a: Comitetul pentru ghiduri a adãugat acenocumarolul ºi fenprocumonul la aceastã listã prin analogie cu warfarina. Necesitatea pentru evaluarea riscului se aplicã ºi acestor douã ACO.
Anterior, warfarinei i-a fost atribuitã categoria de risc X. În opinia grupului de lucru, dovezile disponibile sugereazã ca warfarina , ca ºi alþi antagoniºti de
vitamina K, ar trebui sã se afle în categoria de risc D (pentru referinþe ºi discuþii urmãriþi secþiunea 5.5 din textul integral).
b: Adenozina: Cea mai mare experienþã în folosirea acestui medicament este pentru trimestrele al II-lea ºi al III-lea de sarcinã. Timpul de înjumãtãþire scurt
poate preveni ajungerea la fãt.
c: Atenololul este clasificat de FDA în categoria de risc D, totuºi, unii autori o clasificã în grupa de risc C.
d: Datele disponibile în legãturã cu folosirea în primul trimestru nu oferã dovezi puternice asupra potenþialului teratogen. Deoarece inhibitorii de ECA,
BRA, antagoniºtii receptorilor de aldosteron ºi inhibitorii de reninã trebuie evitaþi în sarcinã ºi pe durata alãptãrii, li s-a atribuit categoria de risc D. S-au
descris situaþii pozitive în urma folosirii inhibitorilor de ECA în sarcinã, astfel încât sarcina nu trebuie sã fie întreruptã, dar o supraveghere atentã este
obligatorie.
e: Alãptarea este posibilã când mama este tratatã cu acest medicament.
f: Digoxin: Experienþa cu digoxin în timpul sarcinii este vastã ºi este considerat cel mai sigur antiaritmic în timpul sarcinii. O eficienþã antiaritmicã profilacticã
nu a fost demonstratã.
g: Statinele: Nu ar trebui prescrise în sarcinã ºi în perioada de alãptare deoarece siguranþa administrãrii acestora nu a fost demonstratã, iar în cazul întreruperii tratamentului în perioada sarcinii, nu se aºteaptã dezavantaje pentru mamã.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivã, Preºedinte Dr. Daniel Gherasim, secretar
Dr. Mihaela Suceveanu, efectuatã de Conf. Dr. Florin Mitu, Dr. Apavaloaie Maria-Cristina, Dr. Bararu Iris, Dr. Girbea
Alexandra, Dr. Munteanu Romulus
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1. Preambul
Tabelul 1: Clasele de recomandare
Clasele de
recomandare

Definiþie

Formularea sugeratã de folosire

Clasa I

Dovezi ºi/sau acord general potrivit cãrora un
anumit tratament sau procedurã este beneficã,
utilã, eficace.

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de
opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit
tratament sau procedurã.

Este recomandat / Este indicat

Clasa IIa

Balanþa dovezilor/opiniilor este în favoarea
utilitãþii/eficacitãþii.

Ar trebui luat în considerare

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea este mai puþin stabilitã de
dovezi/opinii.

Poate fi luat în considerare

Dovezi sau acord general potrivit cãrora un
anumit tratament sau procedurã nu este util/
eficace ºi în anumite situaþii poate fi dãunãtor.

Nu este recomandat

Clasa III

Tabelul 2: Nivele de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date provenite din multiple studii clinice randomizate sau metaanalize

Nivel de evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din mai multe studii mari,
nerandomizate

Nivel de evidenþã C

Consensul de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre

2. Introducere
Boala cardiacã valvularã (BCV) este frecventã ºi deseori
necesitã intervenþie. Din cauza predominenþei valvulopatiilor degenerative, cele mai frecvente douã afectãri valvulare sunt acum stenoza aorticã calcificã (SA) ºi regurgitarea mitralã (RM), în timp ce regurgitarea aorticã (RA)
ºi stenoza mitralã (SM) au devenit mai puþin frecvente.
Vârsta înaintatã a pacienþilor cu valvulopatii este asociatã
cu o frecvenþã crescutã a comorbiditaþilor care contribuie la creºterea riscului operator ºi face ca deciziile privind
corecþia valvulopatiei sã fie mai complexe. Un alt aspect
important al valvulopatiilor contemporane este proporþia
crescândã a pacienþilor operaþi anterior care se prezintã
cu probleme nou apãrute.
Ghidurile se concentreazã asupra valvulopatiilor la adulþi
ºi adolescenþi, asupra managementului acestora ºi nu cuprind endocardita ºi bolile valvulare congenitale la adulþi
ºi adolescenþi.
O actualizare a Ghidului ESC existent, publicat in 2007, a
fost consideratã necesarã din 2 motive principale:
 În primul rând, au fost obþinute noi dovezi, în particular asupra stratificãrii riscului; în plus, metodele de diagnostic- ecocardiografia în special ºi opþiunile tera-
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peutice s-au schimbat datoritã dezvoltãrii continue a
chirurgiei de reparare valvularã ºi introducerii tehnicilor de intervenþie percutanã, în principal implantarea transcateter a valvei aortice (TAVI) ºi repararea percutanã edge-to-edge a valvei.
 În al doilea rând, importanþa colaborãrii apropiate
dintre cardiologi ºi chirurgii cardiovasculari în managementul pacienþilor cu BCV a condus la elaborarea
unui document comun de cãtre ESC ºi EACTS.

3. Comentarii generale
3.1 Evaluarea pacientului
Obiectivele evaluãrii pacienþilor cu BCV sunt diagnosticul,
cuantificarea ºi evaluarea mecanismului BCV precum ºi
a consecinþelor acesteia. Ideal, deciziile trebuie luate de
cãtre o „echipã a inimii” cu expertizã specificã în BCV
care include cardiologi, chirurgi cardiovasculari, specialiºti
în imagisticã, anesteziºti ºi dacã este necesar practicieni
generaliºti, specialiºti în geriatrie sau în terapie intensivã.
Aceastã abordare de tip „echipã a inimii” este recomandatã mai ales în managementul pacientului cu risc înalt ºi
este de asemenea importantã pentru alte grupuri cum ar
fi pacienþii asimptomatici, la care evaluarea reparabilitãþii
valvulare este o componentã cheie în luarea deciziei.

Secþiunea XI: Valvulopatii
Tabelul 3: Întrebãri esenþiale în evaluarea pacienþilor în vederea intervenþiei valvulare

a



Este boala cardiacã valvularã severã?



Are pacientul simptome?



Sunt simptomele legate de boala valvularã?



Care este speranþa de viaþã a pacientului ºi calitatea vieþii aºteptatã?



Beneficiile aºteptate ale intervenþiei (vs. rezultatele spontane) depãºesc riscurile?



Care sunt dorinþele pacientului?



Resursele locale sunt optime pentru intervenþia planificatã?

Speranta de viaþa este estimatã conform vârstei, sexului, comorbiditãþilor ºi speranþei de viaþa specificã þarii.

Evaluarea clinicã este primul pas în diagnosticul BCV ºi în
evaluarea severitãþii.

tomia ºi mecanismele BCV. Este de asemenea necesarã
verificarea concordanþei cu evaluarea clinicã.

Ecocardiografia este examinarea de bazã pentru confirmarea diagnosticului de BCV precum ºi pentru evaluarea
severitãþii ºi prognosticului acesteia. Când se evalueazã severitatea BCV este necesar sã se verifice concordanþa dintre diferitele mãsurãtori ecocardiografice ca ºi cea cu ana-

Evaluarea severitãþii unei stenoze trebuie sã combine evaluarea ariei valvulare ºi a indicilor dependenþi de flux, cum
ar fi gradientul mediu de presiune ºi velocitatea maximã
a fluxului, care aduc informaþii suplimentare ºi au valoare
prognosticã.

Tabelul 4: Criterii ecocardiografice pentru definirea severitãþii stenozelor valvulare: o abordare integratã
Stenoza aorticã

Stenoza mitralã

Stenoza
tricuspidianã

<1,0

<1,0

-

Aria valvularã indexatã (cm /m ASC)

<0,6

-

-

Gradient mediu (mmHg)

>40a

>10b

5

Velocitate maximã jet (m/s)

>4,0

-

-

Raportul velocitãþilor

<0,25

-

-

Aria valvularã (cm2)
2

2

a

ASC = aria suprafeþei corporale.
a
La pacienþi cu debit cardiac/flux transvalvular normal.
b
Util la pacienþii în ritm sinusal, interpretat în funcþie de frecvenþa cardiacã.
Adaptat dupã Baumgartner el al Evaluarea ecocardiograficã a stenozelor valvulare EAE/ ASE recomandãri pentru practica clinicã. Eur J Echocardiogr
2009;10:1 -25

Evaluarea regurgitãrii valvulare trebuie sã combine diferiþi
indici care includ mãsurãtorile cantitative, cum ar fi vena
contracta ºi aria efectivã a orificiului regurgitant (EROA),
care este mai puþin dependentã de condiþiile de flux decât grosimea jetului la Doppler color. Totuºi, toate evaluã-

rile cantitative au anumite limitãri, astfel încât utilizarea lor
necesitã experienþã ºi integrarea unui numãr mare de
mãsurãtori mai degrabã decât dependenþa de un singur
parametru.
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Tabelul 5: Criterii ecocardiografice pentru definirea severitãþii regurgitãrii valvulare severe: o abordare integratã
Regurgitare aorticã

Regurgitare mitralã

Regurgitare tricuspidianã

Morfologia valvularã

Anormalã/flail/ defect
larg de coaptare

Flail de valve/rupturã de
muºchi papilar/defect larg de
coaptare

Anormalã/flail/defect larg de coaptare

Jetul de regurgitare
la Doppler color

Mare în jeturile centrale,
variabil în jeturile excentricea

Foarte mare jet central sau
excentric care aderã, se
rãsuceºte ºi ajunge pe peretele posterior al atriului stâng

Foarte mare jet central sau excentric
atingând peretelea

Jetul de regurgitare
la CW

Dens

Dens/ triunghiular

Dens/ triunghiular cu vârf precoce
(velocitate <2 m/s în RT masivã)

Altele

Reflux holodiastolic
în aorta descendentã
(VTD >20 cm/s)

Zona largã de convergenþã a
fluxuluia

–

Vena contracta (mm)

>6

7 (>8 biplan)b

7a

Flux în venele din
amontec

-

Reflux sistolic în venele pulmonare

Reflux sistolic în venele hepatice

Influx

-

Undã E dominantã 1,5 m/sd

Undã E dominantã 1 m/se

Altele

Timpul de înjumãtãþire
a presiunii <200 msf

IVT mitral/IVT aorta >1,4

PISA >9 mmg

Primarã

Secundarãb

Regurgitare
tricuspidianã

Calitativ

Semicantitativ

Cantitative
EROA (mm2)

30

40

20

40

Vol R (ml/bãtaie)

60

60

30

45

+ dilatare cavitãþi cardiace/vase

VS

VS,AS

VD, AD, vena cavã
inferioarã

CW = Doppler continuu; VTD = velocitate telediastolicã; EROA = aria efectiva a orificiului regurgitant; AS = atriu stâng; VS = ventricul stâng; PISA = aria
suprafeþei izovelocitãþii proximale; AD = atriu drept; VD = ventricul drept; Vol R = volum regurgitant; RT = regurgitare tricuspidianã; IVT = integrala velocitate timp;
a
La o limita Nyquist de 50-60 cm/s
b
Media în 2 ºi 4 camere
c
Dacã nu sunt alte cauze de atenuare sistolicã (fibrilaþie atrialã, presiune atrialã crescutã)
d
În absenþa altor cauze de presiune crescutã în atriul stîng ºi a stenozei mitrale.
e
În absenþa altor cauze de presiune crescutã în atriul drept.
f
Timpul de înjumãtãþire a presiunii este scãzut în cazul creºterii presiunii tele diastolice a VS, al tratamentului vasodilatator ºi la pacienþii cu aortã dilatatã
compliantã sau este crescut în regurgitarea aorticã cronicã.
g
Deplasarea limitei bazale Nyquist la 28 cm/sec.
h
Diferite valori-prag sunt utilizate în RM unde o EROA >20 mm2 ºi un volum regurgitant >30 ml identificã subgrupuri de pacienþi cu risc crescut de
evenimente cardiace.
Adaptat dupã Lancellotti el al- recomandãri pentru evaluarea regurgitãrilor valvulare. Partea I:regurgitarea aorticã ºi pulmonarã (valuvulopatie nativã).
Eur J Echocardiogr 2010;11:223-244.
Partea 2: regurgitarea mitralã ºi tricuspidianã (valvulopatie nativã). Eur J Echocardiogr 2010;11:307-332.

În RA, SM, RM, RT, ecografia transtoracicã (TTE) oferã o
evaluare precisã a morfologiei valvulare, care este importantã în selecþia candidaþilor pentru repararea chirurgicalã
a valvei, comisurotomie mitralã percutanã (CMP) sau pentru reparare edge-to-edge. Ecocardiografia trebuie sã includã o evaluare detaliatã a tuturor valvelor, a aortei ascendente ºi a parametrilor funcþiei ºi dilatãrii ventriculului
stâng (VS), dimensiunile VS fiind indexate la ASC. În final,
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trebuie evaluatã presiunea sistolicã în artera pulmonarã
precum ºi funcþia ventriculului drept (VD).
Ecocardiografia tri-dimensionalã (3D) este utilã în evaluarea caracteristicilor anatomice care pot avea un impact
asupra tipului de intervenþie ales, în particular la nivelul
valvei mitrale.
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Ecocardiografia transesofagianã (TEE) trebuie luatã în
considerare când TTE este de calitate suboptimalã sau
când este suspectatã tromboza, disfuncþia de protezã sau
endocardita infecþioasã. TEE intraproceduralã permite
monitorizarea rezultatelor reparãrii chirurgicale valvulare
sau a procedurilor percutane. TEE intraoperatorie de calitate înaltã este obligatorie când se efectueazã repararea
valvularã.

Testul de efort este avut în vedere în evaluarea BCV ºi/
sau a consecinþelor lor. Testul de efort este util pentru
a demasca simptomele la pacienþii care afirmã cã sunt
asimptomatici. Are o valoare suplimentarã pentru evaluarea riscului în SA.
Ecocardiografia de efort poate aduce informaþii suplimentare pentru identificarea mai bunã a originii cardiace a
dispneei ºi pentru a evalua prognosticul în RM ºi în SA. Cu
toate acestea, tehnica nu este larg accesibilã, poate fi solicitantã din punct de vedere tehnic ºi necesitã experienþã.
Investigarea rezervei de flux (de asemenea numitã ºi rezerva contractilã) prin folosirea ecocardiografiei de stress cu
doze mici de dobutaminã este utilã în evaluarea severitãþii
ºi a stratificãrii riscului operator în SA cu disfuncþie VS ºi
gradient presional mic.

La pacienþii la care ecocardiografia este de calitate inadecvatã sau la care rezultatele sunt discordante, rezonanþa magneticã cardiacã (RMC) trebuie utilizatã pentru
a evalua severitatea regurgitãrilor, a volumelor ºi funcþiei
VS. RMC este metoda de referinþã pentru evaluarea volumelor ºi funcþiei VD.

Tomografia computerizatã multi-slice (TCMS) este larg utilizatã în evaluarea severitãþii ºi localizãrii anevrismului de
aortã ascendentã. Poate fi utilã în excluderea bolii coronariene la pacienþii cu risc scãzut de aterosclerozã. TCMS
joacã un rol important la pacienþii cu SA cu risc înalt la
care se ia în considerare TAVI.
Peptidul natriuretic tip B (BNP) poate ajuta la stratificarea
riscului în SA ºi în RM.

Angiografia coronarianã este larg indicatã pentru diagnosticul bolii coronariene asociate atunci când este planificatã chirurgia. Poate fi omisã la pacienþii cu risc mic pentru aterosclerozã sau în cazurile rare când riscul depãºeºte
beneficiul, de ex. la pacienþii cu disecþie acutã de aortã, cu
vegetaþie mare aorticã în dreptul ostiului coronar sau cu
trombozã obstructivã de protezã ce determinã instabilitate hemodinamicã.

Tabelul 6: Managementul bolii coronariene la pacienþii cu boalã cardiacã valvularã
Clasãa

Nivelb

Angiografia coronarianãc este recomandatã înaintea chirurgiei valvulare la pacienþii cu boalã cardiacã
valvularã severã ºi oricare din urmãtoarele:
 Istoric de cardiopatie ischemicã
 Suspiciune de ischemie miocardicãd
 Disfuncþie sistolicã de ventricul stâng
 Bãrbaþi peste 40 ani ºi femei postmenopauzã
 1 factor de risc

I

C

Angiografia coronarianã este recomandatã în evaluarea regurgitãrii mitrale secundare

I

C

I

C

IIa

C

Diagnosticul bolii coronariene

Indicaþii pentru revascularizarea miocardicã
CABG este recomandatã la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgia valvei aortice/mitrale ºi
diametrul stenozei arterei coronare 70%e
CABG trebuie luatã în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgia valvei aortice/mitrale ºi diametrul stenozei arterei coronare 50-70%

CABG= bypass aortocoronarian.
a
Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.
c
Tomografia computerizatã multi-slice poate fi utilizatã pentru a exclude boala arterelor coronare la pacienþii cu risc scãzut de aterosclerozã.
d
Durere toracicã, teste non-invazive anormale.
e
stenoza 50% poate fi luatã în considerare pentru trunchiul comun.

Efectuarea cateterismului cardiac ar trebui rezervatã situaþiilor în care evaluarea noninvazivã este neconcludentã
sau discordantã cu elementele clinice.

Profilaxia endocarditei infecþioase ar trebui luatã în considerare la orice pacient cu BCV ºi adaptatã la riscul individual al pacientului.

Decizia de a interveni ºi tipul intervenþiei de ales la un
pacient cu BCV depind de o analizã risc-beneficiu individualã care se bazeazã pe o evaluare comparativã a
prognosticului spontan ºi pe rezultatele intervenþiei în
acord cu caracteristicile BCV ºi a comorbiditãþilor. Evaluarea comorbiditãþilor este dirijatã de evaluarea clinicã. La
vârstnici, vârsta, de exemplu, nu ar trebui consideratã o
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contraindicaþie pentru chirurgie. Scorurile de risc, cum ar
fi EuroScore sau scorul STS sunt utile pentru evaluarea riscului operator deºi au limite. Evaluarea riscului ar trebui
sã se bazeze mai ales pe judecata clinicã a „echipei inimii”
în asociere cu combinarea scorurilor. Deciziile trebuie de
asemenea sã þinã cont ºi de speranþa de viaþã a pacientului, de calitatea vieþii precum ºi de resursele locale ºi, foarte
important, de decizia pacientului informat.
3.2 Managementul condiþiilor asociate

Boala coronarianã
Utilizarea testelor de stress în detectarea bolii coronariene
(BC) asociate cu BCV severã este descurajatã datoritã valorii diagnostice mici ºi a potenþialelor riscuri.
Un rezumat al managementului BC asociate este redat
în Tabelul 6.

Aritmiile
Cu excepþia cazurilor în care FA determinã compromitere
hemodinamicã, cardioversia nu este indicatã înainte de
intervenþie la pacienþii cu BCV severã.
Anticoagularea oralã cu un raport internaþional normalizat (INR) þintã de 2-3 este recomandatã pacienþilor cu
BCV nativã ºi orice tip de fibrilaþie atrialã (FA). În SM INR-ul
þintã trebuie sã fie în zona superioarã a nivelului.

4. Regurgitarea aorticã
4.1 Indicaþii chirurgicale
În RA cronicã scopul operaþiei este de a evita disfuncþia
sistolicã a VS ºi/sau a complicaþiilor.
Alegerea procedurii chirurgicale este adaptatã experienþei
echipei, prezenþei anevrismului de rãdãcinã aorticã, caracteristicilor cuspelor, speranþei de viaþã ºi statusului anticoagulant dorit.

Tabelul 7: Indicaþii chirurgicale în regurgitarea aorticã severã (A) ºi
în boala rãdãcinii aortei ascendente (B) (indiferent de severitatea regurgitãrii aortice)
Clasãa

Nivelb

Chirurgia este indicatã pacienþilor simptomatici.

I

B

Chirurgia este indicatã pacienþilor asimptomatici cu FEVS în repaus 50%

I

B

Chirurgia este indicatã pacienþilor care necesitã CABG sau intervenþie chirurgicalã la nivelul aortei
ascendente sau a altei valve

I

C

IIa

C

Chirurgia este indicatã pacienþilor cu boalã a rãdãcinii aortei cu diametrud maxim al aortei ascendente 50 mm pentru pacienþii cu sindrom Marfan

I

C

Chirurgia ar trebuie luatã în considerare pentru pacienþii cu boalã a rãdãcinii aortice, cu diametru
maxim al aortei ascendente:
45 mm pentru pacienþii cu sindrom Marfan cu factori de risce
50 mm pentru pacienþii cu bicuspidie aorticã cu factori de riscf
55 mm pentru restul pacienþilor.

IIa

C

A. Indicaþii chirurgicale în regurgitarea aorticã severã

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu FEVS în repaus >50%, cu dilatare severã a VS: DTDVS >70 mm sau DTSVS >50 mm sau DTSVS >25 mm/m2 ASCc
B. Indicaþii chirurgicale în boala rãdãcinii aortice (indiferent de severitatea regurgitãrii aortice)

RA = regurgitare aorticã; ASC = aria suprafeþei corporale; CABG = by pass aortocoronarian; FE = fracþie de ejecþie; VS = ventricul stâng; DTDVS = diametru
telediastolic ventricul stâng; DTSVS = diametru telesistolic ventricul stâng;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c
Modificãri în mãsurãtorile secvenþiale trebuie luate în considerare.
d
Decizia trebuie sã ia în considerare forma diferitelor segmente ale aortei. În cazul în care se practicã intervenþia de înlocuire valvularã aorticã, indicaþia
de chirurgie concomitentã a aortei ascendente se stabileºte la valori mai mici ale diametrului aortei.
e
Istoric familial de disecþie de aortã ºi/sau o ratã de creºtere a aortei >2 mm/an ( la mãsurãtori repetate folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, cu mãsurãtori
comparabile la acelaºi nivel al aortei ºi confirmate prin altã tehnicã), RA severã sau regurgitare mitralã, dorinþa unei sarcini.
f
Coarctaþia de aortã, hipertensiunea arterialã, istoricul familial de disecþie sau o ratã de creºtere a diametrului aortei >2 mm/an (la mãsurãtori repetate
folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, cu mãsurãtori comparabile la acelaºi nivel al aortei ºi confirmate prin altã tehnicã).
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4.2 Tratamentul medical

5.1 Indicaþii chirurgicale

Vasodilatatoarele ºi agenþii inotropi pot fi utilizaþi în terapia
de scurtã duratã pentru a îmbunãtãþi condiþia pacienþilor
cu insuficienþã cardiacã severã înainte de intervenþia chirurgicalã a valvei aortice. Nu existã dovezi ale efectului
pozitiv al vasodilatatoarelor la pacienþii asimptomatici fãrã
hipertensiune.

Înlocuirea precoce a valvei aortice trebuie recomandatã
tuturor pacienþilor simptomatici cu SA severã care sunt
candidaþi pentru intervenþia chirurgicalã. Dacã gradientul mediu rãmâne >40 mmHg nu existã practic o limitã
inferioarã a FEVS care sã contraindice intervenþia chirurgicalã.

La pacienþii cu sindrom Marfan beta-blocantele ar trebui
administrate înainte ºi dupã operaþie.

Managementul pacienþilor cu forma clasicã de SA cu debit
scãzut ºi gradient scãzut (aria valvularã <1 cm2, FE <40%,
gradient mediu <40 mmHg) este mult mai dificil. Decizia
finalã trebuie sã ia în considerare condiþia clinicã a pacientului (în principal prezenþa ºi extensia comorbiditãþilor),
gradul calcificãrilor valvulare, extensia bolii coronariene ºi
fezabilitatea revascularizãrii.

4.3 Testarea seriatã
Toþi pacienþii cu RA severã ºi funcþie normalã a VS trebuie
evaluaþi la 6 luni dupã prima examinare. Pacienþii cu parametri stabili trebuie evaluaþi anual. La pacienþii cu aorta
dilatatã în special cei cu sindrom Marfan sau cu bicuspidie
aorticã, ecocardiografia trebuie efectuatã anual.

5. Stenoza aorticã
Tratamentul pacienþilor inoperabili ºi al celor cu risc chirurgical înalt s-a modificat odatã cu introducerea TAVI.

Noul fenomen recunoscut ca SA cu debit ºi gradient scãzute paradoxal, cu FE normalã necesitã atenþie specialã
datoritã informaþiilor limitate în ceea ce priveºte istoria
naturalã ºi rezultatele postoperatorii. În aceste cazuri operaþia trebuie efectuatã numai când simptomatologia este
prezentã ºi dacã evaluarea completã sugereazã cã existã
obstrucþie semnificativã a valvei.
Managementul SA severe asimptomatice rãmâne o problemã controversatã. Chirurgia precoce electivã poate fi
efectuatã la pacienþi selectaþi cu risc operator scãzut.

Tabelul 8: Indicaþii pentru înlocuirea valvei aortice în stenoza aorticã
Clasãa

Nivelb

AVR este indicatã pacienþilor cu SA severã ºi orice simptome legate de SA.

I

B

AVR este indicatã pacienþilor cu SA severã care vor face intervenþie de CABG, chirurgie pe aorta
ascendentã sau pentru altã valvã.

I

C

AVR este indicatã pacienþilor asimptomatici cu SA severã ºi disfuncþie sistolicã de VS (FEVS <50%) fãrã
o altã cauzã.

I

C

AVR este indicatã pacienþilor asimptomatici cu SA severã ºi test de efort anormal care aratã simptome
la efort în mod cert legate de SA.

I

C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu risc înalt cu SA severã simptomaticã care sunt
adecvaþi pentru TAVI dar la care opþiunea chirurgicalã este favorizatã de cãtre o „echipã a inimii” pe
baza profilului de risc individual ºi pe anatomia adecvatã.

IIa

B

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu SA severã ºi test de efort anormal cu
scãderea tensiunii arteriale faþã de repaus.

IIa

C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu SA moderatãc care vor face intervenþie de CABG,
chirurgie pe aorta ascendentã sau pentru altã valvã.

IIa

C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA cu debit scãzut ºi gradient scãzut
(<40 mmHg) cu FEVS normalã numai dupã confirmarea severitãþii SAd.

IIa

C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA cu debit scãzut ºi gradient scãzut, cu
FEVS scãzutã ºi cu evidenþierea rezervei de fluxe prezente.

IIa

C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu FEVS normalã ºi test de efort normal
dacã riscul chirurgical este mic ºi una sau mai multe din urmãtoarele elemente sunt prezente:
 SA foarte severã definitã prin velocitate maximã transvalvularã >5,5 m/s sau
 Calcificãri valvulare severe ºi o ratã de progresie a velocitãþii maxime transvalvulare 0,3 m/s/
an

IIa

C

AVR poate fi luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA severã cu debit scãzut ºi gradient
scãzut, cu disfuncþie sistolicã de VS ºi fãrã rezervã de fluxe

IIb

C
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AVR poate fi luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu SA severã, cu FEVS normalã ºi fãrã
anomaliile testului de efort mai sus menþionate, dacã riscul chirurgical este mic ºi una sau mai multe
din urmãtoarele elemente sunt prezente:
 Nivel marcat crescut fãrã alte explicaþii al peptidelor natriuretice confirmat la determinãri
repetate
 Creºterea gradientului mediu la efort cu >20 mmHg
 Hipertrofie de VS importantã în absenþa hipertensiunii

IIb

C

SA = stenozã aorticã; AVR = înlocuirea valvei aortice, aortic valve replacement; ASC = aria suprafeþei corporale; CABG = by pass aortocoronarian; FEVS =
fracþie de ejecþie a ventricul stâng; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c
SA moderatã este definitã ca arie valvularã 1,0-1,5 cm2 (0,6 cm2/m2-0,9 cm2/m2 ASC) sau gradient aortic mediu 25-40 mmHg în prezenþa unor condiþii
normale ale fluxului. Totuºi, judecata clinicã este necesarã.
d
La pacienþii cu arie valvularã micã dar cu gradient scãzut în ciuda unei FEVS prezervate explicaþiile pentru aceastã situaþie (altele decât prezenþa SA
severe) sunt frecvente ºi trebuie atent excluse. Vezi întregul text (Evaluarea SA).
e
Numitã de asemenea ºi rezerva contractilã.

5.2 Indicaþii pentru valvuloplastia cu balon
Valvuloplastia cu balon poate fi consideratã o punte spre
chirurgie sau TAVI la pacienþii instabili hemodinamic care
au risc chirurgical înalt sau la pacienþii cu SA severã simptomaticã care necesitã intervenþie urgentã majorã noncardiacã.
5.3 Indicaþii pentru implantarea percutanã transcateter a valvei aortice
TAVI trebuie efectuatã doar în spitale cu secþie de chirurgie cardiacã. O „echipã a inimii” care evalueazã riscurile
pacientului ºi tehnica adecvatã de TAVI trebuie sã fie în
mãsurã sã ia decizii în acest grup de pacienþi.

Contraindicaþiile, atât clinice cât ºi anatomice, trebuie
identificate. Pacienþii eligibili ar trebui sã aibã o speranþã
de viaþã mai mare de 1 an ºi ar trebui de asemenea sã
obþinã îmbunãtãþirea calitaþii vieþii prin procedurã. Pe
baza datelor curente ºi conform deciziei „echipei inimii”,
TAVI este recomandatã pacienþilor simptomatici cu SA severã care nu sunt consideraþi adecvaþi pentru chirurgia
convenþionalã. TAVI ar trebuie luatã în considerare la pacienþi selectaþi cu risc înalt care încã sunt candidaþi pentru
chirurgie, luând în discuþie avantajele/dezavantajele ambelor tehnici.
În etapa actualã TAVI nu ar trebui realizatã pacienþilor cu
risc chirurgical intermediar.
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Tabelul 9: Contraindicaþii pentru implantarea transcateter a valvei aortice
Contraindicaþii absolute
Absenþa „echipei inimii” ºi a chirurgiei cardiace în spital
Oportunitatea TAVI, ca alternativã a AVR, neconfirmatã de „echipa inimii”

Clinice
Speranþa de viaþã <1 an.
Ameliorarea calitãþii vieþii de cãtre TAVI improbabilã datoritã comorbiditãþilor
Valvulopatii primare asociate severe care contribuie major la simptomatologia pacienþilor ºi care pot fi tratate numai chirurgical

Anatomice
Dimensiuni inadecvate ale inelului (<18 mm, >29 mma)
Trombozã în ventriculul stâng
Endocarditã activã
Risc crescut de obstrucþie a ostiului coronar (calcificãri valvulare asimetrice, distanþã scurtã între inel ºi ostiul coronar, sinus
aortic mic)
Placã de aterom cu tromb mobil în aorta ascendentã sau crosã
În cazul abordului transfemural/subclavicular: acces vascular inadecvat (dimensiunile vasului, calcificãri, tortuozitate)
Contraindicaþii relative
Bicuspidie sau valve necalcificate
Boalã coronarianã netratatã care necesitã revascularizare
Instabilitate hemodinamicã
FEVS <20%
În cazul abordului transapical: boalã pulmonarã severã, apex VS inaccesibil
AVR = înlocuire valvã aorticã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice.
a
Contraindicaþie când se folosesc dispozitivele actuale

Tabelul 10: Recomandãri pentru utilizarea implantãrii transcateter a valvei aortice
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

TAVI ar trebui luatã în considerare numai în prezenþa unei „echipe a inimii” multidisciplinare care sã
includã cardiologi ºi chirurgi cardiovasculari ºi alþi specialiºti dacã este necesar.

I

C

TAVI ar trebui efectuatã numai în spitale cu secþie de chirurgie cardiacã.

I

C

TAVI este indicatã pacienþilor cu SA severã simptomaticã ce nu sunt consideraþi adecvaþi pentru AVR de
cãtre „echipa inimii” ºi la care se poate obþine o îmbunãtãþire a calitãþii vieþii iar speranþa de viaþã este mai
mare de 1an dupã luarea în considerare a comorbiditãþilor asociate.

I

B

IIa

B

TAVI ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu risc înalt, cu SA severã simptomaticã ce pot fi încã
adecvaþi pentru chirurgie dar la care TAVI este favorizatã de „echipa inimii” pe baza profilului de risc individual ºi a anatomiei potrivite.
SA = stenozã aorticã; AVR = înlocuirea valvei aortice; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
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5.4 Terapia medicalã

6. Regurgitarea mitralã

Terapia cu statine nu trebuie administratã pacienþilor cu
SA pentru încetinirea progresiei valvulopatiei. Pe de altã
parte, controlul factorilor de risc ai aterosclerozei trebuie
ferm recomandat.

Aceastã secþiune trateazã separat RM primarã ºi secundarã, în funcþie de mecanismul RM.

5.5 Testarea seriatã
Pacienþii asimptomatici trebuie educaþi minuþios asupra
importanþei urmãririi ºi raportãrii simptomelor de îndatã ce
acestea apar. SA severã asimptomaticã trebuie reevaluatã
la fiecare cel puþin 6 luni în vederea stabilirii momentului
apariþiei simptomelor ºi a modificãrilor toleranþei la efort.
Determinarea peptidelor natriuretice poate fi luatã în considerare.
În prezenþa calcificãrilor semnificative, SA uºoarã sau moderatã trebuie reevaluate anual. La pacienþii tineri, cu SA
uºoarã ºi fãrã calcificãri semnificative intervalul de reevaluare poate fi extins la 2-3 ani.

6.1 RM primarã

RM primarã include toate etiologiile în care leziunile intrinseci
afecteazã una sau mai multe componente ale aparatului valvular mitral.

6.1.1 Indicaþii chirurgicale

Decizia de înlocuire sau reparare valvularã depinde cel mai
mult de anatomia valvei, de experienþa chirurgicalã localã ºi de
condiþiile pacientului.
Chirurgia este indicatã pacienþilor care au simptome datoritã RM
cronice care nu prezintã contraindicaþii. Când FEVS este <30%,
o reparare chirurgicalã durabilã poate încã îmbunãtãþi simptomatologia deºi efectul pe supravieþuire nu este în mare mãsurã
cunoscut. Procedura percutanã edge-to-edge poate fi luatã în
considerare la pacienþii simptomatici cu RM primarã severã care
îndeplinesc criteriile ecocardiografice de eligibilitate, care sunt
evaluaþi de cãtre „echipa inimii” ca fiind inoperabili sau cu risc
chirurgical înalt ºi care au o speranþã de viaþã mai mare de 1 an.
Managementul pacienþilor asimptomatici este controversat.
Indicaþia de chirurgie depinde de stratificarea riscului, de posibilitatea unei reparãri valvulare durabile ºi de dorinþa pacientului
informat.

Tabelul 11: Indicaþii pentru chirurgie în regurgitarea mitralã primarã severã
Clasãa

Nivelb

Repararea valvei mitrale ar trebui sã fie tehnica de ales atunci când se asteaptã sã fie durabilã

I

C

Chirurgia este indicatã pacienþilor simptomatici cu FEVS >30% ºi DTSVS <50 mm

I

B

Chirurgia este indicatã pacienþilor asimptomatici cu disfuncþie VS (DTSVS 45 mm ºi/ sau FEVS 60%)

I

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã ºi fibrilaþie atrialã
cu debut recent sau hipertensiune pulmonarã (presiune sistolicã pulmonarã în repaus >50 mmHg)

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã, probabilitate
mare de reparare durabilã, risc chirurgical mic ºi flail de valvã ºi DTSVS 40 mm

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu disfuncþie severã de VS (FEVS <30% ºi/ sau DTSVS
>55 mm) refractari la terapia medicalã, cu probabilitate mare de reparare durabilã ºi comorbiditãþi
puþine

IIa

C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii cu disfuncþie severã de VS (FEVS <30% ºi/ sau
DTSVS >55 mm) refractari la terapia medicalã, cu probabilitate micã de reparare durabilã ºi comorbiditãþi
puþine

IIb

C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã, cu probabilitate mare de reparare durabilã, risc chirurgical mic ºi:
 Dilatare de atriu stâng (vol indexat 60 ml/m2 ASC) ºi ritm sinusal
sau
 Hipertensiune pulmonarã la efort (PAPS 60 mmHg la efort)

IIb

C

ASC = aria suprafeþei corporale; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie ventricul stâng; DTSVS = diametru telesistolic ventricul stâng; PAPS = presiune sistolicã artera pulmonarã;
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã;
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6.1.2 Tratamentul medical

6.2.1 Indicaþii pentru chirurgie

Utilizarea vasodilatatoarelor, inclusiv IECA, nu este recomandatã în RM cronicã în absenþa IC.

Datele heterogene privind RM secundarã genereazã un
management mai puþin bazat pe dovezi comparativ cu
RM primarã. RM severã ar trebui corectatã în acelaºi timp
cu intervenþia de by pass. La alþi pacienþi indicaþia pentru chirurgie va fi bazatã pe riscul operator, posibilitatea
revascularizãrii, funcþia VS, prezenþa viabilitãþii miocardice
ºi, la pacienþi selectaþi, pe modificãrile la efort.

6.1.3 Testarea seriatã
Pacienþii asimptomatici cu RM severã ºi funcþie VS pãstratã
ar trebui consultaþi la fiecare 6 luni ºi ecocardiografic anual; urmãrirea fiind mai frecventã dacã evaluãrile anterioare nu sunt disponibile ºi la pacienþii cu valori la limitã sau
care prezintã modificãri semnificative de la ultima vizitã.
6.2 RM secundarã
În RM secundarã sau funcþionalã cum mai este denumitã,
foiþele valvulare ºi cordajele sunt normale structural iar RM
rezultã din distorsiunea geometricã a aparatului subvalvular secundar dilatãrii VS ºi remodelãrii datorate cardiomiopatiei dilatative idiopatice sau bolii coronariene.

Procedura percutanã edge-to-edge poate fi luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu RM secundarã severã
refractarã terapiei medicale optime care îndeplinesc criteriile ecocardiografice de eligibilitate, sunt evaluaþi de
cãtre o echipã de cardiologi ºi chirurgi cardiovasculari ca
fiind inoperabili sau cu risc chirurgical înalt ºi care au o
speranþã de viaþã mai mare de 1 an.

Tabelul 12: Indicaþii pentru chirurgia valvei mitrale în regurgitarea mitralã secundarã cronicã
Clasãa

Nivelb

I

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RM moderatã supuºi CABG

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu RM severã, FEVS <30%, cu posibilitatea revascularizãrii ºi cu evidenþa viabilitãþii miocardice.

IIa

C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii cu RM severã, FEVS >30%, simptomatici în ciuda
terapiei medicale optime (inclusiv CRT) cu comorbiditãþi puþine ºi fãrã posibilitate de revascularizare.

IIb

C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu RM severãc supuºi CABG ºi cu FEVS >30%
d

CABG = bypass aortocoronarian; CRT = terapie de resincronizare cardiacã; FEVS = fracþie de ejecþie ventricul stâng; RM = regurgitare mitralã; PAPS =
presiune sistolicã artera pulmonarã;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c
Pragurile de severitate (AOR 20 mm2; Vol R >30 ml) diferã de cele din RM primarã ºi se bazeazã pe valorile prognostice ale acestor praguri pentru a
preconiza rezultatele reduse (vezi Tabelul 5).
d
Când ecocardiografia de stres este fezabilã, apariþia dispneei ºi accentuarea severitãþii RM asociatã cu hipertensiune pulmomnarã sunt argumente
suplimentare pentru chirurgie.

6.2.2 Tratamentul medical
Managementul medical optim, incluzând terapia medicalã, terapia de resincronizare ºi implantarea de defribrilatoare atunci când este indicat, trebuie sã fie primul pas în
managementul tuturor pacienþilor cu RM secundarã ºi în
conformitate cu ghidul de IC.

7. Stenoza mitralã
7.1 Indicaþii pentru chirurgie
Intervenþia chirurgicalã trebuie efectuatã numai la pacienþii cu SM semnificativã clinic (aria valvei 1,5 cm2). Tipul
tratamentului, ca ºi secvenþialitatea acestuia trebuie stabilite pe baza caracteristicilor clinice (incluzând statusul
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funcþional, predictorii de risc operator ºi rezultatele CMP),
anatomiei valvulare ºi experienþei locale.
Intervenþia ar trebui efectuatã la pacienþii simptomatici.
Majoritatea pacienþilor cu anatomie valvularã adecvatã
sunt supuºi CMP. La pacienþii cu anatomie nefavorabilã,
luarea deciziei trebuie sã ia în considerare natura multifactorialã a predicþiei rezultatelor CMP.
Datoritã riscului mic dar definit inerent al CMP, pacienþii
cu adevãrat asimptomatici nu sunt candidaþi de obicei
pentru procedurã, cu excepþia cazurilor în care existã risc
crescut de tromboembolism sau decompensare hemodinamicã.
Chirurgia este singura alternativã când CMP e contraindicatã.
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Tabelul 13: Contraindicaþii pentru comisurotomia mitralã percutanã


Aria valvei mitrale >1,5 cm2



Tromb atrial stâng



Regurgitare mitralã mai mult decât uºoarã



Calcificãri severe sau bicomisurale



Absenþa fuziunii comisurale



Valvulopatie aorticã severã concomitentã sau stenozã ºi regurgitare tricuspidianã severã combinatã



Boalã coronarianã concomitentã care necesitã chirurgie de bypass

Tabelul 14: Indicaþii pentru comisurotomia mitralã percutanã în stenoza mitralã cu arie valvularã 1,5 cm2
Clasãa

Nivelb

CMP este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu caracteristici favorabiled

I

B

CMP este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu contraindicaþii sau risc înalt pentru chirurgie

I

C

CMP ar trebui luatã în considerare ca tratament iniþial la pacienþii simptomatici cu anatomie
nefavorabilã dar fãrã caracteristici clinice nefavorabiled

IIa

C

CMP ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici fãrã caracteristicie nefavorabilec ºi
 Risc înalt tromboembolic (istoric anterior de embolism, contrast spontan dens în atriul stâng,
fibrilaþie atrialã recentã sau paroxisticã) ºi/sau
 Risc înalt de decompensare hemodinamicã (presiunea sistolicã pulmonarã >50 mmHg la
repaus, necesar de chirurgie non-cardiacã majorã, dorinþã de sarcinã)

IIa

C

NYHA = New York Heart Association; CMP = comisurotomie mitralã percutanã;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
d
Caracteristicile nefavorabile pentru comisurotomia mitralã percutanã pot fi definite prin prezenþa urmãtoarelor câteva caracteristici:
 Caracteristici clinice: vârsta avansatã, istoric de comisurotomie, clasa NYHA IV, fibrilaþia atrialã permanentã, hipertensiunea pulmonarã severã.
 Caracteristici anatomice: scor eco >8, scor Cormier 3 (calcificãri ale valvei mitrale de orice amploare stabilitã prin fluoroscopie), arie valvularã
mitralã foarte micã, regurgitare tricuspidianã severã.

7.2 Tratamentul medical

8. Boala tricuspidianã

Diureticele, beta-blocantele sau blocantele canalelor de
calciu reglatoare ale frecvenþei cardiace pot îmbunãtãþi
toleranþa la efort. La pacienþii în ritm sinusal, anticoagularea este indicatã când existã istoric de embolism sau
prezenþa de tromb în atriul stâng. Anticoagularea este
de asemenea de avut în vedere când TEE relevã contrast
spontan dens sau când atriul stâng este dilatat (diametrul
>50 mm în modul M sau volumul AS >60 ml2/mm2).

Diagnosticarea necesitã o evaluare atentã deoarece
este aproape întotdeauna asociatã cu leziunile valvulare
stângi care dominã prezentarea.

7.3 Testarea seriatã
Pacienþii asimptomatici cu SM semnificativã clinic care nu
au fost supuºi intervenþiei trebuie urmãriþi anual cu mijloace clinice ºi ecocardiografice. Managementul pacienþilor
dupã CMP reuºitã este similar celor al pacienþilor asimptomatici. Când CMP este efectuatã fãrã succes ºi simptomatologia persistã, chirurgia trebuie luatã în considerare
precoce dacã nu existã contraindicaþii clare.

8.1 Indicaþii pentru chirurgie
Chirurgia ar trebui efectuatã suficient de devreme pentru
a evita disfuncþia ireversibilã a ventriculului drept.
Dacã este posibil tehnic, chirurgia conservatoare este de
preferat înlocuirii valvulare iar bioprotezele sunt, în ultimul
caz, de preferat.
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Tabelul 15: Indicaþii pentru chirurgia valvei tricuspide
Clasãa

Nivelb

I

C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu ST severã care sunt supuºi chirurgiei valvulare de cord stâng

I

C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu RT severã primarã sau secundarã care sunt supuºi chirurgiei
valvulare de cord stâng

I

C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu RT severã primarã izolatã fãrã disfuncþie severã
a ventricului drept

I

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT primarã moderatã supuºi chirurgiei valvulare
de cord stâng

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT secundarã uºoarã sau moderatã cu dilatare
de inel (40 mm sau >21 mm/m2) supuºi chirurgiei valvulare de cord stâng

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici sau cu simptomatologie uºoarã cu RT
primarã izolatã severã ºi dilatare progresivã a ventriculului drept sau disfuncþie progresivã de ventricul
drept

IIa

C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT severã simptomatici sau cu dilatare/disfuncþie
progresivã de ventricul drept, dupã chirurgia valvularã a cordului stâng, în absenþa disfuncþiei valvulare
a cordului stâng, a disfuncþiei severe de ventricul drept sau stâng ºi a hipertensiunii pulmonare severe

IIa

C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu ST severãc
d

CMP = comisurotomie mitralã percutanã; RT = regurgitare tricuspidianã; ST = stenozã tricuspidianã;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c
Valvuloplastia percutanã cu balon poate fi tentatã ca primã abordare dacã ST este izolatã.
d
Valvuloplastia percutanã cu balon poate fi tentatã dacã CMP poate fi efectuatã pe valva mitralã.

La pacienþii cu ST purã, valvuloplastia percutanã cu balon
poate fi tentatã ca primã abordare dacã ST este izolatã
sau dacã CMP poate fi efectuatã pe valva mitralã.

9. Proteze valvulare

9.1 Alegerea protezei valvulare
Alegerea protezei trebuie sã se bazeze pe integrarea mai
multor factori legaþi de caracteristicile pacientului, de decizia pacientului dupã informarea completã precum ºi de
resursele locale.

Alegerea optimã a protezei de substituþie valvularã precum ºi managementul ulterior al pacienþilor protezaþi valvular sunt esenþiale pentru reducerea complicaþiilor specifice.
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Tabelul 16: Alegerea protezei aortice/mitrale: în favoarea protezei mecanice.
Decizia se bazeazã pe integrarea urmãtorilor factori.
Clasãa

Nivelb

Proteza mecanicã este recomandatã conform dorinþei pacientului informat ºi în absenþa contraindicaþiilor
pentru terapia anticoagulantã pe termen lungc.

I

C

Proteza mecanicã este recomandatã pentru pacienþii cu risc de degenerared structuralã proteticã
acceleratã

I

C

Proteza mecanicã este recomandatã la pacienþii aflaþi deja sub tratament anticoagulant pe termen lung
datorat prezenþei altor proteze mecanice

I

C

Proteza mecanicã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu vârstã <60 ani în cazul protezelor în poziþie
aorticã ºi la pacienþii <65 ani în cazul protezelor în poziþie mitralãe

IIa

C

Proteza mecanicã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu speranþã de viaþã rezonabilã,f la care o
reintervenþie valvularã ar prezenta un risc înalt

IIa

C

Proteza mecanicã ar putea fi luatã în considerare la pacienþii aflaþi deja sub tratament anticoagulant pe
termen lung datorat prezenþei riscului înalt de tromboembolismg.

IIb

C

Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
Riscul crescut de sângerare se datoreazã comorbiditãþilor, lipsei complianþei, condiþiilor geografice, ocupaþionale ºi stilului de viaþã.
Vârsta tânãrã (<40 ani), hiperparatiroidism.
e
La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 65-70 ani care ar trebui sã primeascã protezã
mitralã, ambele tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârsta.
f
Speranþa de viaþã trebuie sã fie estimatã la peste 10 ani în funcþie de vârstã, sex, comorbiditãþi, speranþa de viaþã a þãrii respective.
g
Factorii de risc pentru tromboembolism sunt fibrilaþia atrialã, antecedentele de trombembolism, statusul hipercoagulant, disfuncþia sistolicã severã a
ventriculului stâng.
a
c

d

Tabelul 17: Alegerea protezei aortice/mitrale: în favoarea protezei biologice
Decizia se bazeazã pe integrarea urmãtorilor factori.
Clasaa

Nivelb

Bioproteza este recomandatã conform dorinþei pacientului informat.

I

C

Bioproteza este recomandatã atunci când o anticoagulare de calitate este improbabilã (lipsa complianþei,
indisponibilitate) sau contraindicatã datoritã riscului hemoragic crescut (hemoragie majorã în antecedente, comorbiditãþi, refuzul pacientului, lipsa complianþei, stilul de viaþã, ocupaþie).

I

C

Bioproteza este recomandatã în caz de reintervenþie pentru tromboza unei valve mecanice în pofida unei
bune anticoagulãri pe termen lung.

I

C

Bioproteza ar trebuie luatã în considerare la pacienþii la care reintervenþia valvularã viitoare ar fi cu risc
mic.

IIa

C

Bioproteza ar trebui luatã în considerare la femeile tinere care doresc o sarcinã.

IIa

C

Bioproteza ar trebuie luatã în considerare la pacienþii cu vârstã > 65 ani în caz de protezã în poziþie aorticã
sau >70 ani în poziþie mitralã sau pentru cei cu speranþã de viaþãc mai redusã decât presupusa durabilitate
a protezeid.

IIa

C

Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
Speranþa de viaþã trebuie estimatã în funcþie de vârstã, sex, comorbiditãþi, speranþa de viaþã specificã þãrii.
d
La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 65-70 ani care ar trebui sã primeascã protezã
mitralã, ambele tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârstã.
a
c

La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã
primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 6570 ani care ar trebui sã primeascã protezã mitralã, ambele tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã
analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârstã.
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9.2 Managementul dupã înlocuirea valvularã
9.2.1 Evaluarea iniþialã ºi modalitãþile de urmãrire
O evaluare iniþialã completã ar trebui efectuatã în condiþii
ideale la 6-12 sãptãmâni postoperator sau dacã aceasta
nu este posibilã, la sfârºitul perioadei de spitalizare. Aceas-
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ta va include: examen clinic, radiografie toracicã, ECG,
ETT ºi analize de sânge.
Evaluarea clinicã trebuie efectuatã anual sau cât mai curând posibil dacã apar simptome cardiace noi. Examenul
ecocardiografic transtoracic trebuie efectuat dacã apare
orice simptom nou dupã înlocuirea valvularã sau dacã
se suspecteazã complicaþii. Evaluarea ecocardiograficã
anualã este recomandatã dupa al cincilea an postoperator ºi mai devreme la pacienþii tineri cu protezã biologicã.

Gradienþii transprotetici de la evaluãrile postoperatorii se
interpreteazã cel mai bine în comparaþie cu valorile iniþiale
ale pacienþilor decât cu valorile teoretice pentru un anumit tip de protezã.
TEE trebuie avutã în vedere dacã imaginea la TTE este
de proastã calitate ºi în toate cazurile de suspiciune de
disfuncþie proteticã sau de endocarditã. Radioscopia ºi
TCMS pot furniza informaþii suplimentare atunci când se
suspecteazã prezenþa unui tromb sau a panusului pe protezã.

9.2.2 Managementul antitrombotic
Tabelul 18: Indicaþii pentru terapia antitromboticã dupã protezarea valvularã

a
c

Clasãa

Nivelb

Anticoagularea oralã este recomandatã pe toatã durata vieþii la toþi pacienþii cu proteze mecanice.

I

B

Anticoagularea oralã este recomandatã pe toatã durata vieþii la toþi pacienþii cu bioproteze care au alte
indicaþii pentru anticoagulare oralãc.

I

C

Asocierea dozelor reduse de aspirinã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu proteze mecanice ºi
boalã ateroscleroticã concomitentã.

IIa

C

Asocierea dozelor reduse de aspirinã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu proteze mecanice dupã
tromboembolism în pofida unui INR adecvat.

IIa

C

Anticoagularea oralã ar trebui luatã în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor
mitralã sau tricuspidianã.

IIa

C

Anticoagularea oralã ar trebui luatã în considerare în primele trei luni dupã repararea valvei mitrale.

IIa

C

Doze reduse de aspirinã ar trebui luate în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor
aortice.

IIa

C

Anticoagularea oralã ar putea fi luatã în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor
aortice.

IIb

C

Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
Fibrilaþia atrialã, tromboembolismul pulmonar, statusul hipercoagulant sau, cu un grad mai mic de dovezi, disfuncþia severã a VS (FEVS <35%).

Necesitatea administrãrii terapiei anticoagulante în primele trei luni postoperator la pacienþii cu bioproteze aortice
a fost contestatã prin folosirea dozelor reduse de aspirinã,
în prezent favorizatã ca alternativã.

Tabelul 19: International Normalised Ratio (INR)
þintã pentru protezele mecanice

În pofida lipsei de dovezi, asocierea dozelor reduse de aspirinã cu tienopiridine este precoce utilizatã dupã TAVI ºi
dupã repararea percutanã edge-to-edge urmatã de administrarea unicã fie a aspirinei fie a tienopiridinei. La pacienþii cu fibrilaþie atrialã, este utilizatã în general asocierea
antagoniºtilor de vitamina K cu aspirina sau tienopiridinele dar utilizarea combinaþiei trebuie pusã în balanþã cu
riscul crescut hemoragic.

Trombogenicitatea
protezeia

Factori de risc legaþi de pacientb
Nici un factor de
risc

Factori de risc
1

Scãzutã

2,5

3,0

Medie

3,0

3,5

Ridicatã

3,5

4,0

Trombogenicitatea protezei: micã = Carbomedics, Medtronic Hall, St
Jude Medical, ON-X; Medie = alte proteze bidisc; Ridicatã = Lillehel- Kaster,
Omniscience, Star-Edwards, Bjork- Shiley ºi alte valve cu un disc
b
Factori legaþi de pacienþi: protezare valvularã mitralã sau tricuspidianã,
antecedente de trombembolism, fibrilaþie atrialã, stenozã mitralã de orice
grad, fracþie de ejecþie ventricul stâng <35%.
a

INR þintã
Alegerea INR-ului optim ar trebui sã ia în considerare factorii de risc ai pacientului ºi trombogenicitatea protezei.
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Managementul supradozãrii
antagoniºtilorde vitaminã K ºi
hemoragia
Riscul sângerãrilor masive creºte considerabil când INR-ul
depãºeºte 4,5 ºi creºte exponenþial când INR-ul este peste
6,0. Un INR  6,0 necesitã rapid întreruperea anticoagulãrii
orale datoritã riscului de sângerare ulterioarã.
În absenþa hemoragiei, managementul depinde de INRul þintã, de INR-ul actual, de timpul de înjumãtãþire al antagonistului de vitaminã K utilizat.
Momentul optim de reintroducere a tratamentului anticoagulant trebuie sã þinã cont de localizarea sângerãrii,
evoluþia ºi intervenþiile efectuate pentru a opri sângerarea
ºi/sau tratamentul cauzei subiacente.

Asocierea anticoagulantului oral cu
agenþii antiplachetari
Indicaþiile pentru adãugarea agenþilor antiplachetari la
terapia anticoagulantã includ existenþa concomitentã a
bolilor arteriale, în special a cardiopatiei ischemice ºi a altor boli aterosclerotice semnificative. Stenturile metalice ar
trebui preferate stenturilor farmacologic active la pacienþii
cu proteze metalice pentru a reduce durata administrãrii
triplei terapii la o lunã. În timpul acestei perioade este recomandatã monitorizarea atentã a INR-ului ºi evitarea supradozajului. Agenþii antiplachetari pot fi adãugaþi dupã
un episod embolic definit sau dupã recurenþe embolice
sub un INR adecvat, dupã o investigare ºi un tratament
complet al factorilor de risc identificaþi ºi dupã optimizarea
managementului anticoagulant.

Întreruperea tratamentului
anticoagulant
Anticoagularea în timpul intervenþiilor chirurgicale noncardiace necesitã un foarte atent management bazat pe
o evaluare a gradului de risc în funcþie de tipul protezei ºi
factorii protrombotici legaþi de pacient. Se recomandã sã
nu se întrerupã anticoagulantul oral pentru majoritatea
intervenþiilor minore (inclusiv extracþii dentare) ºi în cazul
intervenþiilor în care sângerarea este uºor de controlat.
Intervenþiile chirurgicale majore necesitã un INR <1,5. La
pacienþii cu proteze mecanice se recomandã oprirea anticoagulantului oral înaintea intervenþiilor chirurgicale cu
trecerea pe heparinã nefracþionatã.
Heparina nefracþionatã rãmâne singura heparinã aprobatã la pacienþii cu proteze mecanice; administrarea
intravenoasã ar trebui preferatã administrãrii subcutane.
Utilizarea ca punte preoperatorie a HGMM administrate
subcutanat poate fi consideratã o alternativã la heparina
nefracþionatã. Când se utilizeazã HGMM acestea trebuie
administrate de 2 ori pe zi în doze terapeutice adaptate la
greutatea corporalã ºi, dacã este posibil, cu monitorizarea
activitãþii anti-factor Xa cu þinta 0,5-1,0 U/ml. Anticoagularea eficientã trebuie reluatã cât mai repede posibil dupã
intervenþia chirurgicalã în funcþie de riscul hemoragic ºi
menþinutã pânã când INR-ul atinge nivelul terapeutic.
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Managementul trombozei de protezã
Tromboza obstructivã de protezã trebuie suspectatã
prompt la orice pacient cu orice tip de protezã care prezintã dispnee accentuatã recent sau un eveniment embolic.
Analiza riscurilor ºi beneficiilor trombolizei trebuie efectuatã prin prisma caracteristicilor pacientului ºi resurselor locale disponibile. Înlocuirea de urgenþã a valvei este recomandatã pentru tromboza obstructivã la pacienþii în stare
criticã fãrã comorbiditãþi severe.
Tromboliza ar trebui luatã în considerare:
 Pacienþii în stare criticã ce nu ar supravieþui unei intervenþii chirurgicale.
 Situaþiilor în care chirurgia nu este disponibilã imediat,
în caz de trombozã a protezei tricuspidiene sau pulmonare
Când este utilizatã fibrinoliza, la pacienþii instabili hemodinamic se recomandã un protocol scurt folosind fie activatorul tisular al plasminogenului recombinat 10 mg bolus
+ 90 mg în 90 min asociat cu heparinã, fie streptokinazã
1 500 000 U în 60 min fãrã HNF. Variante de protocol
prelungite pot fi utilizate la pacienþii stabili hemodinamic.
Managementul pacienþilor cu trombozã non-obstructivã de protezã depinde în principal de apariþia
unui eveniment embolic ºi de dimensiunea trombului.
Monitorizarea atentã prin ecocardiografie ºi/sau cinefluoroscopie este obligatorie. Prognosticul este favorabil sub
tratament medical în majoritatea cazurilor cu trombi de
dimensiuni mici (<10 mm). Un rãspuns bun cu rezoluþie
treptatã a trombului face inutilã terapia chirugicalã sau
tromboliza. Invers, chirugia este recomandatã în caz de
trombozã mare non-obstructivã de protezã complicatã
cu embolie care persistã în pofida anticoagulãrii optimale.
Investigarea aprofundatã a fiecãrui eveniment tromboembolic este esenþialã pentru a permite un management
adecvat. Prevenirea unor noi evenimente tromboembolice implicã: tratamentul sau eliminarea factorilor de risc
remediabili ºi optimizarea controlului anticoagulãrii dacã
este posibil prin auto-managementul pacientului. Aspirina trebuie adãugatã în dozã micã (100 mg/zi) dacã nu
a fost prescrisã anterior.
9.2.3 Managementul hemolizei ºi a leak-urilor paraprotetice
Reintervenþia este recomandatã pentru LPP (leak paraprotetic) dacã este secundar endocarditei sau când determinã hemolizã care necesitã transfuzii repetate sau
când conduce la simptome severe. La pacienþii la care
intervenþia chirurgicalã este contraindicatã tratamentul
medicamentos include suplimente de fier, beta-blocante
ºi eritropoetinã la pacienþii cu anemie hemoliticã severã
ºi LPP în absenþa endocarditei. Închiderea transcateter a
LPP poate fi consideratã la pacienþii selectaþi la care reintervenþia este consideratã la risc înalt sau contraindicat.
9.2.4 Managementul disfuncþiei de protezã biologicã
Reintervenþia este recomandatã pacienþilor simptomatici
cu creºterea semnificativã a gradientului transprotetic sau
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cu regurgitare severã. Reintervenþia trebuie consideratã
la pacienþii asimptomatici cu orice grad de disfuncþie semnificativã de protezã dacã riscul operaþiei este mic. Intervenþia percutanã cu balon trebuie evitatã pentru tratamentul stenozelor bioprotezelor cordului stâng. Implantarea transcateter a valvei poate fi consideratã la pacienþii
inoperabili sau cu risc înalt la evaluarea de cãtre „echipa
inimii”.
9.2.5 Insuficienþa cardiacã
Insuficienþa cardiacã dupã chirurgia valvularã trebuie sã
conducã la investigarea unor complicaþii legate de protezã, deteriorare dupã reparare, disfuncþie de VS sau progresie a altei valvulopatii. Trebuie de asemenea sã fie avute în vedere ºi cauze non-valvulare cum ar fi cardiopatia
ischemicã, hipertensiunea arterialã sau aritmiile susþinute.
Managementul pacienþilor cu IC trebuie efectuat conform ghidului în vigoare.

10. Managementul în timpul chirurgiei
non-cardiace
Managementul perioperator al pacienþilor cu valvulopatii
este detaliat în ghidul specific ESC.
Fiecare caz trebuie individualizat ºi discutat cu cardiologi,
anesteziºti (ideal pregãtiþi în cardiologie), chirurgi (chirurgi
cardiovasculari ºi non-cardiaci) precum ºi cu pacientul ºi
familia lui/ei.

La pacienþii cu SA severã, care necesitã de urgenþã intervenþie chirurgicalã non-cardiacã, chirurgia trebuie efectuatã cu monitorizare hemodinamicã atentã. La pacienþii
cu SA severã ce necesitã chirurgie electivã non-cardiacã
managementul depinde în principal de prezenþa simptomelor ºi tipul intervenþiei (Fig 6).
La pacienþii asimptomatici cu SM semnificativã ºi presiune sistolicã în artera pulmonarã <50 mmHg, chirurgia
non-cardiacã poate fi efectuatã cu riscuri mici. La pacienþii
simptomatici sau cu presiune sistolicã în artera pulmonarã
>50 mmHg corecþia SM prin CMP ar trebui tentatã dacã
este posibil înainte de procedura non-cardiacã.
La pacienþii asimptomatici cu RM sau RA severã ºi funcþie
VS pãstratã, chirurgia non-cardiacã poate fi efectuatã cu
riscuri mici. La pacienþii simptomatici sau cu funcþie VS
deprimatã (FEVS <30%) chirurgia non-cardiacã trebuie
efectuatã numai dacã este strict necesarã.

11. Managementul în timpul sarcinii
Managementul pacientelor însãrcinate cu boalã cardiacã
valvularã este detaliat în ghidul ESC de sarcinã.
În rezumat, managementul înaintea ºi în timpul sarcinii
ºi modalitatea de naºtere trebuie discutate de cãtre obstetricieni, cardiologi ºi paciente cu familiile lor în funcþie
de indicaþiile din ghid. Ideal, valvulopatia trebuie evaluatã
înainte de sarcinã ºi tratatã dacã este nevoie. Sarcina trebuie descurajatã în anumite condiþii.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Insuficienþã Cardiacã, Preºedinte: Dr. Ruxandra Christodorescu,
Secretar: Dr. Vlad Vintilã, efectuatã de Dr. Vlad Vintilã, Dr. Natalia Pãtraºcu, Dr. Cristina Mitruþoiu.
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1. Introducere
Endocardita infecþioasã (EI) este o formã severã de afectare valvularã încã asociatã cu un prognostic prost ºi o mortalitate înaltã, deºi atât metodele de diagnostic cât ºi procedurile terapeutice au avansat. Endocardita infecþioasã
este o afecþiune rarã, atingând o incidenþã de 3-10 episoade/100.000 persoane pe an.
Epidemiologia EI s-a schimbat în ultimii ani. Dacã iniþial a
fost consideratã o afecþiune a adultului tânãr cu boalã valvularã pre-existentã (cel mai frecvent post reumatismalã),
acum este întâlnitã la pacienþii vârstnici. Au fost eviden-

þiaþi noi factori predispozanþi – proteza valvularã, scleroza valvularã degenerativã, consumul de droguri intravenoase (ADIV), asociat cu creºterea utilizãrii procedurilor
invazive cu risc de bacteriemie, EI rezultate din îngrijirea
medicalã a pacientului, reprezentând pânã la 30% din cazurile de EI. Aceastã tendinþã este asociatã cu o creºtere
a incidenþei stafilococilor ºi cu scãderea streptococilor
cavitãþii orale ca ºi cauzã a EI.
Managementul optim al EI necesitã o abordare multidisciplinarã care sã includã cardiologi, infecþioniºti ºi frecvent
alþi specialiºti, precum ºi intervenþia precoce a chirurgului.

2. Clasificare, definiþii
Clasificarea ºi definiþia endocarditei infecþioase
EI în funcþie de localizarea infecþiei ºi prezenþa sau absenþa materialelor intracardiace
 EI pe valvã nativã a cordului stâng
 EI pe protezã valvularã a cordului stâng:
- EPV timpurie: < 1 an dupã chirurgia valvei
- EPV tardivã: > 1 an dupã chirurgia valvei
 EI pe cord drept
 EI legatã de dispozitive intracardiace (stimulator cardiac sau defibrilator cardiac implantabil)
EI în funcþie de modalitatea de apariþie
 EI legatã de îngrijirea medicalã a pacientului
- Nozocomialã:
EI apãrutã la un pacient spitalizat > 48 de ore anterior instalãrii semnelor ºi
simptomelor de EI
- Non-nozocomialã:
Semnele ºi/sau simptomele de EI apãrute < 48 de ore de la admiterea pacientului,
care a primit îngrijiri medicale de tipul:
1) îngrijire medicalã la domiciliu, terapie intravenoasã, hemodializã sau
chimioterapie intravenoasã < 30 de zile înaintea apariþiei EI;
2) spitalizarea într-o unitate de urgenþã < 90 zile anterior instalãrii EI;
3) persoane aflate în aziluri sau centre de îngrijire pe termen lung
 EI comunitarã
Semne ºi/sau simptome de EI apãrute < 48 de ore dupã spitalizare la un pacient care
nu îndeplineºte criteriile unei infecþii legate de îngrijirea medicalã
 EI legatã de consumul de droguri
EI apãrutã la persoane ce folosesc droguri intravenoase, fãrã altã sursã de infecþie
intravenoase
EI activã
 EI cu febrã persistentã ºi hemoculturi pozitive sau
 Morfologie inflamatorie activã gãsitã la chirurgie sau
 Pacient aflat încã sub tratament antibiotic sau
 Histopatologie evidentã de EI activã
Recurenþã
 Recãdere:
Repetarea episodului de EI cu acelaºi microorganism < 6 luni de la episodul iniþial
 Reinfectare:
Infecþie cu un microorganism diferit
Repetarea episodului de EI, cu acelaºi microorganism > 6 luni de la episodul iniþial

3. Mãsuri de prevenþie
Indicaþiile pentru antibioprofilaxie în EI sunt reduse în comparaþie cu recomandãrile anterioare.
Principalele modificãri în recomandãrile pentru prevenþia EI
1. Principiile antibioprofilaxiei se menþin când se realizeazã pentru proceduri cu risc de EI la pacienþii cu afecþiuni cardiace
predispozante, dar
2. Antibioprofilaxia trebuie sã se limiteze la pacienþii cu cel mai mare risc de EI care efectueazã proceduri stomatologice cu risc
foarte mare.
3. Igiena oralã ºi controlul stomatologic regulat sunt mai importante decât profilaxia antibioticã în reducerea riscului de EI.
4. Mãsurile de asepsie sunt obligatorii în timpul manipulãrii cateterelor venoase ºi în timpul oricãror proceduri invazive pentru a
reduce rata EI legatã de îngrijirile medicale.
5. Studiile epidemiologice prospective trebuie sã evalueze dacã utilizarea redusã a profilaxiei este asociatã cu modificãri în
incidenþa EI.
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Recomandãrile de profilaxie în cazul procedurilor stomatologice cu risc
Dozã unicã cu 30-60 minute
înainte de procedurã
Situaþia

Antibiotic

Adulþi

Copii

Fãrã alergie la Penicilinã sau
Ampicilinã
Alergie la Penicilinã sau Ampicilinã

Amoxicilinã sau
Ampicilinã (1)
Clindamicinã

2 g p.o. sau i.v.

50 mg/kg p.o. sau i.v.

600 mg p.o. sau i.v.

20 mg/kg p.o. sau i.v.

Cefalosporinele nu trebuie utilizate la pacienþii cu anafilaxie, angioedem sau urticarie, apãrute dupã administrarea de Penicilinã sau Ampicilinã.
(1) Alternativã – Cefalexin 2 g i.v. sau 50 mg/kg i.v. la copii, Cefazolin sau Ceftriaxonã: 1g i.v. la adulþi sau 50 mg/kg i.v. la copii

Afecþiuni cardiace cu cel mai înalt risc de EI pentru care profilaxia este recomandatã
când sunt efectuate intervenþii cu risc crescut
Clasaa

Nivelb

IIa

C

III

C

Clasaa

Nivelb

Profilaxia antibioticã trebuie avutã în vedere doar pentru
proceduri dentare care necesitã manipulare gingivalã sau a regiunii periapicale a dintelui sau perforaþii
ale mucoasei orale

IIa

C

Profilaxia antibioticã nu e recomandatã pentru injecþii anestezice locale în þesuturi neinfectate,
scoaterea suturilor, radiografii dentare, plasarea sau ajustarea aparatelor prostodontice sau ortodontice
detaºabile. De asemenea profilaxia nu e recomandatã dupã scoaterea dinþilor temporari sau dupã
traume ale buzelor sau ale mucoasei orale
B - Proceduri la nivelul tractului respirator

III

C

Profilaxia antibioticã nu e recomandatã pentru proceduri la nivelul tractului respirator,
incluzând bronhoscopia sau laringoscopia fãrã biopsie, intubaþia transnazalã sau orotrahealã
C - Proceduri în sfera gastrointestinalã sau urogenitalã

III

C

Profilaxia antibioticã nu e recomandatã pentru gastroscopie, colonoscopie, cistoscopie sau
ecografie transesofagianã
D - Piele ºi þesuturi moi

III

C

Profilaxia antibioticã nu e recomandatã pentru nicio procedurã

III

C

Recomandãri: profilaxie
Antibioprofilaxia ar trebui luatã în considerare doar pentru pacienþii la risc crescut de EI
1. Pacienþii cu valvã proteticã sau material protetic utilizat pentru repararea unei valve
2. Pacienþii cu EI anterioarã
3. Pacienþii cu boli cardiace congenitale
a. Boli cardiace congenitale cianogene, farã reparare chirugicalã, sau cu defecte reziduale,
ºunturi sau conducte paliative
b. Boli cardiace congenitale reparate complet cu material protetic fie prin intervenþie chirurgicalã
sau prin tehnici percutane, pânã la 6 luni dupã intervenþie
c. Când un defect rezidual persistã la locul de implantare a unui material protetic sau dispozitiv
prin intervenþie chirurgicalã sau tehnici percutane
Antibioprofilaxia nu mai este recomandatã în alte forme de valvulopatii sau boli cardiace
congenitale
a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã

Recomandãri privind profilaxia endocarditei infecþioase la pacienþii
cu cel mai înalt risc în funcþie de tipul procedurii cu risc
Recomandari: profilaxie
A - Intervenþii stomatologice

a= clasã de recomandare; b= nivel de evidenþã
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4. Diagnostic
Istoricul endocarditei infecþioase este foarte variabil în
funcþie de tipul microorganismului implicat, prezenþa sau
absenþa bolii cardiace preexistente ºi de modul de prezentare. Prezentarea atipicã este comunã la vârstnici sau
la pacienþii imunodeprimaþi. Diagnosticul poate fi de asemenea dificil la pacienþi cu proteze valvulare, dispozitive
intracardiace sau în cazul endocarditei cu hemoculturi
negative (EIHN).
Ecocardiografia si hemoculturile sunt esenþiale în diagnosticul.
4a. Ecocardiografia ºi alte tehnici imagistice
Ecocardiografia trebuie fãcutã rapid, imediat ce EI este
suspectatã. Ecocardiografia transtoracicã (ETT) trebuie

fãcutã iniþial, dar atât ecografia transtoracicã cât ºi cea
transesofagianã (ETE) trebuie efectuate în cele din urmã
în majoritatea cazurilor de EI suspectatã sau definitã. Sunt
trei aspecte ecocardiografice considerate criterii majore pentru EI, incluzând vegetaþia, abcesul ºi dehiscenþa
nouã a unei proteze valvulare.
Ecocardiografia este de asemenea utilã pentru evaluarea
severitãþii bolii, predicþia prognosticului pe termen scurt
ºi lung ºi pentru urmãrirea pacienþilor sub tratament antibiotic.
Alte modalitãþi imagistice, incluzând RMN, CT ºi angiografia invazivã au valoare limitatã pentru diagnosticul EI, dar
sunt utile pentru diagnosticul ºi managementul complicaþiilor.

*ETE nu este necesarã în EI izolatã a cordului drept pe valvã nativã, dacã examinarea ETT este de bunã calitate ºi rezultatele sunt clare
EI=endocarditã infecþioasã; ETE= ecocardiografie transesofagianã; ETT=ecocardiografie transtoracicã
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Rolul ecocardiografiei în EI
Recomandãri: Ecocardiografie

Clasaa

Nivelb

I
I
I

B
B
B

IIa

C

III

C

I

B

IIa

B

I

C

I

C

A - Diagnostic
1. ETT este recomandatã ca primã linie de evaluare imagisticã în suspiciunea de EI
2. ETE este recomandatã la pacienþii cu suspiciune clinicã înaltã de EI ºi ETT normalã
3. Repetarea ETT/ ETE în termen de 7-10 zile este recomandatã în cazul unei examinãri iniþiale negative când rãmâne suspiciunea clinicã înaltã de EI
4. ETE trebuie luatã în considerare la majoritatea pacienþilor adulþi cu EI suspectatã, chiar în cazuri cu
ETT pozitivã, având în vedere sensibilitatea ºi specificitatea ei mai bunã, în special pentru diagnosticarea abceselor ºi mãsurarea dimensiunii vegetaþiilor.
5. ETE nu este indicatã la pacienþi cu ETT negativã de bunã calitate ºi în cazul suspiciunii clinice reduse
de EI
B - Urmãrire sub terapie medicamentoasã
1. Repetarea ETT si ETE este recomandatã odatã ce este suspectatã o nouã complicaþie a EI (suflu nou,
embolism, febrã persistentã, insuficienþã cardiacã, abces, bloc atrio-ventricular)
2. Repetarea ETT si ETE trebuie luatã în considerare în timpul urmãririi EI necomplicate cu scopul de
a depista o nouã complicaþie silenþioasã ºi a monitoriza mãrimea vegetaþiilor. Momentul ºi modul
(ETT sau ETE) examinãrii repetate depind de aspectul, tipul microorganismului ºi rãspunsul iniþial la
terapia medicamentoasã
C - Ecocardiografia intraoperatorie
Ecocardiografia intraoperatorie este recomandatã pentru toate cazurile de EI care necesitã chirurgie
D - Urmãrirea dupã finalizarea terapiei
ETT este recomandatã la finalizarea terapiei antibiotice pentru evaluarea morfologiei ºi funcþiei cardiace ºi valvulare
a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; ETT = ecocardiografie transtoracicã
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4b. Diagnostic microbiologic
Hemoculturile sunt pozitive în aproximativ 85% din cazurile de endocarditã infecþioasã. EIHN este determinatã în
principal de administrarea anterioarã de antibiotice; subliniem necesitatea retragerii antibioterapiei ºi repetarea
hemoculturilor în aceastã situaþie, de multe ori întârziin-

du-se diagnosticul ºi iniþierea terapiei, fapt ce are un impact major asupra prognosticului clinic. EIHN este de asemenea observatã ºi în cazul microorganismelor care cresc
pe medii speciale ºi al bacteriilor intracelulare, în acest caz
diagnosticul necesitând testãri serologice, tehnici imunologice, tehnici de biologie molecularã sau histologie.

*Dacã microorganismul rãmâne neidentificat ºi pacientul este stabil, se considerã oprirea antibioterapiei ºi repetarea
hemoculturilor.
EI = endocarditã infecþioasã, PCR = reacþie de polimerizare în lanþ
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4c. Criteriile Duke
Criteriile Duke, bazate pe date clinice, ecocardiografice ºi microbiologice, sunt înalt sensibile ºi specifice (aproximativ
80%) pentru diagnosticul endocarditei infecþioase. Criteriile Duke sunt utile pentru clasificarea EI, dar au o valoare
limitatã în unele subgrupuri (EIDI, EPV, EIHN) ºi nu înlocuiesc judecata clinicã.
Criteriile Duke modificate pentru diagnosticul EI
CRITERII MAJORE
Hemoculturi pozitive pentru EI
 Microorganisme tipice sugestive pentru EI în 2 hemoculturi diferite:
Streptococ Viridans, Streptococ Bovis, Grup HACEK, Stafilococ auriu;
sau Enterococi dobândiþi în comunitate, în absenþa unui focar primar;
sau
 Microorganisme sugestive pentru EI în hemoculturi pozitive repetate:
Cel puþin 2 hemoculturi pozitive din probe prelevate la mai mult de 12h diferenþã sau
Toate cele 3 sau o majoritate de cel puþin 4 culturi separate (cu prima ºi ultima probã prelevate la cel puþin 1h diferenþã)
sau
 O singurã hemoculturã pozitivã pentru Coxiella burnetti sau un titru de anticorpi IgG de fazã I > 1:800
Dovadã a implicãrii endocardice
 Ecocardiografie pozitivã pentru EI
Vegetaþii/abces/dehiscenþã parþialã nouã a unei valve protetice
 Regurgitare valvularã nou apãrutã
CRITERII MINORE
 Factori predispozanþi: afecþiune cardiacã predispozantã, folosirea de droguri injectabile
 Febrã: temperaturã mai mare de 38°C
 Procese vasculare: embolie arterialã majorã, infarcte pulmonare septice, anevrisme micotice, hemoragii intracraniene,
hemoragii conjunctivale, leziuni Janeway
 Fenomene imunologice: glomerulonefritã, noduli Osler, pete Roth, factor reumatoid
 Dovezi microbiologice: hemoculturi pozitive, dar care nu îndeplinesc un criteriu major sau dovadã serologicã pentru o infecþie
activã cu un microorganism sugestiv pentru EI
Diagnosticul de EI este posibil în prezenþa a:
Diagnosticul de EI este sigur în prezenþa a:
1 criteriu major ºi 1 minor sau
2 criterii majore sau
1 criteriu major ºi 3 minore sau
3 criterii minore
5 criterii minore
Adaptat dupã: Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler WG, Jr, Ryan T, Bashore T, Corey GR. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000; 30:633-638

5. Evaluarea prognosticului la internare
Mortalitatea intra-spitaliceascã a pacienþilor cu EI este încã
ridicatã, fiind cuprinsã între 10 ºi 26%, dar aceasta variazã
considerabil în funcþie de pacient.
Identificarea rapidã a pacienþilor cu riscul cel mai mare de
deces permite identificarea acelor pacienþi care vor bene-

ficia de urmãrire atentã ºi o strategie de tratament mai
agresivã (de exemplu, chirurgie de urgenþã).
Evaluarea prognosticului la internare poate fi fãcutã folosind parametri clinici, microbiologici ºi ecocardiografici de
rutinã, ºi ar trebui sã fie folositã pentru a decide care este
cea mai bunã opþiune terapeuticã.
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Factori predictivi pentru un prognostic prost la pacienþii cu EI
Caracteristicile pacientului
 Vârsta înaintatã
 EI pe protezã valvularã
 Diabet zaharat insulino-dependent
 Comorbiditãþi (stare generalã alteratã, boalã cardiovascularã, pulmonarã sau renalã concomitentã)
Prezenþa complicaþiilor EI
 Insuficienþã cardiacã
 Insuficienþã renalã
 Accident vascular
 ªoc septic
 Complicaþii perianulare
Microorganism
 Stafilococ aureus
 Fungi
 Bacili Gram-negativi
Ecocardiografie
 Complicaþii perianulare
 Regurgitare valvularã severã pe cordul stâng
 Fracþie de ejecþie a ventriculului stâng scãzutã
 Hipertensiune pulmonarã
 Vegetaþii masive
 Disfuncþie proteticã severã
 Închidere prematurã a valvei mitrale ºi alte semne de presiune diastolicã crescutã

6. Terapie antimicrobianã: principii ºi
metode
Tratamentul EI se bazeazã pe combinaþia dintre o terapie antimicrobianã prelungitã ºi – la aproximativ jumãtate
dintre pacienþi – îndepãrtarea chirurgicalã a þesuturilor
infectate.
Terapia prelungitã cu o combinaþie de medicamente
bactericide este baza tratamentului EI. Tratamentul me-

dicamentos al endocarditei pe valvã proteticã ar trebui
sã dureze mai mult (cel puþin 6 sãptãmâni) faþã de cel al
endocarditei pe valvã nativã (EVN) (2-6 sãptãmâni).
Atât în EPV ºi EVN, durata tratamentului depinde de prima zi de terapie antibioticã eficientã, nu ziua în care are
loc operaþia. Dupã chirurgie, o nouã curã de antibiotice
ar trebui începutã doar în cazul în care culturile de pe
valvã sunt pozitive, alegerea antibioticului fiind bazatã pe
susceptibilitatea ultimelor culturi bacteriene prelevate.

Tratamentul antibiotic al endocarditei infecþioase cu
streptococi orali ºi streptococi grup D
Doza ºi
mod de administrare

Durata
(sãptãmâni)

Nivel de
evidenþã

4
4
4

IB
IB
IB

12-18 milioane U/zi, i.v. în 6 doze
100-200 mg/kg/zi, i.v. în 4-6 doze
2g/zi, i.v. sau i.m. în dozã unicã

2
2
2

IB
IB
IB

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în dozã unicã
4-5 mg/kg/zi, i.v. în dozã unicã

2
2

IB
IB

4

IC

Antibiotic

Tulpini sensibile la Penicilinã (CMI< 0,125mg/L)
Tratament standard
Penicilinã G sau
Amoxicilinã sau
Ceftriaxonã

12-18 milioane U/zi i.v. în 6 doze
100-200 mg/kg/zi, i.v. în 4-6 doze
2g/zi, i.v. sau i.m. în dozã unicã

Tratament de douã sãptãmâni
Penicilinã G sau
Amoxicilinã sau
Ceftriaxonã
cu
Gentamicinã sau
Netilmicinã

Pacienþi alergici la beta-lactamine
Vancomicinã
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Tulpini relativ rezistente la Penicilinã (CMI 0,125-2 mg/L)
Tratament standard
Penicilinã G sau
Amoxicilinã
cu
Gentamicinã

24 milioane U/zi, i.v. în 6 doze
200 mg/kg/zi, i.v. în 4-6 doze

4
4

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în dozã unicã

2

IB
IB

Pacienti alergici la beta-lactamice
Vancomicinã
cu
Gentamicinã

30 mg/kg/zi, i.v. în 2 doze

4

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în dozã unicã

2

IC

Tratamentul antibiotic al endocarditei infecþioase cu Staphylococcus spp.
Doza ºi
mod de administrare

Antibiotic

Durata
(sãptãmâni)

Nivel de
evidenþã

4-6

IB

Valve native
Stafilococi sensibili la meticilinã
(Flu)cloxacilinã sau Oxacilinã
cu
Gentamicinã

12 g/zi, i.v. în 4-6 doze
3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3doze

3-5 zile

Pacienþi alergici la penicilinã sau stafilococi meticilino-rezistenþi
Vancomicinã
cu
Gentamicinã

30 mg/kg/zi, i.v. în 2 doze
3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

4-6

IB

3-5 zile

Proteze valvulare
Stafilococi sensibili la meticilinã
(Flu)cloxacilinã sau Oxacilinã
cu
Rifampicinã
ºi
Gentamicinã

12 g/zi, i.v. în 4-6 doze

6

1200 mg/zi, i.v. sau p.o. în 2 doze

6

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

2

IB

Pacienþi alergici la penicilinã sau stafilococi meticilino-rezistenþi
Vancomicinã
cu
Rifampicinã
ºi
Gentamicinã

30 mg/kg/zi, i.v. în 2 doze

6

1200 mg/zi, i.v. sau p.o. în 2 doze

6

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3doze

2

IB
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Tratamentul antibiotic al endocarditei infecþioase cu Enterococcus spp.
Doza ºi
mod de administrare

Durata
(sãptãmâni)

Nivel de
evidenþã

200 mg/kg/zi, i.v. în 4-6 doze

4-6

IB

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

4-6

200 mg/kg/zi, i.v. în 4-6 doze

4-6

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

4-6

Antibiotic

Tulpini sensibile la beta-lactamice ºi gentamicinã
Amoxicilinã
cu
Gentamicinã
SAU
Ampicilinã
cu
Gentamicinã

IB

SAU
Vancomicinã(a)
Cu
Gentamicinã

30 mg/kg/zi, i.v. în 2 doze

6

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

6

IC

(a) = pentru pacienþii care nu tolereazã beta-lactaminele

Regimuri antibiotice propuse pentru tratamentul iniþial empiric
al endocarditei infecþioase
Doza ºi
mod de administrare

Durata
(sãptãmâni)

Nivel de
evidenþã

12 g/zi, i.v. în 4 doze

4-6

IIbC

12 g/zi, i.v. în 4 doze

4-6

IIbC

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze
30 mg/kg/zi, i.v. în 2 doze

4-6
4-6

IIbC

3 mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

4-6

1000 mg/zi, p.o. în 2 doze
sau 800 mg/zi, i.v. în 2 doze

4-6

Antibiotic

Valve native
Ampicilinã-Sulbactam
sau
Amoxicilinã-Ac. Clavulanic
cu
Gentamicinã
Vancomicinã(a)
cu
Gentamicinã
cu
Ciprofloxacinã

Proteze valvulare (precoce, < 12 luni de la intervenþia chirurgicalã)
Vancomicinã
cu
Gentamicinã
cu
Rifampicinã

30/mg/kg/zi, i.v. în 2 doze

6

3mg/kg/zi, i.v. sau i.m. în 2-3 doze

2

IIbC

1200mg/zi, p.o. în 2 doze
Proteze valvulare ( tardiv, > 12 luni de la intervenþia chirurgicalã)

Acelaºi tratament ca pentru valvele native
(a)= pentru pacienþii care nu tolereazã beta-lactaminele

7. Indicaþiile ºi momentul chirurgical
optim în endocardita pe valve native a
cordului stâng
Tratamentul chirurgical este utilizat la aproximativ jumãtate din pacienþii cu endocarditã infecþioasã (EI) din ca-
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uza complicaþiilor severe. Cele 3 complicaþii principale ºi
indicaþii de chirurgie precoce în faza activã, ex. când pacientul încã primeºte tratament antibiotic, sunt: insuficienþa
cardiacã (IC), infecþia necontrolatã ºi prevenþia evenimentelor embolice asociate EI.
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Indicaþii ºi momentul chirurgical în EI pe valve native a cordului stâng
Recomandãri: Indicaþii pentru chirurgie

Momentul intervenþiei*

Clasaa

Nivelb

Urgenþã cu prioritate

I

B

Urgenþã cu prioritate

I

B

Urgenþã

I

B

Electiv

IIa

B

Urgenþã

I

B

Urgenþã
Urgenþã/
Electiv

I
I

B
B

Urgenþã

I

B

Urgenþã

I

C

Urgenþã

IIb

C

A - INSUFICIENÞA CARDIACÃ
EI aorticã sau mitralã cu regurgitare severã sau obstrucþie valvularã,
cauzând edem pulmonar refractar sau ºoc cardiogen
EI aorticã sau mitralã cu fistulã într-o cavitate cardiacã sau pericard,
cauzând edem pulmonar refractar sau ºoc cardiogen
EI aorticã sau mitralã cu regurgitare severã sau obstrucþie valvularã ºi
insuficienþã cardiacã persistentã sau semne ecografice de toleranþã
hemodinamicã slabã (închidere prematurã a mitralei sau hipertensiune
pulmonarã)
EI aorticã sau mitralã cu regurgitare severã ºi fãrã IC
B - INFECÞIE NECONTROLATÃ
Infecþie necontrolatã local (abces, anevrism fals, fistula, vegetaþii în
creºtere)
Febrã persistentã ºi hemoculturi pozitive > 7-10 zile
Infecþie cauzatã de fungi sau organisme multirezistente

C - PREVENÞIA EMBOLISMULUI
EI aorticã sau mitralã cu vegetaþii mari (> 10 mm) în condiþiile unuia sau
mai multor episoade embolice sub tratament antibiotic corect
EI aorticã sau mitralã cu vegetaþii mari (> 10 mm) ºi alþi factori predictivi pentru o evoluþie cu complicaþii (insuficienþã cardiacã, infecþie
persistentã, abcese)
Vegetaþii foarte mari izolate (> 15 mm)#

a= clasã de recomandare; b= nivel de evidenþã
*Intervenþie chirurgicalã de urgenþã cu prioritate: intervenþie efectuatã în 24 ore; intervenþie chirurgicalã de urgenþã: în câteva zile, intervenþie electivã:
dupã cel puþin una sau 2 sãptãmâni de tratament antibiotic
# Intervenþia chirurgicalã poate fi preferatã dacã tehnica de prezervare a valvei native este posibilã

8. Complicaþii neurologice
Evenimentele neurologice apar la 20-40% dintre toþi pacienþii cu EI ºi sunt în principal consecinþa emboliei de la
nivelul vegetaþiei. Accidentul vascular cerebral se asociazã
cu mortalitate în exces. Diagnosticul rapid ºi iniþierea antibioterapiei adecvate au un rol major în a preveni o primã
complicaþie neurologicã sau pe cele recurente.
Dupã un accident vascular cerebral, chirurgia cardiacã
nu este contraindicatã decât dacã prognosticul neuro-

logic este considerat a fi nefavorabil. Dacã hemoragia
cerebralã a fost exclusã prin CT cerebral ºi afectarea
neurologicã nu este severã, intervenþia chirurgicalã pentru insuficienþa cardiacã, infecþie necontrolatã sau risc
embolic înalt persistent nu ar trebui întârziatã ºi poate fi
efectuatã cu un risc neurologic relativ scãzut (3-6%) ºi o
bunã probabilitate de recuperare neurologicã completã.
În schimb, în cazurile cu hemoragie cerebralã, prognosticul neurologic este prost ºi intervenþia chirurgicalã trebuie
amânatã pentru cel puþin o lunã.
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9. Endocardita infecþioasã pe protezã
valvularã (EPV)
Endocardita infecþioasã pe valvã proteticã reprezintã 20%
din toate cazurile de EI, cu o incidenþã în creºtere. Diagnosticul este mai dificil decât în EI pe valve native. EPV
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complicatã, EPV stafilococicã, EPV precoce sunt asociate cu un prognostic mai prost dacã nu sunt tratate chirurgical ºi trebuie abordate agresiv. Pacienþii cu EPV necomplicatã, non stafilococicã, tardivã pot fi abordaþi conservator prin urmãrire atentã.
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Indicaþii ºi momentul chirurgical în EI pe protezã valvularã
Indicaþiile chirurgicale în EVP

Momentul*

Clasaa

Nivelulb

Urgenþã cu prioritate

I

B

Urgenþã cu prioritate

I

B

Urgenþã
Electiv

I
I

B
B

Urgenþã
Urgenþã /
Electiv
Urgenþã

I
I

B
B

I

B

Urgenþã /
Electiv

IIa

C

Urgenþã
Urgenþã

I
I

B
C

Urgenþã

IIb

C

A - INSUFICIENÞA CARDIACÃ
EPV cu disfuncþie proteticã severã (dehiscenþã sau obstrucþie) determinând
edem pulmonar refractar sau ºoc cardiogen
EPV cu fistulã într-o cavitate cardiacã sau pericard, cauzând edem pulmonar
refractar sau ºoc cardiogen
EPV cu disfuncþie proteticã severã ºi insuficienþã cardiacã persistentã
Dehiscenþã proteticã severã fãrã insuficienþã cardiacã
B - INFECÞIA NECONTROLATÃ
Infecþie localã necontrolatã (abces, fals anevrism, fistulã, vegetaþie în creºtere)
EPV determinatã de fungi sau organisme multirezistente
EVP cu febrã persistentã sau hemoculturi pozitive
> 7-10 zile
EVP determinatã de stafilococi sau bacterii gram negative (cele mai multe cazuri
de EPV precoce)
C - PREVENIREA EMBOLIZÃRII
EPV cu embolii recurente în ciuda tratamentului antibiotic adecvat
EPV cu vegetaþii mari (>10 mm) sau alþi predictori ai unei evoluþii complicate
(insuficienþã cardiacã, infecþie persistentã, abcese)
EPV cu vegetaþii foarte mari izolate (> 15 mm)

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã
*Intervenþie chirurgicalã de urgenþã cu prioritate: intervenþie efectuatã în 24 ore; intervenþie chirurgicalã de urgenþã: în câteva zile, intervenþie electivã:
dupã cel puþin una sau 2 sãptãmâni de tratament antibiotic

10. Endocardita infecþioasã legatã de
dispozitive cardiace (EIDI)
EIDI este una din formele endocarditei infecþioase cel mai
dificil de diagnosticat ºi trebuie suspicionatã în prezenþa
unor simptome de cele mai multe ori înºelãtoare, în spe-

cial la pacienþii în vârstã. Prognosticul este prost, în special datoritã prezenþei afecþiunii la pacienþi în vârstã având
comorbiditãþi asociate. La majoritatea pacienþilor, EIDI trebuie tratatã prin terapie antibioticã prelungitã ºi înlãturarea dispozitivului.
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Recomandãri: EIDI

Clasaa

Nivelb

I
IIa

B
C

IIb

C

I

B

IIa

C

IIb

C

I
IIa

B
B

III

C

I

B

A - Principii de tratament
Tratament antibiotic îndelungat ºi înlãturarea dispozitivului sunt recomandate în EIDI constituitã
Înlãturarea dispozitivului trebuie luatã în calcul când EIDI este suspicionatã în baza unei infecþii ascunse fãrã o altã sursã aparentã de infecþie
La pacienþii cu endocarditã pe valvã nativã sau pe protezã valvularã ºi cu dispozitiv intracardiac, fãrã
dovadã de infecþie asociatã dispozitivului, extragerea dispozitivului poate fi luatã în calcul
B - Modalitãþi de îndepãrtare a dispozitivului
Extracþia percutanã este recomandatã la majoritatea pacienþilor cu EIDI, chiar ºi pentru cei cu
vegetaþii mari (>10 mm)
Extracþia chirurgicalã trebuie consideratã dacã cea percutanã este incompletã sau imposibilã sau
atunci când se asociazã endocardita infecþioasã sever distructivã a valvei tricuspide
Extracþia chirurgicalã poate fi consideratã la pacienþii cu vegetaþii foarte mari (>25 mm)
C - Reimplantarea
Dupã îndepãrtarea dispozitivului se recomandã analiza necesitãþii reimplantãrii
Când acest lucru este indicat, reimplantarea trebuie amânatã dacã este posibil pentru a permite
câteva zile sau sãptãmâni de terapie cu antibiotice
Cardiostimularea temporarã nu este recomandatã
D - Profilaxia
Profilaxia de rutinã cu antibiotice este recomandatã înaintea implantãrii dispozitivului
a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã

11. Endocardita infecþioasã legatã de cordul drept (EICD)
EICD se observã cel mai frecvent în CDIV ºi în bolile cardiace congenitale (BCC). Simptomatologia include acuze respiratorii ºi febrã. ETE este de mare valoare la aceºti pacienþi. În ciuda unei mortalitãþi intra-spitaliceºti reduse, EICD are
un risc mare de recurenþã la cei cu CDIV ºi astfel se recomandã o abordare chirurgicalã mai conservatoare la acest
grup de pacienþi.
Indicaþii de tratament chirurgical al EICD
Recomandãri: EICD
Tratamentul chirurgical ar trebui luat în calcul în urmãtoarele scenarii:
 Microorganisme dificil de eradicat (ex. fungi cu rezistenþã) sau bacteriemie > 7 zile (ex. S. aureus, P.
aeruginosa) în ciuda unei terapii antimicrobiene adecvate sau
 Vegetaþii de valvã tricuspidã persistente >20 mm dupã embolii pulmonare recurente cu sau fãrã
insuficienþã cardiacã dreaptã sau
 Insuficienþã cardiacã dreaptã secundarã regurgitãrii tricuspidiene severe cu rãspuns slab la terapia
diureticã

Clasaa

Nivelb

IIa

C

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã

Traducere coordonatã de Dr. Costel Matei ºi efectuatã de Dr. Lucian Predescu, Dr. Andreia Mihale, Dr. Mihaela
Nistor, Dr. Daniela Catrina, Dr. Luminiþa Scraba, Dr. Diana Botezatu, Dr. Ionela Carp, Dr. Sergiu ªipoº, Dr. Ioana
Badea, Dr. Diana Mecea, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina Diaconu , Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Magda Gurzun.
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1. Introducere
Hipertensiunea pulmonarã (HTP) este o afecþiune
hemodinamicã ºi fiziopatologicã definitã ca o creºtere a
presiunii medii din artera pulmonarã 25 mmHg în repaus, determinatã prin cateterismul cavitãþilor drepte (Tabel
1). HTP poate fi de asemenea estimatã prin ecocardiografie Doppler deºi aceastã metodã poate genera diagnostice fals pozitive ºi fals negative.
HTP se poate întâlni în multiple afecþiuni clinice, ce au fost
clasificate în ºase grupuri clinice, fiecare cu caracteristicile
sale specifice (Tabelul 3).

Un algoritm de diagnostic este oferit pentru a facilita identificarea grupurilor clinice specifice ale HTP ºi a diferitelor
tipuri de hipertensiune arterialã pulmonarã (Figura 1).
Strategia terapeuticã este net diferitã între cele ºase grupuri clinice. HTPA- grupul 1 este singurul grup clinic cu o
terapie medicamentoasã specificã ºi care beneficiazã de
un algoritm de tratament dovedit prin studii (Figura 2); au
fost incluse de asemenea definiþiile folosite pentru a evalua severitatea acestei afecþiuni, scopurile tratamentului ca
ºi strategiile de urmãrire. Au fost subliniate trãsãturile particulare ale diferitelor tipuri de HTPA, inclusiv la pacienþii
pediatrici.
Caracteristicile clinice, diagnostice ºi terapeutice ale grupurilor 2, 3 ºi 4 sunt discutate fiecare în parte.

2. Definiþii
Tabelul 1: Definiþii hemodinamice ale hipertensiunii pulmonare determinatã prin cateterism cardiac drept*
Definiþie

Caracteristici

Hipertensiune pulmonarã (HTP) PAP medie 25 mmHg
HTP pre-capilarã
PAP medie 25 mmHg
PCB 15 mmHg
DC normal sau scãzut‡
HTP post-capilarã

PAP medie 25 mmHg
PCB 15 mmHg
DC normal sau scãzut‡

Pasivã

GPT 12 mmHg

Reactivã
(disproporþionatã)

GPT 12 mmHg

Grup(uri) clinice†
Toate
1 - hipertensiune arterialã pulmonarã
3 - HTP secundarã bolii pulmonare
4 - HTP cronic tromboembolicã
5 - HTP prin mecanisme neclare ºi/sau
multifactoriale
2 - HTP datoratã afecþiunilor cordului stâng

DC= debit cardiac; PAP= presiune arterialã pulmonarã; PCB=presiune capilarã blocatã; HTP=hipertensiune pulmonarã; GPT= gradient presional transpulmonar (PAPmedie- PCBmedie);
*= toate mãsurãtorile în repaus;
†= conform Tabelului 3;
‡= un debit cardiac ridicat poate fi prezent în cazul unor stãri hiperkinetice cum ar fi ºunturile sistemico-pulmonare (doar în circulaþia pulmonarã), anemie, hipertiroidism etc.

Definiþia HTP în timpul efortului ca fiind o PAP medie >30
mmHg determinatã prin cateterism cardiac drept, nu este
susþinutã de informaþiile publicate.
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Tabelul 2: Criterii arbitrare pentru estimarea HTP pe baza velocitãþii maxime a regurgitãrii tricuspidiene ºi a PAP
sistolice de repaus calculatã prin Doppler (considerând o presiune normalã în AD de 5 mmHg) ºi a parametrilor
ecocardiografici adiþionali sugestivi de HTP
Diagnostic ecocardiografic: HTP improbabilã
Velocitatea regurgitãrii tricuspidiene 2,8 m/sec, PAP sistolicã 36 mmHg, fãrã alþi parametri ecocardiografici adiþionali sugestivi de
HTP
Diagnostic ecocardiografic: HTP posibilã
Velocitatea regurgitãrii tricuspidiene 2,8 m/sec, PAP sistolicã 36 mmHg, dar cu prezenþa unor parametri ecocardiografici
adiþionali sugestivi de HTP
Velocitatea regurgitãrii tricuspidiene 2,9-3,4 m/sec, PAP sistolicã 37-50 mmHg, cu/fãrã alþi parametri ecocardiografici adiþionali
sugestivi de HTP
Diagnostic ecocardiografic: HTP probabilã
Velocitatea regurgitãrii tricuspidiene >3,4 m/sec, PAP sistolicã >50 mmHg, cu/fãrã alþi parametri ecocardiografici adiþionali sugestivi
de HTP
Ecocardiografia Doppler de efort nu este recomandatã pentru screening-ul HTP

Alþi parametri ecocardiografici ce ar putea ridica sau întãri
suspiciunea de HTP includ o velocitate crescutã a regurgitãrii valvulare pulmonare ºi un timp de accelerare a
ejecþiei VD în AP scurtat. Dimensiunile crescute ale cavitãþilor drepte, anomalii de formã ºi miºcare ale septului
interventricular, grosimea crescutã a peretelui VD ºi dilatarea AP principale sunt de asemenea sugestive pentru
HTP, dar tind sã aparã mai târziu în evoluþia bolii.

3. Clasificarea clinicã a hipertensiunii
pulmonare
Afecþiunile clinice care asociazã HTP sunt clasificate în
ºase grupuri în funcþie de caracteristicile patologice, fiziopatologice, prognostice ºi terapeutice (Tabelul 3).

327

Capitolul 1: Ghidul pentru diagnosticul ºi tratamentul hipertensiunii pulmonare
Tabelul 3: Clasificarea clinicã actualizatã a hipertensiunii pulmonare (Dana Point, 2008)
1.Hipertensiunea arterialã pulmonarã (HTPA)
1.1 Idiopaticã
1.2 Ereditarã
1.2.1 BMPR2
1.2.2 ALK1, endoglinã (cu sau fãrã teleangiectazie hemoragicã ereditarã)
1.2.3 Necunoscut
1.3 Indusã de medicamente ºi toxine
1.4 Asociatã cu (HTPAA):
1.4.1 Boalã de þesut conjunctiv
1.4.2 HIV
1.4.3 Hipertensiune portalã
1.4.4 Boalã congenitalã de cord
1.4.5 Schistosomiazã
1.4.5 Anemie cronicã hemoliticã
1.5 Hipertensiunea pulmonarã persistentã a nou-nãscutului
1’. Boala veno-ocluzivã pulmonarã ºi/sau hemangiomatoza capilarã pulmonarã
2. Hipertensiunea pulmonarã secundarã afecþiunilor cordului stâng
2.1 Disfuncþie sistolicã
2.2 Disfuncþie diastolicã
2.3 Boalã valvularã
3.Hipertensiune pulmonarã secundarã afecþiunilor pulmonare ºi/sau hipoxiei
3.1 Bronhopneumopatie obstructivã cronicã
3.2 Boalã pulmonarã interstiþialã
3.3 Alte boli pulmonare cu pattern mixt obstructiv ºi restrictiv
3.4 Sindrom de apnee în somn
3.5 Tulburãri date de hipoventilaþie alveolarã
3.6 Expunere cronicã la altitudine ridicatã
3.7 Anomalii de dezvoltare
4. Hipertensiune pulmonarã cronicã tromboembolicã
5. HTP prin mecanisme neclare ºi/sau multifactoriale
5.1 Afecþiuni hematologice: afecþiuni mieloproliferative, splenectomie
5.2 Afecþiuni sistemice, sarcoidozã, histiocitozã pulmonarã cu celule Langerhans, limfangioleiomiomatozã, neurofibromatozã,
vasculite
5.3 Afecþiuni metabolice: boli cu depozitare de glicogen, boalã Gaucher, distiroidii
5.4 Altele: obstrucþii tumorale, mediastinitã fibrozantã, insuficienþã renalã cronicã în stadiul de dializã
ALK-1= gena pentru kinaza 1 a receptorului activin-like; HTPAA=hipertensiune pulmonarã asociatã; BMPR2=receptorul tip 2 pentru proteina morfogeneticã osoasã; HIV= virusul imunodeficienþei umane; HTPA= hipertensiune arterialã pulmonarã.

Clasificarea bolilor congenitale de cord ce cauzeazã HTPA
necesitã o variantã clinicã (Tabelul 4) ºi una anatomofiziopatologicã (prezentã în versiunea in extenso a aces-

tui ghid) pentru o mai bunã definire a fiecãrui pacient
în parte.

Tabelul 4: Clasificarea clinicã a ºunturilor congenitale, sistemico-pulmonare asociate
cu hipertensiunea arterialã pulmonarã
A) Sindromul Eisenmenger
Include toate ºunturile sistemico-pulmonare cauzate de defecte mari ce conduc la o creºtere severã a RVP ºi la un ºunt inversat
(pulmonaro-sistemic) sau bidirecþional. Apar cianozã, eritrocitozã ºi afectare multiplã de organ.
B) Hipertensiune arterialã pulmonarã asociatã cu ºunturi sistemico-pulmonare
La aceºti pacienþi cu defecte medii-mari, creºterea RVP este uºoarã spre moderatã, ºuntul sistemico-pulmonar este de asemenea în
mare parte prezent ºi fãrã cianozã de repaus.
C) Hipertensiunea arterialã pulmonarã asociatã cu defecte mici*
În astfel de cazuri cu defecte mici (de obicei defecte de sept ventricular <1 cm ºi defecte de sept atrial <2 cm din diametrul efectiv,
calculate ecocardiografic), tabloul clinic este foarte asemãnãtor cu cel al HTPA idiopaticã.
D) Hipertensiunea arterialã pulmonarã dupã chirurgia cardiacã de corecþie
În aceste cazuri, boala congenitalã de cord a fost corectatã dar HTPA este fie încã prezentã imediat post-operator, fie a reapãrut
la distanþã de luni-ani de la corecþia chirurgicalã în absenþa unor leziuni congenitale reziduale semnificative post-operatorii sau a
unor defecte care costituie sechele ale intervenþiei chirurgicale anterioare.
* diametrul defectului este valabil pentru pacienþi adulþi; HTPA= hipertensiune arterialã pulmonarã; RVP= rezistenþa vascularã pulmonarã.
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4. Hipertensiunea arterialã pulmonarã
(Grupul 1)
Hipertensiunea arterialã pulmonarã (HTPA, grupul 1) este o afecþiune clinicã caracterizatã prin prezenþa
HTP pre-capilare în absenþa altor cauze de HTP pre-capilarã cum ar fi HTP secundarã bolii pulmonare, HTP cronicã tromboembolicã sau alte boli rare. HTPA include diferite forme care prezintã acelaºi tablou clinic ºi în mod
virtual, aceleaºi modificãri în microcirculaþia pulmonarã.

4.1 Diagnostic
HTPA ar trebui luatã în considerare în diagnosticul diferenþial al dispneei de efort, sincopei, anginei ºi/sau limitãrii
progresive a capacitãþii de efort, mai ales la pacienþii aparent fãrã factori de risc, semne sau simptome de boli cardiovasculare sau pulmonare obiºnuite. O atenþie deosebitã trebuie îndreptatã cãtre acei pacienþi cu factori de
risc (Tabelul 5) ºi/sau afecþiuni enumerate în grupul HTPA
(Tabelul 3).

Tabelul 5: Nivelul de risc actualizat al medicamentelor ºi toxinelor cunoscute sã inducã HTPA
Definit
Aminorex
Fenfluraminã
Dexfenfluraminã
Ulei toxic de rapiþã
Benfluorex
Probabili
Amfetamine
L-triptofan
Metamfetamine

La pacientul cu suspiciune de HTP ºi evaluare non-invazivã
compatibilã, istoricul bolii, simptomele, semnele, ECGul,
radiografia toracicã, ecocardiografia transtoracicã, testele
funcþionale respiratorii (inclusiv oximetrie nocturnã, dacã
e necesarã) ºi CT-ul toracic cu înaltã rezoluþie sunt necesare pentru a identifica grupul 2 -afecþiunile cordului
stâng ºi grupul 3-afecþiuni pulmonare. Dacã acestea nu
sunt identificate sau dacã HTP apare ”disproporþionatã”
faþã de severitatea lor, ar trebui luate în considerare cauze mai puþin frecvente de HTP. Dacã scintigrafia de ventilaþie/perfuzie evidenþiazã multiple defecte segmentare

Posibil
Cocainã
Fenilpropanolaminã
Sunãtoare St. John’s Wort
Agenþi chimioterapici
Inhibitori selectivi de recaptare a serotoninei
Pergolida
Improbabili
Anticoncepþionale orale
Estrogeni
Fumat þigarete

de perfuzie, ar trebui suspectat un diagnostic din grupul
4-HTPCT. Dacã scintigrafia de ventilaþie/perfuzie este normalã sau evidenþiazã doar defecte de perfuzie subsegmentare neuniforme, trebuie suspectat un diagnostic din
grupul 1-HTPA sau al altor cauze rare din grupul 5. Managementul ulterior, în funcþie de probabilitatea de HTPA,
este descris în Tabelul 6, incluzând ºi indicaþiile pentru
CCD. Recomandãri suplimentare pentru testele diagnostice, inclusiv CCD ºi teste de vasoreactivitate sunt oferite în
Tabelul 7 ºi Tabelul 8.
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ALK-1 = kinaza receptorului activin-like; ANA = anticorpi antinucleari; BMPR2=receptorul 2 al proteinei osoase morfogenetice; BCC = boalã cardiacã
congenitalã; RMC = rezonanþã magneticã cardiacã; BÞC = boalã de þesut conjunctiv; Grup = grup clinic (Tabel 3); THH = teleangiectazie hemoragicã
ereditarã; HIV = virusul imunodeficienþei umane; CTÎR = CT de înaltã rezoluþie; TFH = teste funcþionale hepatice; mPAP = presiunea medie din artera
pulmonarã; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; TFP = teste funcþionale pulmonare; HPC = hemangiomatoza capilarã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã; BVOP = boalã veno-ocluzivã pulmonarã; PCP = presiune capilarã blocatã; CCD = cateterism cord drept; ETE = ecocardiografie
transesofagianã; ETT = ecocardiografie transtoracicã; US = ultrasonografie (ecografie abdominalã); scintigrafie V/Q = scintigrafie ventilaþie/perfuzie. *A
se consulta ºi tabelul 6.
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Tabelul 6: Probabilitatea diagnosticului de HTPA ºi sugestii pentru management conform
diagnosticului ecocardiografic de HTP, simptomelor ºi informaþiilor clinice adiþionale
Probabilitate scãzutã pentru diagnosticul de HTPA

Clasãa

Nivelb

Diagnostic ecocardiografic de “HTP improbabilã”, fãrã simptome: nu se recomandã teste suplimentare.
Diagnostic ecocardiografic de “HTP improbabilã”, prezenþa de simptome sau de condiþii asociate sau de factori
de risc pentru grupul 1- HTPA: se recomandã evaluare ecocardiograficã periodicã.
Diagnostic ecocardiografic de “HTP improbabilã”, prezenþa simptomelor, ºi absenþa condiþiilor asociate sau a
factorilor de risc pentru grupul 1- HTPA: se recomandã evaluarea pentru alte cauze ce ar putea provoca simptomele.
Probabilitate intermediarã pentru diagnosticul de HTPA

I
I

C
C

I

C

Clasãa

Nivelb

I

C

IIb

C

IIb

C

Clasãa

Nivelb

I

C

IIa

C

Diagnostic ecocardiografic de “HTP posibilã”, fãrã simptome, ºi absenþa condiþiilor asociate sau a factorilor de
risc pentru grupul 1- HTPA: se recomandã evaluare ecocardiograficã periodicã.
Diagnostic ecocardiografic de “HTP posibilã”, prezenþa simptomelor, a condiþiilor asociate sau a factorilor de
risc pentru grupul 1- HTPA: poate fi luat în considerare CCD.
Diagnostic ecocardiografic de “HTP posibilã”, prezenþa simptomelor, ºi absenþa condiþiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1-HTPA: pot fi luate în considere diagnostice alternative ºi urmãrirea ecocardiograficã.
Dacã simptomele sunt cel puþin moderate ca severitate se poate considera efectuarea CCD.
Probabilitate înaltã pentru diagnosticul de HTPA
Diagnostic ecocardiografic de “HTP probabilã”, cu simptome ºi prezenþa/absenþa condiþiilor asociate sau a
factorilor de risc pentru grupul 1-HTPA: se recomandã CCD.
Diagnostic ecocardiografic de “HTP probabilã”, fãrã simptome ºi prezenþa/absenþa condiþiilor asociate sau a
factorilor de risc pentru grupul 1-HTPA: ar trebui luat în considerare CCD.

a=Clasã de recomandare; b=Nivel de evidenþã; HTPA=hipertensiune arterialã pulmonarã; HTP=hipertensiune pulmonarã; CCD=cateterism de cord
drept.

Tabelul 7: Recomandãri pentru strategia de diagnostic
Afirmaþie
Scintigrafia de vetilaþie/perfuzie este recomandatã la pacienþii cu HTP inexplicabilã pentru a exclude HTPCT
Angiografia CT cu substanþã de contrast a AP este indicatã la pacienþii cu HTPCT
Testele biochimice, hematologice, imunologice ºi de funcþie tiroidianã efectuate de rutinã sunt indicate la toþi
pacienþii cu HTPA pentru a identifica asocierea condiþiilor specifice
Ecografia abdominalã este recomandatã pentru excluderea hipertensiunii portale
CT cu rezoluþie înaltã ar trebui luat în considerare la toþi pacienþii cu HTP
Angiografia pulmonarã convenþionalã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu HTPCT
Biopsia pulmonarã clasicã sau toracoscopicã nu este recomadatã la pacienþii cu HTPA

Clasãa
I
I
I

Nivelb
C
C
C

I
IIa
IIa
III

C
C
C
C

a=Clasã de recomandare; b=Nivel de evidenþã; CT=Computer Tomografie; HTPCT=hipertensiune pulmonarã cronicã trombembolicã; AP=artera pulmonarã; HTP=hipertensiune pulmonarã; HTPA=hipertensiune arterialã pulmonarã.
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Tabelul 8: Recomandãri pentru cateterismul cordului drept (A) ºi testarea vasoreactivitãþii (B)
Afirmaþie

Clasãa

Nivelb

I

C

IIa
IIa

C
C

I

C

I

C

IIa
IIa
IIb
IIb
III
III

C
C
C
C
C
C

Cateterismul cordului drept (A)
CCD este recomandat la toþi pacienþii cu HTPA pentru a confirma diagnosticul,
pentru a evalua severitatea, ºi atunci când este luatã în considerare terapia specificã pentru HTPA
CCD ar trebui realizat pentru a confirma eficacitatea terapiei specifice HTPA
CCD ar trebui realizat pentru confirmarea deteriorãrii clinice ºi ca reper pentru evaluarea efectului creºterii
dozelor ºi/sau a terapiei combinate
Testarea vasoreactivitãþii (B)
Testarea vasoreactivitãþii este indicatã la pacienþii cu HTPAI, HTPA familialã, ºi HTPA asociatã cu anorexigene,
pentru a identifica pacienþii care pot fi trataþi cu doze mari de BCCa
Un rãspuns pozitiv la testarea vasoreactivitãþii este definit ca o reducere a PAP medii 10 mmHg pentru a
atinge o valoare absolutã a PAP medii 40 mmHg fãrã modificarea sau cu creºterea DC
Testarea vasoreactivitãþii ar trebui realizatã doar în centre de referinþã
Testarea vasoreactivitãþii ar trebui realizatã folosind oxidul nitric ca vasodilatator
Testarea vasoreactivitãþii se poate realiza ºi în alte tipuri de HTPA
Testarea vasoreactivitãþii poate fi realizatã folosind epoprostenol sau adenosinã i.v.
Folosirea unui BCCa oral sau i.v. în testarea vasoreactivitãþii acute nu este recomandatã
Testarea vasoreactivitãþii pentru a identifica pacienþii care pot fi trataþi în siguranþã cu doze mari de BCCa nu
este recomandatã la pacienþii cu HTP din alte grupuri (grupurile 2, 3, 4, ºi 5)

a=Clasã de recomandare ; b=Nivel de evidenþã; BCCa=blocant al canalelor de calciu; DC=debitul cardiac; HTPAI=hipertensiune arterialã pulmonarã
idiopaticã; HTPA=hipertensiune arterialã pulmonarã; PAP=Presiunea în Artera Pulmonarã; HTP=hipertensiune pulmonarã;

4.2 Evaluarea severitãþii
Evaluarea severitãþii pacienþilor cu HTPA se realizeazã
dupã stabilirea diagnosticului ºi înainte de hotãrârea tratamentului de urmat (Tabelele 9, 10, 11, 12 ºi 13).
Tabelul 9: Clasificarea funcþionalã a hipertensiunii pulmonare modificatã dupã clasele funcþionale ale New York
Heart Association conform OMS 1998
Clasa I
Clasa II
Clasa III
Clasa IV
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Pacienþi cu hipertensiune pulmonarã dar fãra limitarea consecutivã a activitãþii fizice. Activitatea fizicã obiºnuitã nu
produce dispnee sau fatigabilitate, anginã sau pre-sincopã.
Pacienþi cu hipertensiune pulmonarã care conduce la limitarea uºoarã a activitãþii fizice. Sunt asimptomatici în repaus. Activitatea fizicã obiºnuitã produce dispnee sau fatigabilitate, anginã sau pre-sincopã.
Pacienþi cu hipertensiune pulmonarã care conduce la limitarea marcatã a activitãþii fizice. Sunt asimptomatici în
repaus. Activitatea fizicã mai micã decât cea obiºnuitã produce dispnee sau fatigabilitate, anginã sau pre-sincopã.
Pacienþi cu hipertensiune pulmonarã care nu pot efectua niciun efort fizic fãrã simptome. Aceºti pacienþi prezintã
semne de insuficienþã cardiacã dreaptã. Dispneea ºi/sau fatigabilitatea pot fi prezente ºi în repaus. Orice activitate
fizicã creºte discomfortul.
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Tabelul 10: Parametrii cu importanþã stabilitã în evaluarea severitãþii bolii, stabilitãþii ºi prognosticului în HTPA
Prognostic favorabil
Nu
Lent
Nu
I,II
Mai mare (>500 m)*
Consumul O2 de vârf>15
mL/min/kg
Normal sau aproape normal
Fãrã lichid în pericard
TAPSE† >2,0 cm

Determinanþi ai prognosticului
Dovezi clinice de insuficienþã VD
Rata de progresie a simptomelor
Sincopã
CF-OMS
6MWT
Testare cardiopulmonarã de efort
Niveluri plasmatice ale BNP/NTproBNP
Modificãri ecocardiografice

PAD <8mmHg
Sau IC 2,5L/min/m2

Prognostic nefavorabil
Da
Rapid
Da
IV
Mai micã (<300m)
Consumul O2 de vârf
<12 ml/min/kg
Foarte crescut ºi în creºtere
Lichid în pericard
TAPSE† <1,5 cm
PAD >15 mmHg
Sau ICD 2,0 L/min/m2

Hemodinamica

BNP = peptidul natriuretic cerebral; IC = indexul cardiac; PAD = presiunea în atriul drept; 6MWT = testul de mers de 6 minute; TAPSE = excursia sistolicã
a planului inelului tricuspidian; CF-OMS = clasele funcþionale OMS;
*In funcþie de vârstã
†TAPSE ºi prezenþa lichidului din pericard au fost alese pentru cã pot fi mãsurate la majoritatea pacienþilor

Tabelul 11: Definirea stãrii pacientului
Stabilã ºi
satisfãcãtoare
Stabil ºi
nesatisfãcãtor

Instabil ºi cu
deterioare

Pacienþii cu aceastã stare ar trebui sã îndeplineascã majoritatea criteriilor listate în coloana “prognostic
favorabil” (vezi Tabelul 10)
Este vorba despre un pacient care deºi stabil nu a ajuns la o stare pe care atât pacientul cât ºi medicul
curant sã o considere de dorit. Unele din limitele descrise mai sus în tabelul referitor la prognostic ºi care
sunt incluse în prima coloanã a Tabelului 10 nu sunt îndeplinite. Aceºti pacienþi necesitã re-evaluare ºi
considerarea unui tratament adiþional sau a unui tratament diferit dupã evaluarea completã într-un centru de referinþã.
Pacienþii cu aceastã stare îndeplinesc majoritatea criteriilor listate în coloana “prognostic nefavorabil” din
Tabelul 10.
Tabelul 12: Teste recomandate ºi intervalele de timp de urmãrire la pacienþii cu HTPA

Evaluare clinicã
CF-OMS
ECG
6MWT†
Testare cardiopulmonarã
de efort†
BNP/NT-proBNP
Ecocardiografie
CCD

Evaluarea de bazã
(înainte de tratament)

La fiecare
3-6 luni*

La 3-4 luni dupã
iniþiere sau la schimbãri
ale schemei terapeutice

În caz de agravare
clinicã























§



§




‡



* Intervalele trebuie ajustate în funcþie de nevoile individuale ale pacientului.
† De obicei este realizat unul din cele douã teste de efort.
‡ Este recomandat (Tabelul8 A).
§ Ar trebui realizat (Tabelul 8 A).
BNP = peptidul natriuretic tip B (brain); ECG = electrocardiogramã; CCD = cateterism cardiac drept; 6MWT = testul de mers de 6 minute; CF-OMS =
clasele funcþionale OMS;
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Tabelul 13: Recomandãri pentru evaluarea severitãþii ºi urmãrire
Afirmaþie
Este recomandat ca evaluarea severitãþii pacienþilor cu HTPA sã se facã pe baza unui cumul de date obþinute din evaluarea clinicã,
testarea la efort, markerii biochimici, evaluare ecocardiograficã ºi hemodinamicã
Este recomandat sã se realizeze urmãrire periodicã la fiecare 3-6 luni ºi la pacienþii stabili cu HTPA
La pacienþii cu HTPA este recomandat tratamentul ghidat de atingerea unor þinte terapeutice

4.3 Conduita terapeuticã
Conduita terapeuticã a pacienþilor cu HTPA nu poate fi
consideratã o simplã prescriere de medicamente ci este
caracterizatã printr-o strategie complexã ce include evaluarea severitãþii, mãsuri generale ºi suportive, evaluarea va-

soreactivitãþii, estimarea eficienþei precum ºi combinarea
diferitelor medicamente ºi mãsuri intervenþionale. Pentru
oricare dintre aceºti paºi, cunoºtintele ºi experienþa medicului curant sunt esenþiale pentru optimizarea resurselor
disponibile.

Tabelul 14: Recomandãri pentru mãsurile generale
Clasaa Nivelb

Afirmaþie
Este recomandabilã evitarea sarcinii la pacientele cu HTPA
Este recomandabilã vaccinarea anti gripalã ºi anti pneumococicã la pacienþii cu HTPA
Pacienþii cu HTPA deconditionaþi fizic ar trebui consideraþi pentru programe supervizate de reabilitare fizicã
Sprijinul psihosocial ar trebui considerat la pacienþii cu HTPA
Administrarea de O2 pe parcursul zborului ar trebui consideratã la pacienþii cu HTPA în clasa funcþionalã OMS III
sau IV ce au constant o presiune arterialã a O2-ului mai micã de 8 kPa (60 mmHg)
Anestezia epiduralã ar trebui preferatã atunci când este posibil anesteziei generale în contextul chirurgiei elective
Exerciþiul fizic ce induce simptome de extenuare nu este recomandat la pacienþii cu HTPA

I
I
IIa
IIa
IIa

C
C
B
C
C

IIa

C

III

C

a = Clasã de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; CF-OMS = clasele funcþionale stabilite de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii;

Tabelul 15: Recomandãrile pentru terapia de suport
Afirmaþie
Terapia diureticã este recomandatã la pacienþii cu semne de insuficienþã de VD ºi retenþie lichidianã
Terapia continuã pe termen lung cu O2 este indicatã la pacienþii cu HTPA atunci când presiunea arterialã a O2ului este în mod constant mai micã de 8 kPa (60 mmHg)*.
Terapia anticoagulantã oralã ar trebui consideratã la pacienþii cu HTPAI, HTPA ereditarã ºi HTPA secundarã
utilizãrii anorexigenelor
Terapia anticoagulantã oralã poate fi consideratã la pacienþii cu HTPAA
Digoxinul poate fi luat în considerare la pacienþii cu HTPA ce dezvoltã tahiaritmii supraventriculare pentru reducerea alurii ventriculare

Clasaa Nivelb
I
I

C
C

IIa

C

IIb
IIb

C
C

a = Clasã de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTPAA = hipertensiune arterialã pulmonarã asociatã; HTPAI = hipertensiune arterialã pulmonarã idiopaticã; HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; VD = ventricul drept.
*vezi de asemenea recomandãrile pentru hipertensiunea arterialã pulmonarã asociatã cu ºunturi cardiace congenitale

Tratament medicamentos specific
Clasele de medicamente sunt listate în ordine alfabeticã
iar substanþele active sunt listate în ordine alfabeticã în cadrul fiecãrei clase.
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Tabelul 16. Recomandãri privind eficienþa terapiei specifice, septostomiei atriale cu balon ºi transplantului pulmonar pentru HTPA (Grupul 1) – în funcþie de clasa funcþionalã (CF) OMS
Clasa de recomandareNivelul de evidenþã
Mãsurã/tratament
CF OMS
CF OMS
CF OMS
II
III
IV
Blocanþii canalelor de calciu
I-C*
I-C*
Ambrisentan
I-A
I-A
IIa-C
Antagoniºtii receptorilor de endotelinã
Bosentan
I-A
I-A
IIa-C
Sitaxentan
IIa-C
I-A
IIa-C
Sildenafil
I-A
I-A
IIa-C
Inhibitorii de fosfodiesterazã tip 5
I-B
I-B
IIa-C
Tadalafil†
Beraprost
IIb-B
Epoprostenol (intravenos)
I-A
I-A
Iloprost (inhalator)
I-A
IIa-C
Iloprost (intravenos)
IIa-C
IIa-C
Treprostinil
(subcutanat)
I-B
IIa-C
Prostanoizi
Treprostinil(intravenos)
IIa-C
IIa-C
I-B
IIa-C
Treprostinil (inhalator)†
Terapie combinatã iniþialã
IIa-C
Terapie combinatã secvenþialã
IIa-C
IIa-B
IIa-B
Septostomia atrialã cu balon
I-C
I-C
Transplantul pulmonar
I-C
I-C
* Doar la responderii la testarea acutã a vasoreactivitãþii, I-C pentru HTPA idiopaticã, HTPA ereditarã ºi HTPA datoratã consumului de anorexigene; IIa-C
pentru celelalte subtipuri de HTPA
† Sub evaluarea autoritãþilor competente în Uniunea Europeanã
CF-OMS= clasele funcþionale stabilite de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii;
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* Pentru menþinerea unei presiuni O2 arteriale 8 kPa (60 mmHg)
† în proces de evaluare în Uniunea Europeanã
§IIa-C pentru CF OMS II
HTPAA=hipertensiunea arterialã asociatã, ASB=septostomia atrialã cu balon, BCCa=blocanþi ai canalelor de calciu, ARE=anatgoniºti ai receptorilor endotelinici, HTPAI=hipertensiune pulmonarã idiopaticã; I-PDE-5=inhibitori ai fosfodiesterazei tip 5, s.c.=subcutanat; CF OMS=clasa funcþionalã organizaþia
mondialã a sãnãtãþii

Algoritmul terapeutic este specific pentru hipertensiunea
pulmonarã arterialã ºi nu se aplicã pacienþilor aflaþi în alte
grupe clinice cu HTP. Pacienþii cu vasoreactivitate ar trebui
trataþi cu dozele optim tolerate de blocanþi ai canalelor
de calciu; un rãspuns adecvat trebuie confirmat dupã 3-4
luni de tratament. Pacienþii care sunt în clasã funcþionalã
336

OMS II ar trebui trataþi cu ARE sau inhibitor de fosfodiesterazã-5. Pacienþii care sunt în clasa funcþionalã OMS-III
ar trebui consideraþi candidaþi pentru terapia fie cu ARE
fie inhibitor de fosfodiesterazã-5 sau prostanoid. Deoarece comparaþii cap la cap între diverºi compuºi nu sunt
disponibile, nu se poate propune nici o terapie de primã

Secþiunea XIII: Ghidul pentru diagnosticul ºi tratamentul hipertensiunii pulmonare
intenþie bazatã pe evidenþe medicale. Epoprostenol i.v.
în administrare continuã este recomandat ca terapie de
primã-intenþie la pacienþii în clasã funcþionalã IV. În caz de
rãspuns inadecvat terapia combinatã secvenþialã ar tre-

bui luatã în considerare. SAB ºi/sau transplantul pulmonar sunt indicate în HTPA cu rãspuns clinic inadecvat în
ciuda terapiei medicale optime sau atunci când terapiile
medicamentoase nu sunt disponibile.

Tabelul 17: Definiþia rãspunsului inadecvat la tratamentul HTPA
Rãspuns clinic inadecvat pentru pacienþii aflaþi iniþial în CF OMS II sau III
(1) Status clinic definit ca stabil ºi nesatisfãcãtor*
(2) Status clinic definit ca instabil ºi în deteriorare*
Rãspuns clinic inadecvat pentru pacienþii aflaþi iniþial în CF OMS IV
(1) Fãrã îmbunãtãþire rapidã la CF OMS III sau mai bine
(2) Status clinic definit ca stabil ºi nesatisfãcãtor*
CF OMS=clasa funcþionalã definitã de Organizaþia Mondialã a Sãnatãþii
*vezi Tabelul 11

Tabelul 18: Interacþiuni medicamentoase potenþial semnificative pentru terapiile HTPA specifice
Medicamentul cu
Interacþiunea
care interacþioneazã
Ciclosporinã
Atenþie la co-administrarea de ketoconazol ºi ciclosporinã
Ketoconazol
Inductor CYP3A4
Sildenafil
Reducere cu 50% a nivelului de sildenafil; nivelul de bosentan creºte cu 50%. E posibil ca ajustarea dozelor sã nu fie
necesarã
Substrat CYP3A4
Ciclosporinã
Reducere cu 50% a concentraþiei ciclosporinei; nivelul
bosentanului creºte de 4 ori. Administrarea combinatã este
contraindicatã
Substrat CYP3A4
Eritromicinã
Creºterea nivelului de bosentan. Pentru o perioadã de
administrare scurtã poate sã nu necesite ajustarea dozei de
bosentan
Substrat CYP3A4
Ketoconazol
Dublarea nivelului de bosentan
Substrat CYP3A4+inhibitor Glibenclamid
O creºtere a incidenþei nivelurilor ridicate de transaminaze.
al pompei biliare de sare
Posibilã reducere a efectului hipoglicemiant al glibenclamidului. Administrarea combinatã este contraindicatã
Substrat CYP3A4 ºi
Fluconazol
Nivelul bosentanului creºte semnificativ. Administrarea
CYP2C9
Amiodaronã
combinatã posibil contraindicatã
Inductori CYP3A4 ºi
Rifampicina
Reducere cu 58% a nivelului de bosentan. Este neclarã
CYP2C9
Fenitoinã
necesitatea ajustãrii dozelor.
Inductori CYP2C9
Inhibitori ai HMG CoA Reducere cu 50% a nivelurilor de simvastatin; probabil efecreductazei
te similare la atorvastatinã. Nivelul colesterolului necesitã
monitorizare
Inductori CYP2C9
Warfarinã
Creºte rata metabolismului warfarinei, poate fi necesarã
ajustarea dozelor de warfarinã. Este recomandatã intensificarea monitorizãrii warfarinei la iniþierea terapiei, dar ajustarea dozelor nu este de obicei necesarã.
Inductori CYP3A4 ºi
Contraceptive
Reducere a nivelurilor hormonale. Efect contraceptiv nesiCYP2C9
hormonale
gur
Inhibitor CYP2C9
Warfarina
Inhibã metabolismul warfarinei, dozele de warfarinã
necesitã reducere cu 80% în momentul iniþierii terapiei
cu sitaxentan ºi este necesarã o intensificare a controlului
INR-ului
? inhibitor al
Ciclosporinã
Creºtere a nivelurilor sitaxentanului. Administrarea
transportorului OATP
combinatã este contraindicatã

Medicaþia
HTPA
Ambrisentan ?
Bosentan

Sitaxentan

Mecanismul de
interacþiune
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Tabel 18: Interacþiuni medicamentoase potenþial semnificative pentru terapiile HTPA specifice
Medicaþia
HTPA
Sildenafil

Mecanismul de
interacþiune
Substrat CYP3A4
Substrat CYP3A4
Substrat CYP3A4
Inductor CYP3A4
Substrat CYP3A4
Substrat CYP3A4
Substrat CYP3A4
GMPc

Tadalafil

Substrat CYP3A4
GMPc

Medicamentul cu
Interacþiunea
care interacþioneazã
Bosentan
Reducere cu 50% a nivelului de sildenafil; nivelul de bosentan crescut cu 50%. E posibil ca ajustarea dozelor sã nu fie
necesarã
Inhibitori ai HMG CoA Pot creºte nivelurile de simvastatin/atorvastatin prin
reductazei
competiþie pentru metabolism. Creºtere posibilã a nivelurilor de sildenafil. Posibilã creºtere a riscului de rabdomiolizã
Inhibitori de proteazã
Ritonavirul ºi saquinovirul cresc marcat nivelurile de sildenaHIV
fil. De obicei este necesarã ajustare dozei de sildenafil
Fenitoinã
Posibilã scãdere a nivelului de sildenafil
Eritromicinã
Creºterea nivelului de sildenafil. Pentru o perioadã de administrare scurtã poate sã nu necesite ajustarea dozei de
sildenafil
Ketoconazol
Creºterea nivelului de sildenafil. E posibil ca ajustarea dozelor sã nu fie necesarã
Cimetidinã
Creºterea nivelului de sildenafil. E posibil ca ajustarea dozelor sã nu fie necesarã
Nitraþi
Hipotensiune severã. Administrarea combinatã este
Nicorandil
contraindicatã
Bosentan
Reducere a nivelurilor plasmatice de tadalafil cu 42%; fãrã
modificãri semnificative a nivelului de bosentan. E posibil
ca ajustarea dozelor sã nu fie necesarã
Nitraþi
Hipotensiune severã. Administrarea combinatã este
Nicorandil
contraindicatã

GMPc=guanosin monofosfat ciclic, OATP=proteine transportoare anionice organice.
Tabelul este adaptat din ”National Pulmonary Hypertension Centres of the UK and Ireland. Consensus Statement on the Management of Pulmonary
Hypertension in Clinical Practice in the UK and Ireland. Heart 2008; 94 (Suppl I): i1-i41.”

4.4 Subgrupuri specifice de HTPA
Tabelul 19: Recomandãrile pentru HTPA pediatricã
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

Algoritmul de diagnostic al HTP folosit la adulþi trebuie considerat ºi la populaþia pediatricã
Algoritmul terapeutic propus pentru HTPA la adulþi trebuie considerat ºi la populaþia pediatricã

IIa
IIa

C
C

a=Clasa de recomandare; b=Nivel de evidenþã; HTPA=hipertensiune pulmonarã arterialã; HTP=hipertensiune pulmonarã.

Tabelul 20: Recomandãrile pentru HTPA asociatã ºunturilor cardiace congenitale
Afirmaþie
Bosentanul este indicat la pacienþi cu sindrom Eisenmenger si clasa functionalã OMS III
Alþi ARE, inhibitori de fosfodiesterazã tip 5 ºi prostanoizi trebuie luaþi în consideraþie la pacienþi cu Sdr. Eisenmenger
În lipsa hemoptiziei semnificative, tratamentul anticoagulant oral trebuie luat în considerare la pacienþi cu
trombozã de AP sau semne de IC
Folosirea suplimentarã a terapiei cu O2 trebuie consideratã în cazurile la care aceasta poate produce o creºtere
consistentã a saturaþiei arteriale în O2 ºi o reducere a simptomelor.
Dacã sunt prezente simptome de hipervâscozitate, de obicei când hematocritul>65%, trebuie consideratã
flebotomia cu înlocuire isovolumicã.
Terapia combinatã poate fi consideratã la pacienþi cu Sdr. Eisenmenger
Folosirea de BCCa nu este recomandatã la pacienþi cu Sdr. Eisenmenger

Clasãa Nivelb
I
IIa

B
C

IIa

C

IIa

C

IIa

C

II b
III

C
C

a=Clasa de recomandare; b=Nivel de evidenþã; BCCa=blocante ale canalelor de calciu; ARE=antagoniºti ai receptorilor de endotelinã; OMS=Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii.
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Tabelul 21: Recomandãrile pentru HTPA asociatã bolilor de þesut conjunctiv
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

La pacienþi cu HTPA asociatã BÞC, se recomandã algoritm terapeutic identic cu cel al pacienþilor cu HTPAI.
Screeningul prin ecocardiografie pentru detectarea HTP este recomandat la pacienþi simptomatici cu sclerodermie
Screeningul prin ecocardiografie pentru detectarea HTP este recomandat la pacienþi simptomatici cu alte forme
de BÞC.
CCD este indicat în toate cazurile de suspiciune de HTPA asociatã BÞC, mai ales când se ia în considerare terapia specificã
Indicaþia de tratament anticoagulant oral va fi individualizatã
Screening prin ecocardiografie pentru detectarea HTP poate fi considerat la pacienþii sclerodermici asimptomatici

I
I

A
B

I

C

I

C

II a
II b

C
C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; BÞC = boalã de þesut conjunctiv; HTPAI = hipertensiune pulmonarã arterialã idiopaticã; HTP = hipertensiune pulmonarã; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; CCD = cateterismul cordului drept.

Tabelul 22: Recomandãrile pentru HTP asociatã hipertensiunii portale
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

Screeningul prin ecocardiografie al HTP este recomandat la pacienþii simptomatici cu boli hepatice ºi/sau la
candidaþii pentru transplant hepatic
La pacienþii cu HTPA asociatã HP trebuie considerat acelaºi algoritm terapeutic ca ºi la HTPAI, þinând cont ºi de
comorbiditãþi
Tratamentul anticoagulant nu este recomandat la pacienþi cu risc crescut de sângerare
HTPA semnificativã (PAP medie 35 mmHg ºi/sau RVP 250 dynes.s.cm-5) este o contraindicaþie pentru transplantul hepatic

I

B

IIa

C

III
III

C
C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; HP = hipertensiune portalã; HTP = hipertensiune pulmonarã;
PAP = presiune arterialã pulmonarã; RVP = rezistenþã vascularã pulmonarã.

Tabelul 23: Recomandãrile pentru HTPA asociatã infecþiei cu HIV
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

Ecocardiografia este indicatã la pacienþii cu infecþie HIV ºi dispnee inexplicabilã pentru a diagnostica
complicaþiile cardiovasculare ale acestei boli.
La pacienþii cu HTPA asociatã infecþiei HIV trebuie considerat acelaºi algoritm de tratament ca la pacienþii cu
HTPAI, þinând cont de comorbiditãþi ºi interacþiunile medicamentoase
Tratamentul anticoagulant nu este recomandat la pacienþi cu risc crescut de sângerare

I

C

IIa

C

III

C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTPAI = hipertensiune pulmonarã arterialã idiopaticã; HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; HIV
= virusul imunodeficienþei umane.

5. Boala veno-ocluzivã pulmonarã ºi
hemangiomatoza pulmonarã capilarã
(grupul 1’)
Tabelul 24: Recomandãrile pentru boala veno-ocluzivã pulmonarã (BVOP)
Afirmaþie
Transferul pacienþilor cu BVOP la un centru de transplant pentru evaluare completã trebuie efectuat de îndatã
ce a fost stabilit diagnosticul.
Pacienþii cu BVOP trebuie trataþi doar în centre de HTP cu experienþã extensivã datoritã riscului de EPA asociat
terapiei specifice a HTPA.

Clasãa Nivelb
I

C

IIa

C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; BVOP = boala veno-ocluzivã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã; EPA = edem pulmonar acut;
HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã.
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6. Hipertensiunea pulmonarã asociatã
afecþiunilor cordului stâng (grupul 2)
Tabelul 25: Recomandãrile pentru HTP cauzatã de afecþiunile cordului stâng
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

Tratamentul optimal al bolii de bazã este recomandat la pacienþii cu HTP cauzatã de afecþiunile cordului stâng
Pacienþii cu HTP „disproporþionatã” cauzatã de afecþiunile cordului stâng ar trebui incluºi în trialuri controlate
având ca þintã medicaþia specificã pentru HTP
Presiunile crescute de umplere VS pot fi evaluate prin ecocardiografie Doppler
Mãsurãtorile invazive ale PCB sau ale presiunii telediastolice VS pot fi necesare pentru a confirma diagnosticul
de HTP cauzatã de afecþiunile cordului stâng
CCD poate fi luat în discuþie la pacienþii cu semne ecocardiografice de HTP severã cauzatã de afectarea cordului stâng
Folosirea terapiei specifice a HTPA nu este recomandatã la pacienþii cu HTP cauzatã de afecþiunile cordului
stâng

I
IIa

C
C

IIb
IIb

C
C

IIb

C

III

C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; VS = ventricul stâng; PCB = presiune capilarã blocatã; HTP = hipertensiune pulmonarã; CCD = cateterismul cordului drept; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã.

7. Hipertensiunea pulmonarã asociatã
bolilor pulmonare sau/ºi hipoxemiei
(grupul 3)
Tabelul 26: Recomandãrile pentru HTP asociatã afecþiunilor pulmonare ºi/sau hipoxemiei
Afirmaþie

Clasãa Nivelb

Ecocardiografia este recomandatã ca o metodã de screening pentru estimarea HTP cauzatã de afecþiuni pulmonare
CCD este recomandat pentru un diagnostic precis al HTP cauzatã de afecþiuni pulmonare
Tratamentul optim al bolii pulmonare de bazã, inclusiv oxigenoterapia pe termen lung, la pacienþii cu hipoxemie cronicã este recomandat la pacienþii cu HTP cauzatã de afecþiuni pulmonare
Pacienþii cu HTP „disproporþionatã” cauzatã de afecþiuni pulmonare ar trebui incluºi în trialuri controlate având
ca þintã medicaþia specificã pentru HTPA
Folosirea terapiei specifice a HTPA nu este recomandatã în cazul pacienþilor cu HTP cauzatã de afecþiuni pulmonare

I

C

I
I

C
C

II a

C

III

C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTP = hipertensiune pulmonarã; CCD = cateterismul cordului drept; HTPA = hipertensiune pulmonarã
arterialã.

8. Hipertensiunea pulmonarã cronicã
tromboembolicã (grupul 4)
Tabelul 27: Recomandãrile pentru HTP cronicã tromboembolicã
Afirmaþie
Diagnosticul de HTPCT este bazat pe prezenþa HTP precapilare (PAPm 25 mmHg, PCB 15 mmHg, RVP >2
UW) la pacienþii cu trombi/emboli multipli cronici/organizaþi în arterele pulmonare elastice (centrale, lobare,
segmentare, subsegmentare).
La pacienþii cu HTPCT este indicatã anticoagularea oralã permanentã
Tratamentul recomandat pentru pacienþii cu HTPCT este endarterectomia pulmonarã chirurgicalã
Când scintigrama de perfuzie ºi/ sau angioCT aratã semne compatibile cu HTPCT, pacientul trebuie transferat
într-un centru specializat în endarterectomie pulmonarã chirurgicalã.
Selectarea pacientului pentru chirurgie se bazeazã pe extinderea ºi localizarea trombului organizat, severitatea
HTP ºi prezenþa comorbiditãþilor.
Terapia specificã HTPA poate fi indicatã selectiv la pacienþii cu HTPCT ce nu beneficiazã de chirurgie sau cu
HTP rezidual dupã endarterectomie pulmonarã

Clasãa

Nivelb

I

C

I
I
IIa

C
C
C

IIa

C

IIb

C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTP = hipertensiune pulmonarã; PAP = presiune arterialã pulmonarã; PCB = presiune capilarã blocatã;
RVP = rezistenþã vascularã pulmonarã; HTPCT = hipertensiune pulmonarã cronicã tromboemolicã.
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9. Definiþia unui centru de referinþã
pentru hipertensiunea pulmonarã
Tabelul 28: Recomandãrile pentru centrele de referinþã a HTP
Afirmaþie
Centrele de referinþã furnizeazã îngrijire medicalã oferitã de o echipã multidisciplinarã (cardiolog, pneumolog,
asistent medical specializat, radiolog, suport social ºi psihologic, linie de gardã)
Centrele de referinþã trebuie sã aibã conexiuni directe ºi modalitãþi rapide de transfer al pacienþilor cãtre alte
centre (cum ar fi cele de BÞC, planificare familialã, endarterectomie pulmonarã, transplant pulmonar sau centrele de boli congenitale cardiace ale adultului)
Un centru de referinþã trebuie sã urmãreascã cel puþin 50 de pacienþi cu HTPA sau HTPCT ºi trebuie sã evalueze cel puþin 2 pacienþi nou transferaþi pe lunã cu HTPA sau HTPCT documentate
Centrul de referinþã trebuie sã efectueze cel puþin 20 teste de vasoreactivitate pe an la pacienþi cu HTPA
Centrele de referinþã trebuie sã participe la cercetãri clinice privind HTPA care includ studii clinice de faza II ºi III

Clasãa

Nivelb

I

C

I

C

IIa

C

IIa
IIa

C
C

a = Clasa de recomandare; b = Nivel de evidenþã; HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; HTPCT = hipertensiune pulmonarã cronicã tromboembolicã,
BÞC = boli de þesut conjunctiv.

Traducere coordonatã de Dr. Cristina Ceck, efectuatã de Dr. Anca Poparã, Dr. Monica Trofin, Dr. Alina Georgescu,
Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlian Diaconu, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Ionela Codoiu.
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I. Introducere

Scopul acestui capitol este de a sintetiza ghiduri de utilizare a medicamentelor ºi procedurilor ablative la pacienþii
cu tahicardii supraventriculare (TSV). Ghidurile pentru
tratamentul fibrilaþiei atriale au fost publicate recent de
aceea acest subiect nu este inclus în aceast capitol. De
asemenea, tahicardiile supraventriculare la copii nu sunt
incluse. Ghidurile ACC/AHA/ESC de management al pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2) prezintã dozele de medicamente antiaritmice ºi efectele adverse, ºi nu vor fi repetate
în acest capitol.

Aritmiile supraventriculare (ASV) reprezintã tulburãri de
ritm ce au originea sau intereseazã nodul sinusal, þesutul
atrial (tahicardii atriale, flutter atrial), ºi þesutul joncþional
(tahicardie prin reintrare în nodul atrio-ventricular). Tahicardiile prin reintrare atrioventricularã ºi cele mediate pe
o cale accesorie sunt, de asemenea, incluse. Aritmiile supraventriculare apar la toate grupele de vârstã ºi pot fi
asociate cu simptome minore, ca palpitaþii, sau cu evenimente sincopale. În unele cazuri (cele asociate cu conducerea pe cãi accesorii) aritmiile pot fi cu potenþial fatal. Prevalenþa tahicardiilor supraventriculare paroxistice (TPSV)
este de 2-3 cazuri la 1000 de locuitori. În ultimul deceniu,
prin introducerea ablaþiei prin cateter, s-au fãcut progrese
importante în tratamentul curativ al aritmiilor.

Concluziile ghidurilor sunt realizate de o comisie de
experþi aleasã de Societatea Europeanã de Cardiologie
(ESC), Colegiul American de Cardiologie (ACC) ºi Asociaþia
Americanã a Inimii (AHA). Decizia finalã a tratamentului
unui pacient revine medicului þinând cont de opþiunea

*Adaptat dupa Ghidurile CAC/AAI/SEC pentru managementul pacienþilor cu aritmii supraventriculare :Rezumat (European Heart Journal
2003;24(20):1857-1897)(1)
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pacientului dupã informarea corectã a acestuia. În unele
situaþii, anumite abateri de la aceste ghiduri pot fi justificate.
Recomandãrile sunt incluse în tabele, utilizând urmatoarea clasificare, ce sintetizeazã atât gradul de evidenþã cât
ºi opinia experþilor:

Clasa I:

Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau acordul unanim asupra beneficiului ºi eficienþei
unei proceduri diagnostice sau tratament.

Clasa II:

Condiþii pentru care dovezile sunt contradictorii sau existã o divergenþã de opinii privind
utilitatea/eficacitatea tratamentului.

Clasa IIa:

Dovezile/opiniile pledeazã pentru beneficiueficienþã.

Clasa IIb:

Beneficiile/eficienþa sunt mai puþin concludente.

Clasa III:

Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau
acordul unanim cã tratamentul nu este util/
eficient, iar în unele cazuri poate fi chiar
dãunãtor.

II. Evaluare generalã ºi management:
A. Pacienþi fãrã aritmie documentatã (Figura 1)

B.Pacienþi cu aritmie documentatã
1. Tahicardie cu complex QRS îngust.
Dacã depolarizarea ventricularã (QRS) este îngustã (mai
micã de 120 milisecunde [ms]), atunci tahicardia este
aproape întotdeauna supraventricularã ºi diagnosticul
diferenþial are la bazã mecanismul aritmiei (Figura 2). Clinicianul trebuie sã determine corelaþia dintre undele P ºi
complexul ventricular (Figura 3). Rãspunsul tahicardiei cu
complex QRS îngust la adenozinã (Figura 4) sau masaj
de sinus carotidian poate ajuta la diagnosticul diferenþial
al aritmiei.
2. Tahicardie cu complex QRS larg
În unele cazuri, pacientul se va prezenta cu tahicardie cu
complex QRS larg (mai mare de 120 ms), clinicianul trebuind sã diferenþieze între:
a) TSV cu bloc de ramurã (BR) (sau conducere aberantã),
b) TSV cu conducere AV mediatã de o cale accesorie,
c) Tahicardie ventricularã (TV).

Istoric clinic

Diagnosticarea tipului de tahicardie va þine cont atât
de relaþia P-QRS cât ºi de aspectul morfologic al QRS in
derivaþiile precordiale (Figura 5).

Diferenþierea între palpitaþii regulate sau neregulate.

3. Management

 Pauze sau bãtãi de scãpare urmate de o senzaþie de
bãtaie puternicã pledeazã pentru extrasistole.

Dacã diagnosticul de tahicardie supraventricularã nu
poate fi dovedit, pacientul va fi tratat ca ºi cum diagnosticul ar fi de TV. Medicaþia pentru TSV (verapamil, diltiazem) poate precipita colapsul hemodinamic la un pacient
cu TV. În situaþii speciale (tahicardii prin preexcitatie ºi TV
datoratã toxicitatii digitalice) pot fi necesare alte metode de tratament. Cardioversia externã de urgenþã este
mãsura de tratament pentru orice tahicardie cu instabilitate hemodinamicã.

 Palpitaþii neregulate pot fi datorate extrasistolelor, fibrilaþiei atriale sau tahicardiei atriale multifocale.
 Palpitaþiile regulate ºi recurente cu debut ºi sfârºit brusc
sunt denumite paroxisme (cunoscute ºi ca TPSV). Întreruperea prin manevre vagale a aritmiei pledeazã
pentru tahicardie prin reintrare cu participarea joncþiunii atrioventriculare (TRNAV, TRAV).
 Tahicardia sinusalã este neparoxisticã cu debut ºi sfârºit progresiv.

Când ne adresãm unui specialist ritmolog?
 Pentru toþi pacienþii cu sindrom Wolff-Parkinson-White (WPW) (preexcitaþie + aritmii).
 Pentru toþi pacienþii ce prezintã simptome severe, ca
sincope sau dispnee, în timpul crizelor de palpitaþii.
 Tahicardie cu complex QRS larg prin mecanism necunoscut.
 Tahicardie cu complex QRS îngust cu rezistenþã sau
intoleranþã la medicamente sau opþiunea pacientului
de a nu urma o medicaþie.
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Recomandãri pentru tratamentul acut al tahicardiilor regulate ºi stabile hemodinamic
ECG

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Tahicardie cu complex QRS îngust

Manevre vagale
Adenozinã
Verapamil, diltiazem
Betablocante
Amiodaronã
Digoxin

I
I
I
II b
II b
II b

B
A
A
C
C
C

Vezi mai sus
Flecainidã ‡
Ibutilidã ‡
Procainamidã ‡
Cardioversie electricã

I
I
I
I

B
B
B
C

Procainamidã ‡
Sotalol ‡
Amiodaronã
Lidocainã
Adenozinã §
Betablocante ¶
Verapamil **
Cardioversie electricã

I
I
I
II b
II b
III
III
I

B
B
B
B
C
C
B
B

Amiodaronã
Lidocainã
Cardioversie electricã

I

B

I

B

Tahicardie cu complex QRS larg
 TSV ºi BR
 TSV sau FA cu preexcitaþie †



Tahicardie cu complex QRS larg cu
origine necunoscutã

Tahicardie cu complex QRS larg cu origine
necunoscutã la pacienþi cu functie sistolicã
alteratã.

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).Toate medicamentele prezentate sunt administrate intravenos. †Vezi secþiunea IIID, referinþa 1. ‡Trebuie evitate
la pacienþii cu funcþie sistolicã scazutã. § Adenozina trebuie utilizatã cu precauþie la pacienþii cu boalã coronarianã severã deoarece vasodilataþia pe
care o produce în vasele coronare normale poate accentua ischemia in teritoriile vulnerabile. Ea poate fi folositã doar în prezenþa unui echipament de
resuscitare complet. ¶Betablocantele pot fi utilizate de primã intenþie la pacienþii cu tahicardie sensibilã la catecolamine, cum ar fi tahicardia de tract de
ejecþie ventricul drept. ** Verapamilul poate fi utilizat de primã intenþie la pacienþii cu tahicardie ventricularã fascicularã. FA-fibrilaþie atrialã; BR-bloc de
ramurã; ECG-electrocardiogramã; QRS-depolarizare ventricularã pe ECG; TSV- tahicardie supraventricularã.

III. Aritmii specifice

 Tahicardia cât ºi simptomele nu au caracter paroxistic.

A. Tahicardia sinusalã inadecvatã

 Morfologia undei P identicã cu cea din ritmul sinusal.

Tahicardia sinusalã inadecvatã este definitã ca o creºtere
persistentã, neadecvatã a frecvenþei cardiace de repaus în
raport cu efortul fizic, emoþiile, stãrile patologice ºi stresul
farmacologic al pacientului. În aproximativ 90% din situaþii
apare la femei. Simptomele variazã de la asimptomatic
pânã la intens simptomatic.

 Excluderea unei cauze sistemice secundare (hipertiroidism, feocromocitom, decondiþionarea fizicã).

Pentru diagnostic se folosesc urmãtoarele criterii:
 Înregistrarea Holter pe 24 de ore aratã tahicardie sinusalã persistentã (frecvenþa cardiacã>100 bpm) în timpul zilei, cu o creºtere exageratã a frecvenþei la efort
dar cu normalizarea ritmului pe durata repausului
nocturn.

Tratament
Tratamentul este indicat în cazurile simptomatice. Modificarea prin cateter ablaþie a nodului sinusal are o ratã de
succes pe termen lung de aproximativ 66%. Înainte de a
indica ablaþia prin cateter ca metodã de tratament trebuie
fãcut diagnosticul diferenþial cu sindromul tahicardiei posturale ortostatice (STPO).
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Recomandãri pentru tratamentul tahicardiei sinusale inadecvatã:
Tratament

Medicamentos
Intervenþional

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Betablocante

I

C

Verapamil, Diltiazem

II a

C

Ablaþie prin cateter a nodului sinusal– modulare/ablaþie totalã*

II b

C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).*Doar ca ultimã opþiune.

B. Tahicardie prin reintrare în nodul atrio-ventricular (TRNAV)
TRNAV este o tahicardie prin reintrare nodalã ce ia
naºtere la nivelul nodului atrioventricular ºi a þesutului perinodal atrial. Calea rapidã este localizatã lângã porþiunea
superioarã a nodului atrioventricular în timp ce calea
lentã se gãseºte de-a lungul marginii septale a inelului
valvei tricuspide. În TRNAV tipicã (85-90%), conducerea
anterogradã se face pe calea lentã cu traversarea joncþiunii atrioventriculare, iar conducerea retrogradã are loc pe
calea rapidã. În TRNAV atipicã circuitul de reintrare este
invers, rezultând o tahicardie cu interval R-P lung ºi cu
unde P negative în DIII si aVF ce preced complexul QRS.
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Tratament
Tratamentul standard include medicamente ce blocheazã
conducerea la nivelul joncþiunii atrioventriculare (betablocante, blocante de canale de calciu, adenozinã). Ablaþia
prin cateter a cãii lente intranodale s-a dovedit a fi o
metodã alternativã eficientã ºi sigurã de tratament a aritmiei. Factorii care contribuie la alegerea unui tratament
sunt frecvenþa tahicardiei, simptomatologia ºi opþiunea
pacientului pentru medicamente sau tratament invaziv.
Pacientul trebuie sã cunoascã ºi sã accepte riscul foarte
mic (<1%) de bloc atrioventricular ce impune implantarea
ulterioarã a unui stimulator cardiac.

Secþiunea XIV: Aritmii
Recomandãri de tratament cronic la pacienþii cu TRNAV
Tablou clinic

TRNAV prost toleratã cu degradare
hemodinamicã

TRNAV recurentã simptomaticã

TRNAV recurentã fãrã rãspuns la betablocante
sau blocante de canale de calciu sau dacã pacientul refuzã ablaþia prin cateter
TRNAV cu episoade rare la pacienþii care doresc
controlul complet al aritmiei.
TPSV documentatã doar cu dualitate nodalã sau
o singurã bãtaie eco nodalã în timpul studiului
electrofiziologic fãrã alta cauzã decelabilã a
aritmiei.

TRNAV cu crize rare, bine toleratã

Tratament

Clasa

Nivel de
evidenþã

Ablaþie prin cateter

I

B

Verapamil, diltiazem, betablocante, sotalol,
amiodaronã

II a

C

Flecainidã* propafenonã*

II a

C

Ablaþie prin cateter

I

B

Verapamil

I

B

Diltiazem, betablocante

I

C

Digoxin †

II b

C

Flecainidã*, propafenona*, sotalol

II a

B

Amiodaronã

II b

C

Ablaþie prin cateter

I

B

Verapamil, diltiazem, betabolcante,
Flecainidã*, propafenonã*

I

C

Ablaþie prin cateter‡

I

B

Fãrã medicaþie

I

C

Manevre vagale

I

B

“Pilula în buzunar”

I

B

Verapamil,diltiazem,betablocante

I

B

Ablaþie prin cateter

I

B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2). *Contraindicaþie relativa la pacienþii cu boalã coronarianã, disfuncþie sistolica de VS, sau altã boala cardiaca severã.
†Digoxinul este frecvent ineficient deoarece efectele sale farmacologice sunt contracarate de tonusul simpatic crescut.‡ Decizia se va lua în funcþie de
severitatea simptomelor. BR-bloc de ramurã;VS – ventricul stâng ;TRNAV – tahicardie prin reintrare în nodul atrioventricular; TPSV –tahicardie paroxisticã
supraventricularã
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C. Tahicardie joncþionalã focalã ºi neparoxisticã

2. Tahicardia joncþionalã neparoxisticã

1. Tahicardie joncþionalã focalã

Tahicardia joncþionalã neparoxisticã este o aritmie benignã caracterizatã electrocardiografic printr-o tahicardie
cu complex QRS îngust cu frecvenþa între 70 si 120 bpm.
Aritmia este datoratã unui automatism anormal sau unei
activitãþi declanºate ºi de obicei are ca substrat: toxicitatea
digitalicã, chirurgia cardiacã, hipokaliemia sau ischemia miocardicã. Tratamentul vizeazã corecþia factorilor
deteminanþi.

Tahicardia joncþionalã focalã, cunoscutã ºi ca tahicardie
joncþionalã ectopicã sau automatã, este datoratã unui focar ectopic situat în nodul atrioventricular sau fasciculul
His. Frecvenþa cardiacã variazã între 110 ºi 250 bpm cu
complexe QRS înguste sau bloc de ramurã (BR) tipic cu disociere atrioventricularã. Uneori ritmul poate fi neregulat
fiind confundat cu fibrilaþia atrialã. Este o aritmie rarã, de
obicei întalnitã la persoanele tinere, formele persistente
conducând la insuficienþã cardiacã congestivã. Terapia
medicamentoasã este utilã în puþine cazuri, iar ablaþia
prin cateter este însoþitã de risc de bloc atrioventricular în
5–10 % din cazuri.

Recomandãri pentru tratamentul tahicardiei joncþionale focale sau neparoxistice
Prezentare clinicã

Tahicardie joncþionalã focalã

Tahicardie joncþionalã neparoxisticã

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Betablocante

II a

C

Flecainidã

II a

C

Propafenonã*

II a

C

Sotalol*

II a

C

Amiodaronã*

II a

C

Ablaþie prin cateter

II a

C

Tratamentul toxicitaþii digitalice

I

C

Corectarea hipokaliemiei

I

C

Tratamentul ischemiei miocardice

I

C

Betablocante, blocante de canale de calciu

II a

C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii.Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).
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D. Tahicardie prin reintrare atrioventricularã
mediatã pe cale accesorie extranodalã
Cãile accesorii tipice sunt fascicule extranodale ce leagã
miocardul atrial de cel ventricular intersectând inelul AV.
Cãile accesorii cu conducere exclusiv retrogradã sunt denumite “oculte” în timp ce cele cu conducere anterogradã
sunt “manifeste”, cu prezenþa preexcitaþiei pe ECG standard. Termenul de sindrom WPW este rezervat pacienþilor
ce prezintã preexcitaþie însoþitã de tahiaritmii.
Pot apãrea mai multe tipuri de tahicardii:
 TRAV ortodromicã (cea mai frecventã, 95% din TRAV)
cu conducere anterogradã pe calea normalã, traversând nodul atrioventricular ºi conducere retrogradã
pe calea accesorie.
 TRAV antidromicã cu conducere anterogradã pe calea accesorie ºi conducere retrogradã prin nodul atrioventricular (sau mai rar printr-o a doua cale accesorie) fiind prezente pe ECG complexe QRS preexcitate.
 Tahicardie cu preexcitaþie la pacienþii cu tahicardie
atrialã sau flutter atrial mediatã printr-o cale accesorie
bystander (neimplicatã în menþinerea circuitului de
reintrare).
 Fibrilaþie atrialã cu preexcitaþie, cea mai periculoasã
formã, apare la 30% din pacienþii cu sindrom WPW.
 TROI (tahicardie reciprocã ortodromicã incesantã) un sindrom clinic rar care presupune o cale accesorie
ocultã posteroseptalã, cu conducere retrogradã lentã,
caracterizat printr-o tahicardie incesantã, cu interval
RP lung ºi unde P negative în DII, DIII ºi aVF.
Moartea cardiacã subitã ºi stratificarea riscului în
sindromul WPW
Criterii pentru identificarea pacienþilor cu risc crescut: 1)
Fibrilaþie atrialã cu preexcitaþie cu interval R-R mai mic de
250 ms. 2) Istoric de tahicardie simptomaticã. 3) Cãi accesorii multiple. 4) Boala Ebstein. Riscul de moarte cardiacã
subitã la pacienþii cu sindrom WPW este de 0,15-0,39%
pe o perioadã de 3–10 ani.

Pacienþi asimptomatici cu cãi accesorii
Studiul electrofiziologic are o predictivitate pozitivã prea
micã ca sã justifice evaluarea de rutinã a pacienþilor asimptomatici. Ablaþia prin cateter a cãii accesorii la pacienþii cu
profesii cu risc înalt (ºoferi de autobuz, piloþi, sportivi) se va
face dupã considerente clinice individualizate.
Tratament
Tratamentul acut al tahicardiilor cu preexcitaþie
Medicamentele care blocheazã nodul atrioventricular nu
sunt eficiente iar adenozina poate induce fibrilaþie atrialã
cu ritm ventricular rapid. Sunt indicate antiaritmicele care
previn conducerea rapidã prin calea accesorie (flecainida,
procainamida, sau ibutilida) chiar dacã nu convertesc întotdeuna aritmia atrialã.
Tratamentul pe termen lung
Medicaþia antiaritmicã reprezintã o opþiune terapeuticã
pentru pacienþii cu aritmii mediate de cãi accesorii, dar
care este înlocuitã din ce în ce mai mult de ablaþia prin
cateter. La pacienþii cu episoade rare ºi bine tolerate de
tahicardie se pot adapta scheme terapeutice ce vor fi folosite doar în cazul recurenþei aritmiei.
La unii pacienþi cu episoade rare de tahicardie se poate
opta pentru tratamentul în crizã “pilula în buzunar”. Pacientul va lua un medicament antiaritmic doar în momentul
declanºãrii crizelor de tahicardie. Acest tip de tratament va
fi rezevat doar pacienþilor cu tahicardie fãrã preexcitaþie
cu crize bine tolerate hemodinamic.
Ablaþia prin cateter a cãii accesorii este însoþitã de succes
în aproximativ 95 % din cazuri, fiind o tehnicã eficientã ºi
cu riscuri mici. Ea este indicatã la pacienþii simptomatici, ca
terapie iniþialã, la pacienþii care nu tolereazã medicamentele antiaritmice sau cu recurenþa aritmiei sub tratament.
Complicaþiile ce pot apare în timpul procedurii depind de
poziþia fasciculului accesor. Incidenþa blocului atrioventricular total variazã de la 0,17–1% fiind asociat cu cãile
accesorii septale ºi posteroseptale. Incidenþa efectelor adverse majore este de 1,8–4% incluzând riscul de deces de
0,08–0,13%.
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Recomandãri pentru tratamentul pe termen lung al aritmiilor mediate prin cãi accesorii
Tipul de aritmie

Sindrom WPW (preexcitaþie ºi aritmii), bine
tolerat

Sindrom WPW (cu fibrilaþie atrialã ºi conducere rapidã sau TRAV prost toleratã)

TRAV prost toleratã fãrã preexcitaþie

TRAV cu episoade rare (fãrã preexcitaþie)

Preexcitaþie fãrã simptome

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Ablaþie prin cateter

I

B

Flecainidã, propafenonã

II a

C

Sotalol, amiodaronã, betablocante

II a

C

Verapamil, diltiazem, digoxin

III

C

Ablaþie prin cateter

I

B

Ablaþie prin cateter

I

B

Flecainidã, propafenonã

II a

C

Sotalol, amiodaronã

II a

C

Betablocante

II b

C

Verapamil, diltiazem, digoxin

III

C

Fãrã tratament

I

C

Manevre vagale

I

B

“Pilula în buzunar”
Verapamil, diltiazem, betablocante

I

B

Ablaþie prin cateter

II a

B

Sotalol, amiodaronã

II b

B

Flecainidã, propafenonã

II b

C

Digoxin

III

C

Fãrã tratament

I

C

Ablaþie prin cateter

II a

B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). TRAV – tahicardie atrialã prin reintrare atrioventricularã WPW –Wolff-Parkinson-White.
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Secþiunea XIV: Aritmii
E. Tahicardia atrialã focalã (TAF)

G. Tahicardie atrialã prin macrointrare

Tahicardia atrialã focalã se caracterizeazã prin prezenþa
unui focar ectopic ce realizeazã depolarizarea radiarã,
instantanee, a endocardului atrial, neextinsã pe toata
lungimea de ciclu a tahicardiei. Frecvenþa atrialã este de
obicei între 100 ºi 250 bpm (rar 300 bpm). Mecanismele incriminate în declanºarea aritmiei sunt automatismul
anormal sau crescut, activitatea declanºatã (triggered
activity) (postdepolarizãri tardive) sau microreintrarea.
Dacã tahicardia se iniþiazã progresiv (warm-up) ºi/sau se
opreºte progresiv (cool-down) este sugestiv pentru mecanism de automatism anormal. Aproximativ 10 % din
pacienþi prezintã tahicardie atrialã multifocalã. Tahicardia
atrialã focalã poate fi incesantã determinând tahicardiomiopatie.

Flutter-ul atrial este o aritmie caracterizatã printr-o activitate atrialã regulatã cu frecvenþã înaltã, între 250-350 bpm,
datoratã unui circuit de reintrare în jurul inelului tricuspidian. Forma comunã este determinatã de un circuit de
reintrare ce implicã istmul cavotricuspidian (ICT). Cel mai
frecvent flutterul este antiorar (unde de flutter negative
în derivaþiile inferioare) dar poate fi ºi de tip orar (unde
pozitive în derivaþiile inferioare).

Tratament
Opþiunile terapeutice cuprind medicamente ce controleazã frecvenþa (betablocante, blocante de canele de calciu, sau digoxin) sau suprimã focarul ectopic aritmogen.
De asemenea antiaritmicele de clasa Ia sau Ic (flecainida
sau propafenona) pot fi eficiente.
Studiile recente sugereazã folosirea adenozinei, betablocantelor sau blocantelor de calciu în administrare intravenoasã pentru tratamentul acut, de conversie la ritm sinusal, sau mai frecvent pentru a obþine controlul frecvenþei
TAF. Cardioversia electricã este rareori încununatã de succes la pacienþii cu TAF cu automatism anormal, dar este
utilã la cei cu microreintrare sau cu activitate declanºatã,
ºi este indicatã la pacienþii cu aritmie rezistentã la medicamente.
Tratamentul pe termen lung utilizeazã medicamente ce
blocheazã conducerea atrioventricularã, acestea fiind eficiente si cu efecte adverse minime. În cazul în care acestea
nu sunt eficiente se pot utiliza agenþi mai puternici. Ablaþia
prin cateter a tahicardiei atriale focale se realizeazã prin
distrugerea focarului ectopic ce genereazã aritmia. Este
o manevrã cu o ratã de succes de 80-90% pentru focarele atriale drepte ºi de 70–80% pentru cele stângi. Complicaþiile majore au o incidenþã scãzutã, de 1-2%. Ablaþia
unor focare de tahicardie din septul atrial sau triunghiul
lui Koch se poate complica cu bloc atrioventricular.
F. Tahicardia atrialã multifocalã (TAM)
Se caracterizeazã prin prezenþa de unde P cu cel puþin
trei morfologii la frecvenþe diferite ale ritmului. Ritmul este
neregulat ºi de acceea este confundat des cu fibrilaþia
atrialã. Este caracteristicã pacienþilor cu boalã pulmonarã
cronicã, dar poate apare ºi în tulburãri metabolice ºi electrolitice. Tratamentul se adreseazã corecþiei dezechilibrelor subiacente, dar deseori este necesarã adminstrarea
unui blocant de canal de calciu. Cardioversia electricã,
medicamentele antiaritmice ºi ablaþia prin cateter sunt lipsite de utilitate în acest tip de aritmie.

Flutter-ul atrial nonistmodependent este mai puþin frecvent ºi este datorat adesea unei cicatrici postchirurgicale
care acþioneazã ca un obstacol central pentru circuitul de
reintrare. La pacienþii cu flutter nonistmodependent, prin
mapping cardiac, se pot pune în evidenþa arii întinse de
þesut cicatriceal, ce pot fi substratul circuitelor de reintrare
multiple. Clinic simptomatologia poate fi modestã (dispnee de efort) pânã la agravarea insuficienþei cardiace.
Pacienþii se prezintã cel mai frecvent cu flutter, cu conducere atrioventricularã 2:1, care, netratat, poate conduce
la cardiomiopatie.
Tratament
În tratamentul acut al pacienþilor cu flutter atrial se vor
lua în considerare atât statusul clinic al pacientului cât ºi
patologia cardiopulmonarã subiacentã. Dacã aritmia este
însoþitã de insuficenþã cardiaca acutã, ºoc sau ischemie
miocardicã se va efectua de urgenþa cardioversia electricã. Pacingul atrial (sau esofagian) rapid ºi cardioversia
cu energie micã sunt de obicei foarte eficiente în întreruperea flutterului atrial. Totuºi, în marea majoritate a cazurilor, pacienþii cu flutter atrial sunt stabili hemodinamic
ºi necesitã doar medicamente ce blocheazã nodul atrioventricular pentru controlul frecvenþei ventriculare.
Acest lucru este important mai ales la pacienþii care
urmeazã sa primeascã medicaþie antiaritmicã, deoarece
scãderea frecvenþei flutterului cu medicamente antiaritmice (în special cele din clasa Ic) se poate însoþi, în mod
paradoxal, de o creºtere a frecvenþei ventriculare. Dacã
flutterul atrial persistã mai mult de 48 de ore, atunci cardioversia electricã sau medicamentoasã se va realiza dupã
ce pacientul va urma un tratament anticoagulant timp
de cel puþin 3–4 sãptãmâni sau dupã efectuarea unei
ecocardiografii transesofagiene care sã evidenþieze lipsa
trombilor intracavitari. Aceste recomandãri sunt identice
cu cele pentru managementul fibrilaþiei atriale. Atât medicamentele ce acþioneazã asupra nodului atrioventricular
cât ºi amiodarona nu sunt eficiente în conversia flutterului atrial. Ibutilida intravenos este cel mai eficient medicament în conversia flutterului atrial, cu o ratã de succes
între 38–76%, fiind mai eficientã decât administrarea de
medicamente antiaritmice din clasa Ic intravenos.
Antiaritmicele de clasa III, ºi în special dofetilida, sunt eficiente în tratamentul pe termen lung al flutterului atrial
(ratã de rãspuns de 73%). Tratamentul pe termen lung nu
este necesar la pacienþii la care s-a obþinut ritm sinusal ºi la
care flutterul atrial a fost secundar unei afecþiuni acute.
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Recomandãri de tratament în tahicardia atrialã focalã *
Tablou clinic

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Cardioversie electricã

I

B

Adenozinã

II a

C

Betablocante

II a

C

Verapamil, diltiazem

II a

C

Procainamidã

II a

C

Flecainidã, propafenonã

II a

C

Amiodaronã, sotalol

II a

C

Betablocante

I

C

Verapamil, diltiazem

I

C

Digoxin

II b

C

Ablaþie prin cateter

I

B

Betablocante, blocante de canale de calciu

I

C

Disopiramidã ‡

II a

C

Flecainidã, propafenonã ‡

II a

C

Sotalol, amiodaronã

II a

C

Ablaþie prin cateter

I

B

Fãrã tratament

I

C

Ablaþie prin cateter

III

C

Tratament acut †
A. Cardioversie
Pacient instabil hemodinamic

Pacient stabil hemodinamic

B. Controlul frecvenþei (în absenþa
terapiei cu digitalã)

Tratament profilactic

TA recurentã simptomaticã

TA incesantã simptomaticã sau
asimptomaticã
TA nesusþinutã si asimptomaticã

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).* Sunt excluºi pacienþii cu TAM la care betablocantele ºi sotalol sunt frecvent contraindicate datoritã bolii pulmonare.
† Toate medicamentele pentru tratamentul acut sunt cu administrare intravenoasã. ‡ Flecainida, propafenona, si disopiramida trebuie utilizate doar in
combinaþie cu un blocant al nodului atrioventricular. TA - tahicardie atrialã, TAM – tahicardie atrialã multifocalã.
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Ablaþia prin cateter a istmului cavotricuspidian este o
metodã sigurã ºi eficientã de tratament al pacienþilor
cu flutter atrial istmodependent. Pacienþii cu flutter atrial
nonistmodependent trebuie direcþionaþi cãtre un centru

specializat, fiind datorat de obicei mai multor circuite de
reintrare. Rata de succes variazã între 50–88% în funcþie
de complexitatea leziunilor.

Recomandãri de tratament acut al pacienþilor cu flutter atrial
Tablou clinic / Recomandare

Tratament

Clasa

Nivel de
evidenþã

Cardioversie electricã

I

C

Betablocante

II a

C

Verapamil, diltiazem

II a

C

Digitalã †

II b

C

Amiodaronã

II b

C

Pacing atrial sau transesofagian

I

A

Cardioversie electricã

I

C

Ibutilidã ‡

II a

A

Flecainidã §

II b

A

Propafenonã §

II b

A

Sotalol

II b

C

Procainamidã §

II b

A

Amiodaronã

II b

C

Diltiazem sau verapamil

I

A

Betablocante

I

C

Digitalã †

II b

C

Amiodaronã

II b

C

Prost tolerat
Cardioversie

Controlul frecvenþei

Flutter stabil

Cardioversie

Controlul frecvenþei

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.Citiþi
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). Cardioversia trebuie efectuatã doar la pacienþii anticoagulaþi (INR optim intre 2 ºi 3), la cei cu aritmie cu vechime
mai micã de 48 de ore, sau la cei la care se demonstreazã lipsa trombilor intracavitari prin ecocardiografie transesofagian. Toate medicamentele listate
sunt cu administare intravenoasã. †Digitala este utilã pentru controlul frecvenþei cardiace la pacienþii cu insuficienþã cardiacã. ‡Ibutilida trebuie evitatã la
pacienþii cu funcþie sistolicã scãzutã. §Flecainida, propafenona, ºi procainamida trebuie utilizate doar in combinaþie cu un blocant de nod atrioventricular.
INR = international normalized ratio
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Recomandãri pentru tratamentul pe termen lung al flutterului atrial
Tablou clinic / Recomandare
Primul episod
de flutter atrial, bine tolerat

Flutter atrial recurent, bine tolerat

Tratament

Clasa

Nivel de
evidenþã

Cardioversie

I

B

Ablaþie prin cateter *

II a

B

Ablaþie prin cateter *

I

B

Dofetilida

II a

C

II b

C

Amiodaronã, Sotalol, Flecainidã †‡, Chinidinã†‡,
Propafenonã †‡,
Procainamidã †‡, Disopiramidã†‡

Flutter atrial prost tolerat

Ablaþie prin cateter *

I

B

Flutter atrial indus de tratamentul
fibrilaþiei atriale cu antiaritmice de clasa Ic
sau amiodaronã

Ablaþie prin cateter *

I

B

Înlocuirea medicamentului

II a

C

Ablaþie prin cateter *

II a

B

Flutter atrial nonistmodependent rezistent
la tratamentul cu antiaritmice

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2). * Ablaþia prin cateter a joncþiunii atrioventriculare cu implantarea unui pacemaker poate fi utilã la pacienþii fãrã
raspuns la medicaþie ºi la care nu este posibilã ablaþia prin cateter a aritmiei. † Aceste medicamente nu trebuie folosite la pacienþii cu anomalii structurale
cardiace. Utilizarea anticoagulantelor se va face identic ca pentru fibrilaþia atrialã. ‡ Flecainida, propafenona, procainamida, chinidina si disopiramida
trebuie administrate doar in combinaþie cu un blocant de nod atrioventricular.

H. Cazuri speciale
1. Sarcina
Aritmiile supraventriculare, ce survin în timpul sarcinii, pot
fi în mod particular o problemã dificilã. Acest lucru este în
legaturã cu efectele hemodinamice la mamã precum ºi la
fãt, pe de o parte, pe de alta parte ca urmare a efectelor
secundare ale medicaþiei la fãt. Trebuie menþionate cateva
probleme. 1) aritmiile tratabile prin radiofrecvenþã ar trebuie adresate ablaþiei înainte ca pacienta sã iºi doreascã
sarcina 2) cele mai multe aritmii reprezentate de extrasistole atriale sau ventriculare nu necesitã medicaþie 3) terapia
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acutã a aritmiilor ar trebui sã fie bazatã pe metode nonfarmacologice (de exemplu manevre vagale). Adenozina iv
ºi cardioversia electricã externã s-au demonstrat a fi sigure.
Problema principalã a tratamentului antiaritmic în timpul
sarcinii rãmâne potenþialul pentru efecte adverse asupra
fãtului. În primele opt sãptãmâni dupã concepþie riscul teratogen este cel mai mare. Riscurile majore în trimestrul
al doilea ºi al treilea sunt reprezentate de efecte adverse
asupra creºterii ºi dezvoltãrii fãtului. Terapia antiaritmicã
trebuie indicatã numai dacã simptomele sunt severe sau
dacã tahicardia cauzeazã degradare hemodinamicã.

Secþiunea XIV: Aritmii
Recomandãri de tratament a pacienþilor cu TSV în timpul sarcinii
Tipul de tratament

Conversia acutã a TPSV

Profilaxie

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Manevre vagale

I

C

Adenozinã

I

C

Cardioversie electricã

I

C

Metoprolol, propanolol

II a

C

Verapamil

II b

C

Digoxin

I

C

Metoprolol *

I

B

Propanolol *

II a

B

Sotalol *, flecainidã †

II a

C

Chinidinã, propafenonã †, verapamil

II b

C

Procainamidã

II b

B

Ablaþie prin cateter

II b

C

Atenolol ‡

III

B

Amiodaronã

III

C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii.Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). * Beta-blocantele ar trebui evitate în primul trimestru. † Trebuie luat în considerare folosirea blocantelor de
nod atrioventricular în combinaþie cu flecainida ºi propafenona la anumite categorii de tahicardii (vezi secþiunea VII) ‡ Atenololul este încadrat în clasa
C (clasificarea medicamentelor folosite în timpul sarcinii) de autoritaþile legale din unele state europene. TPSV- tahicardie paroxisticã supraventricularã

2. Adulþii cu boala cardiacã congenitalã
Tratamentul TPSV la pacienþii adulþi cu boala cardiacã
congenitalã, corectatã sau nu, este adesea complicat ºi
trebuie efectuat numai în centre cu experienþa. Tahicardiile supraventriculare sunt o importantã cauzã de morbiditate ºi, la anumiþi pacienþi, de mortalitate. Aceºti pacienþi
au adesea mecanisme sau circuite atriale multiple responsabile de aritmii. Aritmiile atriale pot determina dete-

riorarea funcþiei hemodinamice care în anumite cazuri
impun investigaþii specifice ºi tratament rapid. Coexistenþa
disfuncþiei de nod sinusal este obiºnuitã, necesitând implant de stimulator cardiac pentru a permite tratamentul
TPSV. Malformaþiile cardiace cresc dificultatea implantului
de stimulator cardiac ºi a procedurii ablative. În plus terapia aritmiei fie prin ablaþie prin radiofrecvenþa, fie prin
medicaþie antiaritmicã, trebuie sã fie adaptatã contextului
intervenþiei chirurgicale.
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Recomandãri pentru tratamentul TSV la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale
Condiþie clinicã

Recomandãri

Clasa

Nivel de
evidenþã

Tahicardie atrialã fãrã rãspuns la antiaritmice
simptomaticã:
 DSA corectat

Ablaþia prin cateter în centre specializate.

I

C

Ablaþia prin cateter în centre specializate.

I

C

DSA semnificativ hemodinamic cu flutter atrial*.

Închiderea DSA-ului si ablaþia istmului cavotricuspidian.

I

C

TPSV ºi boala Ebstein cu indicaþie hemodinamicã
de corecþie chirurgicalã.

Ablaþie prin cateter sau chirurgicalã a cãilor
accesorii, þinând cont ca pot fi gãsite mai multe cãi accesorii in momentul operator într-un
centru specializat.

I

C



Corectarea transpozþiei de vase mari prin
tehnica Mustard sau Senning

*Cardioversia ºi tratamentul antiaritmic sunt aceleaºi ca la flutterul atrial. DSA = defect septal atrial. TPSV = tahicardie supraventricularã.

Figura 1. Evaluarea iniþialã a pacienþilor cu suspiciune de tahicardie

TRAV = tahicardie prin reintrare atrioventricularã; ECG = electrocardiogramã; FA = fibrilaþie atrialã; TAM = tahicardie atrialã multifocalã.
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Figura 2. Diagnosticul diferenþial al tahicardiilor cu complex QRS îngust

Pacienþii cu tahicardie joncþionalã focalã pot mima aspectul TRNAV cu conducere de tip lent-rapid si pot prezenta disociaþie AV ºi/sau ritm joncþional neregulat. AV = atrioventricular; TRNAV = tahicardie prin reintrare în nodul atrioventricular; TRAV = tahicardie prin reintrare atrioevntricularã; TAM = Tahicardie atrialã multifocalã ; ms = milisecunde; TROI = tahicardie prin reintrare ortodromicã incesantã; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã.

Figura 3. ECG cu derivaþie DI, DII, DIII arãtând un interval RP mai lung decât intervalul PR.

Undele P diferã de undele P sinusale. ECG = electrocardiogramã
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Figura 4. Rãspunsul tahicardiilor cu complex QRS îngust la adenozinã

TA = tahicardie atrialã; AV = atrioventricular; TRNAV = tahicardie atrioventricularã prin reintrare în nodul atrioventricular‚ TRAV = tahicardie prin reintrare
atrioventricular; IV = intravenos; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; TV = tahicardie ventricularã.

Figura 5. Diagnosticul diferenþial al tahicardiilor cu complex QRS larg (mai mare de 120 ms)

Un QRS larg în ritm sinusal, când este diponibil pentru comparaþie, reduce importanþa analizãrii morfologiei complexului QRS. Adenozina trebuie utilizatã
cu prudenþã, când diagnosticul nu este cert, deoarece poate induce FV la pacienþii cu boala coronarianã ºi FA cu frecvenþa ventricularã rapidã în tahicardiile cu preexcitaþie.Tipurile de rãspuns la adenozinã sunt prezentate în figura 6.* Toate derivaþiile precordialele au fie deflexiuni pozitive fie negative.
Complexele de fuziune sunt diagnostice pentru TV. † În tahicardiile cu preexcitaþie complexul QRS este de obicei mai larg (mai preexcitat) decât in ritm
sinusal. A = atrial; FA = fibrilaþie atrialã; TA = tahicardie atrialã; AV = atrioventricular; TRAV = tahicardie prin reintrare atrioventricularã; BR = bloc de ramurã;
BRS = bloc de ramurã stangã; ms = milisecunde; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; BRD = bloc de ramurã dreaptã; RS = ritm sinusal;
TSV = tahicardie supraventricularã; V = ventricul; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicardie ventricularã.
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Figura 6. Tratamentul acut al pacienþilor stabili hemodinamic cu tahicardie regulatã

* Pentru diagnostic este necesara o electrocardiogramã în 12 derivaþii în ritm sinusal.†Adenozina trebuie utilizatã cu precauþie la pacienþii cu boalã
coronarianã severã ºi poate induce FA, care poate determina un ritm ventricular rapid la pacienþii cu preexcitaþie. ** Ibutilida este în special utilã la
pacienþii cu flutter atrial, dar trebuie evitatã la pacienþii cu fracþie de ejecþie mai micã de 30% datoritã riscului crescut de TV polimorfã. FA = fibrilaþie
atrialã; AV = atrioventricular; BR = bloc de ramurã; ECG = electrocardiogramã; iv = intravenos; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; TSV
= tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã.

Figura 7. Managementul flutterului atrial în funcþie de stabilitatea hemodinamicã

Tentativa de conversie a flutterului atrial la ritm sinusal trebuie precedatã ºi continuatã de anticoagulare, la fel ca pentru fibrilaþia atrialã. FA = fibrilaþie
atrialã; AV = atrioventricular; ICC = insuficieþã cardiacã congestivã; IM = infarct miocardic.
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Clase de recomandare
Clasã de recomandare

Definiþie

Formulãri indicate

Clasa I

Dovezi ºi/sau acord general cã tratamentul sau
procedura sunt benefice, utile, eficiente

Este recomandatã/este indicatã

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie
cu privire la utilitatea/ eficacitatea tratamentului
sau a procedurii

Clasa IIa

Dovezile/opiniile experþilor sunt în favoarea
utilitãþii/eficacitãþii

Ar trebui luat în considerare

Clasa IIb

Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin susþinute de
dovezi/opinii ale experþilor

Poate fi luat in considerare

Clasa III

Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu sunt folositoare/eficiente ºi pot dãuna
în unele cazuri

Nu este recomandat

Nivel de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date provenite din multiple studii clinice randomizate sau metaanalize

Nivel de evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari
nerandomizate

Nivel de evidenþã C

Consensul opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre
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1. Introducere
Fibrilaþia atrialã (FA) este cea mai frecventã aritmie cardiacã susþinutã, rata de apariþie fiind de 1-2% în populaþia
generalã. Peste 6 milioane de europeni suferã de aceastã
aritmie, prevalenþa ei fiind estimatã cã va creºte la o valoare de cel puþin 2,5 ori mai mare în urmãtorii 50 de ani, o
datã cu îmbãtrânirea populaþiei.

FA are complicaþii frecvente ºi severe, principalul scop în
managementul FA fiind acela de a preveni aceste complicaþii. În Tabelul 1 sunt prezentate principalele complicaþii la pacienþii cu FA.

Tabelul 1. Evenimentele clinice la pacienþii cu FA
Eveniment

Modificarea relativã la pacienþii cu FA

1. Mortalitate

Rata mortalitãþii se dubleazã

2. Accident vascular cerebral (inclusiv cel hemoragic ºi alte
forme de hemoragii cerebrale)

Risc crescut de accident vascular cerebral. FA este asociatã cu
accidente vasculare cerebrale mai severe

3. Spitalizãri

Spitalizãrile sunt frecvente la pacienþii cu FA ºi pot contribui la
reducerea calitãþii vieþii

4. Calitatea vieþii ºi capacitatea de efort

Variaþii mari de la lipsa oricãrui efect, la reducere semnificativã.
FA poate cauza neplãceri prin palpitaþii ºi alte simptome asociate.

5. Funcþia ventriculului stâng

Variaþii mari de la lipsa oricãrui efect, la tahicardiomiopatie cu
insuficienþã cardiacã acutã.

Urmãtoarele afecþiuni concomitente pot cauza sau favoriza progresia FA. Acestea ar trebui consemnate ºi tratate
adecvat la pacienþii cu FA.












Hipertensiunea arterialã
Insuficienþa cardiacã simptomaticã (clasele NYHA II-IV),
inclusiv tahicardiomiopatia
Valvulopatiile
Cardiomiopatiile, inclusiv bolile cardiace electrice primare
Defectul septal atrial si alte defecte cardiace congenitale
Boala cardiacã coronarianã
Disfuncþiile tiroidiene manifeste ºi subclinice
Obezitatea
Diabetul zaharat
Bronhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCO) ºi apneea
de somn
Boala cronicã de rinichi

2. Diagnosticul ºi managementul iniþial
Pentru confirmarea diagnosticului este necesarã documentarea (ECG sau înregistrare electronicã) FA.
FA se defineºte ca aritmia cardiacã ce prezintã urmãtoarele
caracteristici:
1. Electrocardiograma de suprafaþã evidenþiazã intervale R-R
total neregulate, aceste intervale nealcãtuind o succesiune
repetitivã.
2. Nu apar unde P distincte pe ECG-ul de suprafaþã. Aparent se
poate vizualiza activitate atrialã regulatã în unele derivaþii, cel
mai frecvent în V1.
3. Lungimea ciclului atrial (atunci când este vizibil), reprezintã
intervalul dintre douã activãri atriale ºi este de obicei variabilã,
<200 ms (>300 bãtãi pe minut [bpm])

La pacienþii cu FA suspectatã, dar nedocumentatã, poate
fi necesarã monitorizarea intensã a ritmului. Tipul FA trebuie specificat. Episoadele de FA asimptomaticã (“silenþioasã”) sunt frecvente chiar ºi la pacienþii simptomatici. Pe
baza datelor care demonstreazã un risc crescut de AVC la
pacienþii cu FA nediagnosticatã, silenþioasã, se recomandã screening de rutinã la toþi indivizii cu vârste de peste
65 ani.

Tipurile de FA
FA este o boalã cronicã, progresivã. Cele 5 tipuri de FA
descrise aici cuprind practic trecerea de la episoadele nediagnosticate, la primul episod diagnosticat ºi de la episoade paroxistice rare, la FA persistentã de lungã duratã
ºi în final la FA permanentã (Figura 1).
Orice pacient care se prezintã pentru prima datã cu FA,
este considerat ca având FA nou diagnosticatã, indiferent
de durata aritmiei sau de prezenþa ºi severitatea simptomatologiei.
FA paroxisticã reprezintã forma de FA autolimitatã, care
începe ºi se terminã de obicei într-un interval de 48 de
ore. Deºi episoadele de FA paroxisticã pot continua pânã
la 7 zile sau mai mult, limita de 48 de ore este importantã
din punct de vedere clinic. Dupã aceastã perioadã rata
conversiei spontane la ritm sinusal (RS) este micã ºi trebuie
luat în considerare tratamentul anticoagulant.
FA persistentã este prezentã atunci când un episod de FA
fie dureazã mai mult de 7 zile, fie necesitã oprire prin cardioversie electricã (CE) sau medicamentoasã.
FA persistentã de lungã duratã reprezintã FA ce dureazã
de un an sau mai mult la momentul adoptãrii strategiei
de control al ritmului.
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FA permanentã reprezintã forma de aritmie care a fost
acceptatã de pacient (ºi de medic). Prin urmare, la aceºti
pacienþi nu se fac demersuri pentru controlul ritmului.
Dacã este adoptatã o strategie de control al ritmului, aritmia este reincadratã ca FA persistentã de lungã duratã.
Managementul acut al FA ar trebui sã se concentreze pe
ameliorarea simptomatologiei ºi pe evaluarea factorilor
de risc asociaþi. Evaluarea clinicã trebuie sã includã de-

terminarea scorului pentru simptomatologie elaborat de
EHRA (Tabelul 2). Managementul iniþial include:






Controlul acut al frecvenþei ventriculare
Evaluarea rapidã a necesitãþilor de anticoagulare
Decizia de primã intenþie de asociere a tratamentului
de control al ritmului la managementul bazat pe
simptomatologie (poate fi reevaluatã mai târziu)
Tratamentul bolii cardiace de fond

Tabelul 2: Scorul EHRA al simptomatologiei la pacienþii cu FA
Clasificarea simptomelor datorate FA (scorul EHRA)
Clasa EHRA

Precizare

EHRA I

Fãrã simptome

EHRA II

Simptome uºoare; activitatea zilnicã de rutinã nu este afectatã

EHRA III

Simptome severe; activitatea zilnicã de rutinã este afectatã

EHRA IV

Simptome dizabilitante; activitatea zilnicã de rutinã este întreruptã

FA = fibrilaþie atrialã; EHRA = Societatea Europeanã de Ritmologie

De obicei, FA este o boalã care progreseazã de la episoade de scurtã duratã ºi rare, la episoade cu duratã mai
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lungã ºi mai frecvente, iar riscurile legate de FA se pot
schimba de-a lungul timpului (Figura 2).
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Astfel, dupã diagnosticarea FA trebuie elaboratã o strategie terapeuticã eficientã pe termen lung, care totodatã
sã previnã atât complicaþiile bolii, cât ºi potenþialele complicaþii ale tratamentului.
Pentru strategia pe termen lung în tratamentul FA, trebuie luate în considerare urmãtoarele aspecte:
 Este necesarã terapia anticoagulantã la momentul
respectiv? Au apãrut noi factori de risc sau nu
mai este nevoie de medicaþie anticoagulantã, de
exemplu post-cardioversie la un pacient cu risc
cardioembolic scãzut?

 Simptomatologia pacientului s-a îmbunãtaþit
sub tratamentul actual? Dacã nu, trebuie luat în
considerare un nou tratament?
 Existã efecte proaritmice sau risc proaritmic cu medicaþia actualã? Dacã da, ar trebui reduse dozele
de medicaþie antiaritmicã sau ar trebui schimbat
tratamentul?
 FA paroxisticã a progresat spre forma persistentã/permanentã, în ciuda tratamentului antiaritmic; în cazul
acesta ar trebui luatã în considerare schimbarea
terapiei?
 Este eficient controlul frecvenþei, în conformitate cu
îmbunãtãþirea scorului EHRA ºi a funcþiei ventriculului
stâng (ecocardiografic)? A fost atinsã frecvenþa
cardiacã þintã în repaus ºi la efort fizic?
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Recomandãri pentru diagnosticul ºi managementul iniþial
Clasãa

Nivelb

Diagnosticul de FA necesitã documentarea ECG a aritmiei.

I

B

La pacienþii cu suspiciune de FA, ar trebui efectuatã o înregistrare ECG atunci când apar simptomele
sugestive de FA.

I

B

Scorul EHRA este recomandat pentru cuantificarea simptomelor datorate FA.

I

B

Examenul clinic ºi anamneza antecedentelor cardiace ºi aritmice trebuie efectuate la toþi pacienþii cu FA.

I

C

La pacienþii cu simptomatologie severã, cu boalã cardiacã documentatã sau suspectatã, sau cu factori de
risc, trebuie efectuatã o ecocardiografie.

I

B

La pacienþii cu tratament antiaritmic, trebuie efectuat periodic, pe parcursul urmãririi lor, un ECG cu 12
derivaþii.

I

C

La pacienþii cu vârstã 65 ani, este recomandat un screening adecvat pentru FA prin palparea pulsului
urmatã de un ECG, pentru a permite detectarea precoce a FA.

I

B

La pacienþii cu suspiciune de FA simptomaticã, ar trebui efectuatã monitorizarea ECG pentru documentarea aritmiei.

IIa

B

La pacienþii care au prezentat complicaþii legate de prezenþa FA ar trebui efectuatã monitorizarea ECG
pentru detectarea FA “silenþioase”.

IIa

B

La pacienþii cu FA ºi tratament pentru controlul frecvenþei, ar trebui efectuatã monitorizarea Holter ECG
pentru aprecierea controlului frecvenþei sau depistarea bradicardiei.

IIa

C

La pacienþii tineri, activi, care prezintã FA ºi au tratament pentru controlul frecvenþei, ar trebui efectuat
testul de efort pentru a stabili eficienþa controlului alurii ventriculare.

IIa

C

La pacienþii cu FA documentatã sau cu suspiciune de FA ar trebui consideratã efectuarea ecocardiografiei.

IIa

C

Pacienþii cu FA simptomaticã sau care au complicaþii secundare aritmiei, ar trebui trimiºi cãtre un cardiolog.

IIa

C

Un plan de urmãrire elaborat de cãtre un cardiolog, este adesea util pentru medicul generalist sau medicul de familie.

IIa

C

La pacienþii cu management de control al ritmului, monitorizarea ECG repetatã poate fi efectuatã pentru
evaluarea eficienþei tratamentului.

IIb

B

Majoritatea pacienþilor cu FA pot beneficia de urmãrire periodicã de catre un medic specialist.

IIb

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; ECG = electrocardiogramã; EHRA = Societatea Europeanã de Ritmologie
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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Managementul pe termen lung al FA cuprinde terapia
antitromboticã, controlul frecvenþei cardiace, controlul ritmului (atunci când este necesar) ºi tratamentul bolii de
bazã, care induce FA, precum ºi consecinþele FA asupra
sistemului cardiovascular (Figura 3).

3. Terapia antitromboticã
FA reprezintã un factor de risc major pentru accidentul
vascular cerebral (AVC) ºi accidentele tromboembolice.
La pacienþii cu FA ºi AVC, riscul de mortalitate, morbiditate, cât ºi rata de recurenþã a AVC sunt mai mari decât la
pacienþii cu AVC de altã cauzã. Cu toate acestea riscul de
AVC la pacienþii cu FA nu este unul omogen, iar o parte
importantã a managementului FA implicã atât evaluarea
riscului de AVC, cât ºi folosirea adecvatã a tromboprofilaxiei.
Ghidurile actuale de practicã medicalã nu mai utilizeazã
clasificarea riscului de AVC în “scãzut”, “moderat” sau
“înalt”, aceasta având o valoare predictivã scãzutã, iar o
strategie bazatã pe factorii de risc încurajeazã evaluarea
mai detaliatã a riscului de AVC, terapia antitromboticã
fiind recomandatã în funcþie de prezenþa sau absenþa
acestora.

Evaluarea riscului de AVC sau de sângerare
Aproape toþi pacienþii cu FA sunt la risc pentru a face un
AVC, însã tratamentul anticoagulant poate reduce acest
risc. Acest ghid medical recomandã ferm orientarea practicii medicale cãtre identificarea pacienþilor cu FA care au

cu „adevãrat un risc scãzut“ (ex. vârsta <65 ani ºi FA izolatã
– indiferent de sex – sau scorul CHA2DS2-VASc = 0, care
nu au nevoie de terapie antitromboticã), în locul identificãrii pacienþilor cu risc crescut. Scorul CHA2DS2-VASc
(vezi Tabelul 3) are o acurateþe mai mare în identificarea
pacienþilor cu FA cu „risc cu adevãrat scãzut“ ºi este cel
puþin la fel de bun – sau chiar mai bun – decât scorul
CHADS2, în identificarea pacienþilor la risc de a face AVC
sau accidente tromboembolice.
Pacienþilor cu FA, care au 1 factor de risc pentru AVC,
le este recomandat un tratament de prevenire al AVC eficient, care constã in tratament anticoagulant oral (ACO),
fie cu un antagonist de vitamina K (AVK) (cu menþinerea
INR terapeutic = 2-3, pe o perioadã cât mai lungã pe
parcursul tratamentului – cel puþin 70% din timp), fie cu
unul dintre anticoagulantele orale noi (ACON) (Tabelele
3 ºi 4, Figura 4). De notat cã, eficacitatea tratamentul de
prevenþie a AVC cu aspirinã este scãzutã, putând fi chiar
dãunãtor, din moment ce riscul de hemoragii majore (ºi
hemoragii intracraniene) la aspirinã nu diferã cu mult faþã
de cel cu ACO, în mod special la vârstnici sau la pacienþii
care iau ACON. Folosirea terapiei antiagregante plachetare (precum combinaþia aspirinã-clopidogrel sau mai
puþin eficient – monoterapia cu aspirinã, pentru cei care
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nu pot tolera combinaþia aspirinã-clopidogrel) pentru
prevenirea AVC la pacienþii cu FA, ar trebui limitatã doar
la cei care refuzã orice formã de tratament ACO.
Scorul HAS-BLED permite clinicienilor sã realizeze o
evaluare cât mai exactã asupra riscului de sângerare al
pacienþilor ºi mai important decât atât, îi ajutã sã identifice
factorii de risc pentru sângerare care pot fi corectaþi. La
pacienþii cu scor HAS-BLED 3, se recomandã precauþie ºi

reevaluare periodicã, totodatã cu corectarea factorilor de
risc pentru sângerare potenþial reversibili. Un scor HASBLED crescut nu trebuie sã excludã folosirea terapiei ACO
la aceºti pacienþi.
Necesitatea profilaxiei trombembolice trebuie sã facã parte din planul terapeutic, indiferent de tipul de FA (paroxisticã, persistentã sau permanentã).

Tabelul 3
a) Evaluarea factorilor de risc cu ajutorul scorului CHA2DS2-VASc
(Notã: valoarea maximã a scorului este 9, vârsta putând contribui cu 0, 1 sau 2 puncte)
Factori de risc

Scor

Insuficienþã cardiacã congestivã/Disfuncþie de VS

1

Hipertensiune arterialã

1

Vârstã 75 ani

2

Diabet zaharat

1

AVC/AIT/TE

2

Boalã vascularã3

1

Vârstã 65-74 ani

1

Sexul feminin

1

Scor maxim

9

b) Riscul de accident vascular cerebral ajustat dupã CHA2DS2-VASc
Scorul CHA2DS2-VASc

Pacienþi (n=73538)

Rata evenimentelor de AVC sau TE dupã o
perioadã de urmãrire de 1 an (%)

0

6369

0,78

1

8203

2,01

2

12771

3,71

3

17371

5,92

4

13887

9,27

5

8942

15,26

6

4244

19,74

7

1420

21,50

8

285

22,38

9

46

23,64

VS = ventricul stâng; AIT = accident ischemic tranzitoriu; TE = trombembolism
a
infarct miocardic în antecedente, boalã vascularã perifericã, arterosclerozã aorticã.
Vezi text pentru definiþii. Riscul de AVC poate fi diferit la cohortele contemporane faþã de aceste estimãri.
AVC, AIT sau embolia sistemicã ºi vârsta 75 de ani, sunt consideraþi drept factori de risc major, în timp ce ceilalþi sunt consideraþi factori de risc non-major
cu relevanþa clinicã.
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În afara evaluãrii riscului de AVC, trebuie luat în considerare ºi riscul de sângerare al pacientului, fiind recomandat
un scor nou, uºor de utilizat, scorul HAS-BLED (Tabelul
4). Riscul de accidente tromboembolice dupã cardiover-

sie este cunoscut a fi crescut, fiind recomandatã profilaxia
tromboembolicã, fie cã este aplicatã convenþional sau
ghidatã de ecografia transesofagianã (strategie ghidatã
ETE) (Figura 5).
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Tabelul 4: Caracteristici clinice incluse în scorul de risc pentru hemoragii HAS-BLED
Litera

Caracteristici clinice*

Puncte

H

Hipertensiune arterialã

1

A

Disfuncþie renalã ºi hepaticã (1 punct fiecare)

1 sau 2

S

AVC

1

B

Tendinþã sau predispoziþie la sângerare

1

L

INR labil (în prezenþa terapiei anticoagulante AVK)

1

E

Vârstã înaintatã (>65 ani)

1

D

Medicamente (aspirinã sau AINS concomitent) sau alcool (1 punct fiecare)

1 sau 2
Maxim 9 puncte

“Hipertensiunea arterialã” este definitã drept tensiune arterialã necontrolatã (ex. valoare sistolicã >160 mmHg). “Disfuncþia renalã” înseamnã dializã
cronicã, transplant renal sau creatininã sericã 200 μmol/L. “Disfuncþia hepaticã” înseamnã boalã hepaticã cronicã (ex. cirozã) sau markeri biochimici
de afectare hepaticã severã (ex. bilirubinã >2x limita superioarã a normalului, în asociere cu AST/ALT/ALKP >3x limita superioarã a normalului etc.).
”Sângerare” se referã la antecedentele de sângerare sau predispoziþie la sângerare (de ex diateze hemoragice, anemie, etc.). ”INR labil” se referã la INR
instabil/ valori crescute ale INR-ului sau perioade scurte de valori terapeutice (<60%). ”Medicamentele/consumul de alcool” concomitent se referã la medicamente precum antiagregante/antiinflamatoare nesteroidiene sau abuzul de alcool etc. AST/ALT/ALP = aspartat/alanin aminotransferaza/fosfataza
alcalinã; INR = international noralized ratio; AINS = antiinflamatoare nesteroidiene.

Cardioversia FA necesitã de obicei anticoagulare eficientã
care sã preceadã procedura cu 3 sãptãmâni ºi sã fie
continuatã cel puþin 4 sãptãmâni postprocedural. Dupã
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conversie, trebuie reevaluatã indicaþia de anticoagulare
pe termen lung, pe baza factorilor de risc descriºi mai sus
(Tabelul 3).
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Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice – general
Clasãa

Nivelb

Terapia antitromboticã este recomandatã pentru toþi pacienþii cu FA, cu excepþia acelora (bãrbaþi ºi
femei) care au risc scãzut (vârstã <65 ani, FA izolatã) sau cu contraindicaþii.

I

A

Tipul de terapie antitromboticã trebuie sã fie ales în funcþie de riscul absolut de AVC/accident tromboembolic ºi sângerare ºi de beneficiul clinic net pentru fiecare pacient în parte.

I

A

Pentru pacienþii cu FA ºi valve mecanice, se recomandã tratamentul ACO cu AVK, cu menþinerea unui
INR þintã în funcþie de tipul ºi poziþia protezei – INR cel puþin 3 pentru protezã în poziþie mitralã ºi cel
puþin 2,5 pentru protezã în poziþie aorticã.

I

B

Terapia antitromboticã la pacienþii cu flutter atrial trebuie sã fie asemãnãtoare cu cea a celor cu FA.

I

C

Scorul CHA2DS2-VASc este recomandat sã se utilizeze ca metodã de evaluare a riscului de AVC la
pacienþii cu FA non-valvularã.

I

A

Pentru pacienþii cu scor CHA2DS2-VASc = 0 (ex. vârstã <65 ani cu FA izolatã) care au risc scãzut ºi nu au
nici un factor de risc, nu se recomandã terapie antitromboticã.

I

B

La pacienþii cu scor CHA2DS2-VASc 2, terapia ACO cu:
• dozã ajustatã de AVK în funcþie de INR (þinta = 2-3); sau
• inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• inhibitor oral de factor Xa (ex. rivaroxaban, apixabanc)
...este recomandat, în lipsa oricãrei contraindicaþii.

I

A

La pacienþii cu scor CHA2DS2-VASc = 1, terapia ACO cu:
• dozã ajustatã de AVK în funcþie de INR (þinta = 2-3); sau
• inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• inhibitor oral de factor X a (ex. rivaroxaban, apixabanc)
...ar trebui luatã în considerare, pe baza unei evaluãri a riscului de complicaþii hemoragice ºi de
preferinþa pacientului.

IIa

A

Femeile cu vârsta <65 de ani ºi cu FA izolatã (dar care totuºi au scorul CHA2DS2-VASc = 1, atribuit sexului feminin) au risc scãzut ºi nu vor primi nici un fel de terapie antitromboticã.

IIa

B

Selectarea terapiei antitrombotice se va face pe aceleaºi criterii, independent de tipul de FA (paroxisticã,
persistentã sau permanentã).

IIa

B

Atunci când pacienþii refuzã terapia cu ACO (fie AVK, fie ACON), trebuie luatã în considerare folosirea
terapiei antiagregante plachetare, constând în combinaþia dintre aspirinã 75-100 mg ºi clopidogrel 75
mg zilnic (când este un risc scãzut de sângerare) sau – mai puþin eficient – doar aspirinã 75-325 mg/zi.

IIa

B

Trebuie efectuatã o reevaluare periodicã a riscurilor, beneficiilor ºi necesitãþii terapiei antitrombotice.

IIa

C

Recomandãri

ACON = anticoagulant nou; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K
FA = fibrilaþie atrialã; CHA2DS2-VASc = insuficienþã cardiacã congestivã, hipertensiune arterialã, vârsta 75 ani (dublat), diabet, AVC (dublat), boalã
vascularã,vârsta = 65-74, sexul feminin
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã;
c
Apixaban (aºteaptã aprobarea EMA ºi FDA)

Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice - ACON
Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu FA la care sunt recomandate ACO, atunci când nu se poate folosi doza ajustatã de AVK cu
menþinerea INR între 2-3, din cauza dificultãþii menþinerii anticoagulãrii în limite terapeutice, ca urmare a
efectelor adverse ale AVK sau din cauza imposibilitãþii monitorizãrii INR-ului în mod constant, este recomandat unul dintre urmãtoarele ACON:
• un inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• un inhibitor oral de factor Xa (ex.: rivaroxaban, apixabanc).

I

B

Acolo unde ACO sunt recomandate, unul dintre urmãtoarele ACON:
• un inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• un inhibitor oral de factor Xa (ex.: rivaroxaban, apixabanc)
...ar trebui administrat, în locul dozei ajustate de AVK (INR þinta = 2-3), la majoritatea pacienþilor cu FA
non-valvularã, pe baza beneficiului dovedit clinic.

IIa

A

Recomandãri
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La majoritatea pacienþilor la care se prescrie dabigatran, ar trebui utilizatã doza de 150 mg de douã ori/zi în
loc de 110 mg de douã ori/zi, doza din urmã fiind recomandatã la:
• pacienþii vârstnici 80 de ani
• folosirea concomitentã a unor medicamente care interacþioneazã cu dabigatranul (ex.: verapamil)
• risc crescut de sângerare (scorul HAS-BLED 3)
• disfuncþie renalã moderatã (ClCr = 30-49 ml/min).

IIa

B

La majoritatea pacienþilor la care se prescrie rivaroxaban, ar trebui utilizatã doza de 20 mg o datã/zi în loc
de 15 mg o datã/zi, doza din urmã fiind recomandatã la cei cu:
• risc crescut de sângerare (scorul HAS-BLED 3)
• afectare renalã moderatã (ClCr = 30-49 ml/min)).

IIa

C

Evaluarea standard ºi ulterioarã a funcþiei renale (prin ClCr) este recomandatã la pacienþii la care s-a iniþiat
tratament cu ACON, trebuind efectuatã anual sau mai frecvent la pacienþii cu afectare renalã moderatã
prin evaluarea ClCr de 2-3 ori/an.

IIa

B

ACON (dabigatran, rivaroxaban ºi apixaban) nu sunt recomandate la pacienþii cu afectare renalã severã
(ClCr <30 ml/min).

III

A

FA = fibrilaþie atrialã; ClCr = clearance la creatininã; HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Afectarea funcþiei renale/hepatice (1 punct fiecare), Accident
vascular cerebral, Hemoragii în antecedente sau predispoziþie spre sângerare, INR labil (în cazul tratamentului cu cumarinice), Vârstnic (ex. vârsta >65 de
ani), medicamente (aspirinã, AINS, etc.)/consum de alcool concomitent (1 punct fiecare); INR = international normalized ratio; ACON = anticoagulant
oral nou; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K;
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã;
c
Apixaban (aºteaptã aprobarea EMA ºi FDA)

Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice – sângerare ºi substituþie
Recomandãri
În cazul necesitãþii terapiei antitrombotice (fie cu AVK, ACON, aspirinã ºi clopidogrel sau numai
aspirinã), se recomandã evaluarea riscului de sângerare

Clasãa

Nivelb

I

A

Scorul HAS-BLED ar trebui utilizat pentru evaluarea riscului de sângerare, un scor  3 indicând un
risc înalt de sângerare ºi ar trebui ca terapia antitromboticã fie cu ACO, fie cu aspirinã, sã fie urmãritã
cu precauþie (Nivel de evidenþã = A).
Factorii de risc corectabili pentru sângerare (ex. tensiune arterialã necontrolatã, INR labil la pacienþii
aflaþi sub tratament cu AVK, folosirea concomitentã de medicamente [aspirinã, AINS, etc.], alcool,
etc.) ar trebui referiþi (Nivel de evidenþã = B).
Scorul HAS-BLED ar trebui folosit pentru a identifica factorii de risc corectabili pentru sângerare,
fãrã a fi însã un criteriu unic pentru selectarea pacienþiilor care sã urmeze tratament ACO (Nivel de
evidenþã = B).

IIa

Riscul de sângerãri majore la cei cu tratament antiagregant plachetar (cu combinaþia aspirinãclopidogrel sau – în special la vârstnici – monoterapia cu aspirinã) ar trebui considerat ca fiind similar
cu cel al pacienþilor aflaþi în terapie cu ACO.

IIa

B

La pacienþii cu FA care nu au proteze valvulare mecanice sau care nu au risc tromboembolic crescut
ºi care urmeazã sã efectueze manevre chirurgicale sau diagnostice sângerânde, întreruperea ACO
(cu anticoagulare subterapeuticã pânã la 48 de ore) poate fi efectuatã fãrã substituþie cu heparinã ca
terapie de „legãturã”.

IIa

C

La pacienþii cu FA cu proteze valvulare mecanice sau cu risc tromboembolic crescut, care urmeazã
sã efectueze manevre chirurgicale sau diagnostice sângerânde, trebuie sã se efectueze substituþia cu
doze terapeutice de HGMM sau heparinã nefracþionatã pe perioada întreruperii temporare a ACO.

IIa

C

Dupã procedurile chirurgicale, reluarea ACO se poate poate efectua cu doza de întreþinere (fãrã o
dozã de încãrcare) în seara de dupã intervenþie (sau în dimineaþa urmãtoare), presupunând cã s-a
efectuat hemostazã adecvatã.

IIa

B

Când procedurile chirurgicale necesitã întreruperea tratamentului cu ACO, pentru o perioadã mai
lungã de 48 de ore la pacienþii cu risc tromboembolic crescut, trebuie sa se efectueze heparinã
nefracþionatã sau HGMM subcutanat.

IIb

C

A

B

FA = fibrilaþie atrialã; HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Afectarea funcþiei renale/hepatice (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Hemoragii în
antecedente sau predispoziþie spre sângerare, INR labil (în cazul tratamentului cu cumarinice), Vârstnic (ex. vârsta >65 de ani), Medicamente (aspirinã,
AINS, etc.)/consum de alcool concomitent (1 punct fiecare); INR = international normalized ratio; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã;
ACON = anticoagulant oral nou; AINS = antiinflamatorii nesteroidiene; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K.
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru prevenþia secundarã a accidentelor tromboembolice
Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu FA care se prezintã cu AVC acut sau AIT, controlul valorilor tensionale ar trebui efectuat
înaintea iniþierii terapiei antitrombotice ºi de asemenea, pentru a exclude hemoragia cerebralã, este
indicatã efectuarea tomografiei computerizate sau a rezonanþei magnetice nucleare.

IIa

C

În absenþa hemoragiei, ACO ar trebui reluatã dupã aproximativ douã sãptãmâni de la AVC, dar în
prezenþa hemoragiei, nu se mai administreazã tratament anticoagulant.

IIa

C

Dacã accidentul vascular cerebral ischemic este de dimensiuni mari, reluarea anticoagulãrii ar trebui
temporizatã, din cauza riscului de transformare hemoragicã a infarctului cerebral.

IIa

C

La pacienþii cu FA ºi AIT acut trebuie iniþiatã ACO cât mai curând posibil, în absenþa infarctului cerebral
sau a hemoragiei.

IIa

C

La pacienþii cu FA care prezintã AVC ischemic sau embolie sistemicã ºi sunt pe tratament anticoagulant
cu AVK de intensitate uzualã (INR cu valori între 2 ºi 3), se poate creºte INR þintã la maxim 3-3,5 mai
degrabã decât adãugarea unui antiagregant plachetar.

IIb

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio; ACO = anticoagulant oral; AIT = accident ischemic tranzitoriu; AVK = antagonist de vitamina K.
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru închiderea/ ocluzia/ excizia UAS
Clasãa

Nivelb

Închiderea AAS pe cale intervenþionalã, percutanatã, poate fi efectuatã la pacienþii cu risc crescut de AVC
ºi cu contraindicaþii pentru tratamentul ACO pe termen îndelungat.

IIb

B

Excizia pe cale chirurgicalã a AAS, poate fi efectuatã la pacienþii care urmeazã sã sufere o intervenþie
chirurgicalã pe cord deschis.

IIb

C

Clasãa

Nivelb

Dupã PCI electivã la pacienþii cu FA ºi boalã coronarianã stabilã sunt recomandate BMS, stenturile active
farmacologic trebuind sã fie evitate sau sã fie folosite strict unde situaþia clinicã sau anatomicã o impune
(ex. leziuni lungi, vase mici, diabet, etc.) sau când se aºteaptã un beneficiu major în comparaþie cu BMS.

IIa

C

Dupã PCI electivã, terapia cu triplã asociere (AVK, aspirinã, clopidogrel) ar trebui administratã pe termen
scurt, fiind urmatã pe termen lung (pânã la un an) de AVK plus clopidogrel 75 mg/zi (sau alternativ,
aspirinã 75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de
receptori H2 sau antiacide)).

IIa

C

Dupã PCI electivã, clopidogrelul ar trebui administrat împreunã cu AVK ºi aspirinã minim o lunã dupã
implantarea unui BMS, mai multînsã pe o perioadã mai îndelungatã dupã implantarea unui stent activ
farmacologic (cel puþin 3 luni pentru stenturile cu sirolimus ºi cel puþin 6 luni pentru cele cu paclitaxel).
Dupã acest interval se recomandã administrarea de ACO ºi clopidogrel zilnic (sau alternativ, aspirinã
75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de receptori H2
sau antiacide)).

IIa

C

La pacienþii cu FA, dupã un SCA cu sau fãrã PCI, tripla asociere (AVK, aspirinã, clopidogrel) ar trebui
administratã pe termen scurt (3-6 luni) sau mai mult, la pacienþii selecþionaþi, cu risc hemoragic scãzut,
pe o perioadã mai îndelungatã, urmând ulterior tratament cu AVK plus clopidogrel 75 mg/zi (sau alternativ, aspirinã 75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de
receptori H2 sau antiacide)).

IIa

C

La pacienþii anticoagulaþi, cu risc foarte mare de accidente trombembolice, se preferã terapia
neîntreruptã cu AVK ºi abord de primã intenþie pe artera radialã chiar ºi în cazul unei anticoagulãri
terapeutice (INR cu valori între 2 ºi 3).

IIa

C

Când AVK este asociatã cu clopidogrel sau aspirinã în dozã micã, trebuie reglatã cu atenþie doza de
anticoagulant, astfel încât INR-ul sã fie menþinut între 2 ºi 2,5.

IIb

C

Recomandãri

ACO = anticoagulant oral; AVC = accident vascular cerebral; AAS = auriculul atriului stâng
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru terapia antitromboticã la pacienþii cu FA ºi SCA/PCI
Recomandãri
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Dupã revascularizarea chirurgicalã la pacienþii cu FA, se administreazã AVK plus un singur antiagregant
plachetar pentru primele 12 luni, însã aceastã strategie nu a fost evaluatã în întregime ºi este asociatã cu
un risc crescut de sângerare.

IIb

C

La pacienþii cu boalã vascularã stabilã (>1 an fãrã evenimente acute), monoterapia cu AVK poate fi luatã
în considerare ºi nu ar mai trebui prescris un antiagregant plachetar în absenþa unui eveniment cardiovascular suprapus.

IIb

C

AVK = antagonist de vitamina K; BMS = stent metalic, inactiv farmacologic; FA = fibrilaþie atrialã
INR = international normalized ratio; IPP = inhibitor de pompã de protoni; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; SCA = sindrom coronarian acut
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru anticoagularea peri-cardioversie
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

Pentru pacienþii cu FA cu duratã de 48 ore sau mai mult sau când durata FA nu este cunoscutã,
ACO (ex. AVK cu INR = 2-3 sau dabigatran) se recomandã pentru cel puþin 3 sãptãmâni înainte ºi 4
sãptãmâni dupã cardioversie, indiferent de metodã (electricã sau farmacologicã p.o/i.v).

I

B

La pacienþii cu FA ce necesitã cardioversie imediatã/de urgenþã din cauza instabilitãþii hemodinamice,
se recomandã utilizarea heparinei (heparinã nefracþionatã bolus i.v., urmatã de perfuzie continuã sau
HGMM în dozã ajustatã în funcþie de greutate).

I

C

Dupã cardioversia imediatã/de urgenþã la pacienþii cu FA de 48 de ore sau mai mult sau când durata
FA nu este cunoscutã, se recomandã terapia anticoagulantã oralã cel puþin 4 sãptãmâni, similar cu
pacienþii ce urmeazã cardioversie de elecþie.

I

B

La pacienþii cu FA <48 ore ºi risc crescut de AVC, se recomandã administrarea peri-cardioversie de
heparinã nefracþionatã sau HGMM în dozã ajustatã în funcþie de greutate, urmatã de ACO cu AVK (INR
þintã = 2-3) sau ACON pe termen lung.

I

B

La pacienþii cu flutter atrial la care se efectueazã cardioversie, se recomandã terapie anticoagulantã
asemenea celor cu fibrilaþie atrialã.

I

C

La pacienþii cu factori de risc pentru AVC sau risc de recurenþã a FA, terapia ACO – fie cu doze ajustate de AVK (INR þintã = 2-3), fie cu ACON – ar trebui continuatã toatã viaþa, indiferent de aparenta
menþinere a ritmului sinusal dupã cardioversie.

I

B

IIb

C

Pentru pacienþii cu durata FA certã <48 ore ºi fãrã factori de risc tromboembolici, se poate administra
peri-cardioversie heparinã nefracþionatã i.v. sau HGMM în dozã ajustatã în funcþie greutate, fãrã a administra ACO dupã cardioversie.

FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist
de vitamina K; AVC = accident vascular cerebral; ACON = anticoagulant oral nou.
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru cardioversia ghidatã prin ETE
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

Ca o alternativã la anticoagulare înaintea cardioversiei, se recomandã ETE pentru a exclude prezenþa
unui tromb în atriul stâng sau în auriculul atriului stâng.

I

B

La pacienþii la care se efectueazã ETE ºi nu au tromb vizibil, se recomandã cardioversia imediatã dupã anticoagulare cu heparinã nefracþionatã i.v. sau cu HGMM în dozã ajustatã în funcþie greutate. Aceasta va fi
menþinutã pânã la ACO eficientã, terapie care va fi continuatã cel puþin 4 sãptãmâni dupã cardioversie.

I

B

La pacienþii la care se efectueazã ETE ºi se vizualizeazã tromb, se recomandã terapie anticoagulantã cu
AVK timp de cel puþin 3 sãptãmâni (INR cu valori între 2 ºi 3), urmând o reevaluare prin ETE pentru certitudinea dispariþiei trombului.

I

C

Dacã se evidenþiazã dispariþia trombului la repetarea ETE, ar trebui efectuatã cardioversia urmatã de
terapie ACO timp de 4 sãptãmâni sau toatã viaþa (dacã sunt prezenþi factori de risc).

IIa

C

Dacã trombul persistã la reevaluarea ETE, se poate lua în considerare altã strategie (ex. controlul
frecvenþei).

IIb

C

ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K; ETE = ecocardiografie transesofagianã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã;
INR = international normalized ratio
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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4. Managementul acut al frecvenþei ºi
ritmului
Managementul acut al frecvenþei cardiace
La pacienþii stabili hemodinamic, controlul alurii ventriculare poate fi efectuat prin administrarea oralã de beta-blocante sau blocanþi ai canalelor de calciu non-dihidropiridinici. La pacienþii aflaþi în stare severã, verapamilul sau
metoprololul administrate i.v., pot determina o reducere
rapidã a conducerii la nivelul nodului atrioventricular
(NAV). În urgenþã, þinta frecvenþei ventriculare este de
obicei 80-100 bpm. La anumiþi pacienþi se poate utiliza
amiodaronã în urgenþã (pacienþi cu disfuncþie sistolicã VS
severã).

Cardioversia farmacologicã
Cardioversia farmacologicã este consideratã a avea eficienþã maximã dacã este iniþiatã în decurs de pânã la 7 zile
dupã instalarea aritmiei, caz în care reintrarea în ritm sinusal poate fi obþinutã la aproximativ 50-70% dintre pacienþi.
Alegerea medicamentului antiaritmic potrivit pentru cardioversia FA depinde de boala cardiacã subiacentã (Figura 6). Pentru cardioversie se folosesc de obicei formele
injectabile i.v. de antiaritmice, în special pentru FA cu debut recent (Tabel 5).
Propafenona ºi flecainida sunt recomandate pentru cardioversia FA recent instalate, la pacienþii fãrã boalã cardiacã

structuralã sau cu o minimã afectare, fiind în acelaºi timp
contraindicate la pacienþii cu antecedente de insuficienþã
cardiacã, infarct miocardic, boalã coronarianã ºi în mod
special la cei la care s-au evidenþiat ischemie miocardicã
tranzitorie ºi hipertrofie ventricularã stângã semnificativã.
Administrarea oralã a unei singure doze de încãrcare cu
flecainidã sau propafenonã este de asemenea eficientã
(strategia „pill in the pocket” – pastila la purtãtor), dupã
ce eficacitatea ºi siguranþa tratamentului au fost evaluate
în spital.
Ibutilida poate fi folositã la pacienþii cu boalã cardiacã
structuralã moderatã, însã fãrã insuficienþã cardiacã, iar
folosirea ei este limitatã de riscul de torsadã a vârfurilor.
Cardioversia cu amiodaronã se face cu o întârziere de
8-24 de ore, însã este singurul medicament recomandat
la pacienþii cu boalã cardiacã structuralã semnificativã, în
mod special cu insuficienþã cardiacã.
Un nou medicament, vernakalant, poate fi folosit pentru
cardioversia rapidã a FA la pacienþii cu boalã cardiacã
structuralã moderatã, însã nu în prezenþa hipotensiunii
<100 mmHg, a insuficienþei cardiace clasa III sau IV NYHA,
a sindromului coronarian acut recent (<30 de zile) sau a
stenozei aortice severe. Vernakalantul ar trebui folosit cu
precauþie la pacienþii stabili hemodinamic, cu insuficienþã
cardiacã clasa I sau II NYHA, ca urmare a riscului crescut
de hipotensiune.

Tabelul 5: Medicamentele ºi dozele utilizate pentru cardioversia farmacologicã a FA recent instalate
Medicament

Doza

Doza de
întreþinere

Eficacitate

Efecte adverse acute

Amiodarona

5 mg/kg i.v. în o orã

50 mg/h

35-90% (efectul este
întârziat cu 8-24 de
ore)

Hipotensiune, bradicardie, alungirea intervalului QT, (însã risc
proaritmic scãzut), flebitã

Flecainida

2 mg/kg i.v. în 10 min
sau 200-300 mg p.o.

N/A

55-85%

Hipotensiune, flutter atrial cu
alurã ventricularã rapidã (conducere ventricularã 1:1 – 2:1),
alungirea duratei QRS

Ibutilida

1 mg i.v. în 10 min

1 mg i.v. în 10 min,
dupã aproximativ
10 min

31-44%

Alungirea intervalului QT, torsada vârfurilor, bradicardie

Propafenona

2 mg/kg i.v. în 10 min
sau 450-600 mg p.o.

N/A

52-85%

Hipotensiune, flutter atrial cu
alurã ventricularã rapidã (conducere ventricularã 1:1 – 2:1),
alungirea duratei QRS

Vernakalant

3 mg/kg i.v. în 10 min

A doua administrare
de 2 mg/kg i.v. în 10
min, dupã 15 min

48-62%

Hipotensiune (în special în
prezenþa insuficienþei cardiace),
alungirea intervalului QT (însã
fãrã risc proaritmic), bradicardie

FA = fibrilaþie atrialã; i.v. = intravenos; N/A = neaplicabil; p.o. = per os.
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Recomandãrile pentru cardioversia farmacologicã a FA
Clasãa

Nivelb

Când se preferã cardioversia farmacologicã ºi când boala cardiacã structuralã este absentã sau
minimã, se recomandã utilizarea flecainidei, a propafenonei, a ibutilidei sau a vernakalantului i.v.

I

A

La pacienþii cu FA ºi boalã cardiacã structuralã, se recomandã utilizarea amiodaronei i.v.

I

A

La pacienþii care prezintã FA cu debut recent ºi recurenþe simptomatice de FA mai puþin frecvente
(una pe lunã sau mai puþin), însã fãrã boalã cardiacã structuralã semnificativã, o singurã dozã
oralã de încãrcare de flecainidã (200-300 mg) sau propafenonã (450-600 mg) – strategia „pastilei
la purtãtor” – ar trebui utilizatã. Acest tip de tratament s-a dovedit eficient ºi sigur în testãrile precedente într-un cadru medical specializat.

IIa

B

La pacienþii cu FA cu debut recent ºi boalã cardiacã structuralã moderatã, dar fãrã hipotensiune
sau insuficienþã cardiacã manifestã, se poate utiliza ibutilida pentru cardioversia farmacologicã.
Ionograma ºi intervalul QTc trebuie sã fie în limite normale, iar pacienþii trebuie sã fie monitorizaþi
atent în timpul ºi la 4 ore dupã administrare, din cauza riscului proaritmic.

IIb

B

La pacienþii cu FA 7 zile ºi boalã cardiacã structuralã moderatã (dar fãrã hipotensiune <100
mmHg, insuficienþã cardiacã clasa III sau IV NYHA, SCA recent [<30 de zile] sau stenozã aorticã
severã), se poate utiliza vernakalant i.v. Vernakalantul ar trebui utilizat cu precauþie la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã clasa I-II NYHA.

IIb

B

Vernakalantul i.v. poate fi utilizat pentru cardioversia postoperatorie a FA 3 zile la pacienþii
operaþi pe cord.

IIb

B

Digoxinul (Nivel de evidenþã A), verapamilul, sotalolul, metoprolul (Nivel de evidenþã B), ajmalina
ºi alte medicamente beta-blocante (Nivel de evidenþã C), nu sunt eficiente pentru conversia la
ritm sinusal a FA cu debut recent ºi nu sunt recomandate.

III

Recomandãri

A

B

C

FA = fibrilaþie atrialã; i.v. = intravenos; NYHA = New York Heart Association; SCA = sindrom coronarian acut
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

379

Capitolul 2: Ghid de management al fibrilaþiei atriale

Cardioversia electricã directã
CE este o metodã eficace pentru conversia FA la ritm sinusal. Folosirea defibrilatoarelor externe bifazice cu plasare antero-posterioarã a electrozilor s-a dovedit superioarã

faþã de defibrilarea cu plasare antero-lateralã. Riscurile
ºi complicaþiile CE sunt evenimentele tromboembolice,
aritmiile ºi riscurile asociate anesteziei generale. Terapia
anterioarã cu medicamente antiaritmice creºte posibilitatea convertirii la ritm sinusal.

Recomandãrile pentru cardioversia electricã directã a FA
Clasãa

Nivelb

CE imediatã este recomandatã la pacienþii cu FA ºi alurã ventricularã rapidã care nu rãspund la terapia
farmacologicã ºi prezintã semne de ischemie miocardicã, hipotensiune arterialã simptomaticã, anginã
pectoralã sau insuficienþã cardiacã.

I

C

CE imediatã este recomandatã pacienþilor cu FA condusã cu preexcitaþie, determinând alurã ventricularã
rapidã sau instabilitate hemodinamicã.

I

B

CE electivã poate fi luatã în considerare pentru iniþierea unei strategii de control al ritmului pe termen
lung la pacienþii cu FA.

IIa

B

Terapia pre-conversie cu amiodaronã, flecainidã, propafenonã, ibutilidã sau sotalol ar trebui efectuatã
pentru creºterea ratei de succes a cardioversiei electrice ºi pentru a preveni recurenþa FA.

IIa

B

CE repetatã poate fi utilizatã la pacienþii intens simptomatici refractari la altã terapie.

IIb

C

Pre-terapia cu beta blocante, diltiazem sau verapamil poate fi consideratã pentru controlul frecvenþei
ventriculare, deºi eficienþa acestor agenþi farmacologici în creºterea ratei de succes a CE sau în prevenirea
recurenþelor timpurii este incertã.

IIb

C

CE este contraindicatã la pacienþii cu intoxicaþie digitalicã.

III

C

Recomandãri

CE = cardioversie electricã; FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

5. Managementul pe termen lung
Abordarea generalã
Abordarea clinicã a pacienþilor cu FA implicã urmãtoarele
cinci obiective:
1. Prevenþia accidentelor tromboembolice
2. Ameliorarea simptomatologiei
3. Managementul optim al bolii cardiace asociate
4. Controlul frecvenþei ventriculare
5. Controlul ritmului.
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Controlul ritmului ºi al frecvenþei ventriculare
Controlul frecvenþei ventriculare este necesar la pacienþii
cu FA dacã alura ventricularã nu este lentã spontan. Controlul ritmului poate fi adãugat terapiei de control al frecvenþei cardiace dacã pacientul rãmâne simptomatic în
ciuda controlului adecvat al alurii ventriculare sau dacã
strategia de control al ritmului este aleasã ca urmare a
prezenþei unor factori precum severitatea simptomelor,
pacienþi tineri sau activitate intensã. FA permanentã impune controlul frecvenþei ventriculare. Simptomele severe
determinate de FA sau alterarea funcþiei VS sunt motive
pentru restaurarea ºi menþinerea ritmului sinusal la pacienþi selectaþi. Abordarea FA paroxistice presupune, de regulã, strategia de control al ritmului, mai ales dacã este
simptomaticã ºi în absenþa unei boli cardiace structurale.
Decizia de adãugare a tratamentului de control al ritmului la managementul FA necesitã abordare individualã ºi
deci rãmâne o discuþie deschisã (Figura 7).
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Recomandãrile pentru controlul ritmului ºi al frecvenþei ventriculare
Clasãa

Nivelb

Controlul frecvenþei ventriculare ar trebui sã fie primul obiectiv la pacienþii vârstnici cu FA ºi paucisimptomatici (scor EHRA 1).

I

A

Controlul frecvenþei ventriculare ar trebui continuat în paralel cu strategia de control al ritmului, pentru a
asigura un control optim al frecvenþei ventriculare în cazul recurenþelor FA.

I

A

Controlul ritmului este indicat la pacienþii cu FA simptomaticã (scor EHRA 2) în ciuda unui control
adecvat al frecvenþei ventriculare.

I

B

La pacienþii cu FA ºi fenomene de insuficienþã cardiacã secundare FA ar trebui controlat ritmul pentru
ameliorarea simptomatologiei.

IIa

B

Controlul ritmului ar trebui indicat pacienþilor cu FA secundarã unui substrat sau patologii declanºatoare
corectabile (ex. ischemie, hipertiroidie).

IIa

C

Controlul ritmului ar trebui indicat de primã intenþie la pacienþii tineri, simptomatici, la care terapia prin
ablaþie nu a fost exclusã.

IIa

C

Recomandãri

EHRA = European Heart Rhythm Association; FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

6. Controlul frecvenþei cardiace
Pacienþii cu FA permanentã, dar fãrã simptome severe din
cauza alurii ventriculare înalte, pot fi trataþi prin controlul
moderat al frecvenþei (alura ventricularã de repaus <110
bpm). Controlul strict al frecvenþei cardiace (AV de reapus
<80 bpm ºi creºterea controlatã a frecvenþei ventricula-

re la efort moderat) este necesar doar la pacienþii care
rãmân simptomatici (Figura 8).
O gamã largã de agenþi farmacologici pot fi utilizaþi pentru controlul frecvenþei, dar aceºtia trebuie aleºi cu atenþie
în funcþie de boala cardiovascularã de fond (Figura 9).
Dozele indicate sunt cuprinse în Tabelul 6.
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Tabelul 6: Medicamentele pentru controlul frecvenþei ventriculare
Administrare intravenoasã

Doza oralã uzualã pentru întreþinere

Metoprolol CR/XL

2,5-5 mg bolus la intervale de 2 min;
pânã la 3 doze

100-200 mg o datã/zi (EP)

Bisoprolol

N/A

2,5-10 mg o datã/zi

Atenolol

N/A

25-100 mg o datã/zi

Esmolol

50-200 μg/kg/min

N/A

Propranolol

0,15 mg/kg, cu repetare la 1 min

10-40 mg de trei ori/zi

Carvedilol

N/A

3,125-25 mg de douã ori/zi

Beta blocante

Blocante ale canalelor de calciu non-dihidropiridinice
Verapamil

0,0375-0,15 mg/kg, cu repetare la 2 min

40 mg de douã ori/zi pânã la 360 mg o datã/zi (EP)

Diltiazem

N/A

60 mg de trei ori/zi pânã la 360 mg o datã/zi (EP)

Digoxin

0,5-1 mg

0,125-0,25 mg o datã/zi

Digitoxin

0,4-0,6 mg

0,05-0,1 mg o datã/zi

5 mg/kg în 1 orã, apoi 50 mg/orã dozã
de întreþinere

100-200 mg o datã/zi

Glicozide digitalice

Altele
Amiodaronã

EP = formule cu eliberare prelungitã; N/A = neaplicabil

Recomandãrile pentru controlul acut al frecvenþei cardiace
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

În urgenþã ºi în absenþa preexcitaþiei se recomandã administrarea i.v. a beta-blocantelor sau blocantelor
canalelor de calciu non-dihidropiridinice pentru scãderea frecvenþei ventriculare, având prudenþã la
pacienþii cu hipotensiune sau insuficienþã cardiacã.

I

A

În urgenþã se recomandã administrarea i.v. de amiodaronã sau digitalã la pacienþii cu FA ºi insuficienþã
cardiacã sau în prezenþa hipotensiunii, pentru controlul frecvenþei cardiace.

I

B

În prezenþa preexcitaþiei, se preferã flecainida, propafenona sau amiodarona.

I

C

În prezenþa FA cu pre-excitaþie sunt contraindicate beta-blocantele, blocantele canalelor de calciu non-dihidropiridinice, digoxinul ºi adenozina.

III

C

FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru controlul pe termen lung al frecvenþei cardiace
Clasãa

Nivelb

Controlul frecvenþei cardiace cu agenþi farmacologici (beta-blocante, blocante ale canalelor de calciu
non-dihidropiridinice, digitalã sau o combinaþie între acestea) este recomandat pentru pacienþii cu FA
paroxisticã, persistentã sau permanentã. Alegerea terapiei trebuie individualizatã, iar dozele ajustate, pentru a evita bradicardia.

I

B

În cazul pacienþilor cu FA simptomaticã la efort, evaluarea controlului frecvenþei cardiace se face în timpul
efortului, iar terapia ar trebui ajustatã pentru a obþine un rãspuns cronotrop fiziologic ºi pentru a evita
bradicardia.

I

C

La pacienþii cu FA cu preexcitaþie sau cu istoric de FA cu preexcitaþie, medicamentele de elecþie pentru
controlul frecvenþei cardiace sunt flecainida, propafenona sau amiodarona.

I

C

Este rezonabilã iniþierea tratamentului în vederea obþinerii unui control moderat al frecvenþei cardiace în
repaus <110 bpm.

IIa

B

Este indicat controlul strict al frecvenþei cardiace (<80 bpm în repaus ºi <110 bpm la efort) când simptomele persistã sau dacã se instaleazã tahicardiomiopatia în ciuda controlului moderat al frecvenþei cardiace.
Dupã ce se obþine controlul strict al frecvenþei, se recomandã monitorizarea Holter pe 24 de ore pentru
confirmare.

IIa

B

Digoxinul se recomandã pacienþilor cu insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie VS, precum ºi pacienþilor sedentari (inactivi).

IIa

C

Controlul frecvenþei cardiace poate fi obþinut prin administrarea oralã de amiodaronã când alte mãsuri
eºueazã sau sunt contraindicate.

IIb

C

Digoxinul nu se utilizeazã ca terapie unicã pentru controlul alurii ventriculare la pacienþii cu FA paroxisticã.

III

B

Recomandãri

bpm = bãtãi pe minut; FA = fibrilaþie atrialã; VS = ventricul stâng
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Ablaþia nodului atrio-ventricular
Ablaþia nodului atrio-ventricular (NAV) asigurã un control
foarte eficient al frecvenþei ventriculare la pacienþii cu FA.
Ablaþia nodului AV este o procedurã paleativã ireversibilã,

fiind recomandatã exclusiv pacienþilor la care controlul
ritmului nu este indicat ºi controlul farmacologic al alurii
ventriculare, inclusiv prin combinaþii de medicamente antiaritmice, a eºuat. Prin urmare, ablaþia nodului AV este o
procedurã valoroasã, dar rar indicatã.

Recomandãrile pentru ablaþia nodului AV la pacienþii cu FA
Clasãa

Nivelb

Ablaþia nodului AV ar trebui efectuatã atunci când frecvenþa cardiacã nu poate fi controlatã farmacologic
ºi FA nu poate fi prevenitã prin medicaþia antiaritmicã sau se asociazã cu efecte adverse importante, iar
ablaþia prin cateter sau ablaþia chirurgicalã a FA nu este indicatã, a eºuat sau este respinsã.

IIa

B

Ablaþia nodului AV ar trebui efectuatã la pacienþii cu FA permanentã ºi cu indicaþie de TRC (clasã
funcþionalã NYHA III sau NYHA IV în ambulator, în ciuda terapiei medicale optime, FEVS 35%) ºi durata
QRS 130 ms.

IIa

B

Ablaþia nodului AV ar trebui indicatã pacienþilor care nu rãspund la TRC ºi la care FA împiedicã stimularea
biventricularã eficientã, iar amiodarona este ineficientã sau contraindicatã.

IIa

C

La pacienþii cu orice tip de FA, cu funcþie VS sever deprimatã (FEVS 35%) ºi simptome severe de
insuficienþã cardiacã (clasa III sau IV NYHA) ar trebui consideratã stimularea biventricularã dupã ablaþia
nodului AV.

IIa

C

Ablaþia nodului AV pentru controlul frecvenþei cardiace poate fi efectuatã dacã se suspecteazã o tahicardiomiopatie, iar frecvenþa ventricularã nu poate fi controlatã prin agenþi farmacologici, iar ablaþia FA este
contraindicatã, a eºuat sau este respinsã.

IIb

C

Recomandãri
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Ablaþia nodului AV cu implantare ulterioarã de TRC poate fi luatã în considerare la pacienþii cu FA
permanentã, FEVS 35% ºi simptome de clasã I-II NYHA cu terapie medicalã optimã, când terapia
farmacologicã de control al frecvenþei este insuficientã sau determinã efecte adverse.

IIb

C

Ablaþia prin cateter a nodului AV nu trebuie efectuatã fãrã a încerca în prealabil terapia farmacologicã sau
ablaþia prin cateter a FA, pentru a obþine controlul frecvenþei cardiace.

III

C

AV = atrioventricular; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; TRC = terapie de resincronizare cardiacã;
VS = ventricul stâng
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru cardiostimulare dupã ablaþia nodului AV
Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu orice tip de FA ºi funcþie VS moderat alteratã (FEVS 45%), simptome uºoare de insuficienþã
cardiacã (clasa II NYHA), implantarea unui dispozitiv de TRC cu funcþie de pacemaker poate fi luatã în
considerare dupã ablaþia nodului AV.

IIb

C

La pacienþii cu FA paroxisticã ºi funcþie VS normalã, implantarea unui pacemaker dublucameral (DDD) cu
funcþie de ”comutator” poate fi luatã în considerare dupã ablaþia nodului AV.

IIb

C

La pacienþii cu FA persistentã sau permanentã ºi funcþie VS normalã, implantarea unui pacemaker unicameral (VVIR) poate fi luatã în considerare dupã ablaþia nodului AV.

IIb

C

Recomandãri

AV = atrioventricular; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; TRC = terapie de resincronizare cardiacã;
VS = ventricul stâng
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

7. Controlul ritmului - medicamente
antiaritmice
Principii pentru menþinerea ritmului sinusal prin terapie
farmacologicã la pacienþii cu FA:
1. Obiectivul terapiei este de a ameliora simptomatologia legatã de FA
2. Eficacitatea medicamentelor antiaritmice în menþinerea ritmului sinusal este modestã

3. Tratamentul antiaritmic farmacologic cu eficacitate clinicã mai degrabã reduce, decât eliminã recurenþa FA
4. Dacã un medicament antiaritmic eºueazã, un rãspuns clinic acceptabil poate fi obþinut cu un alt
agent
5. Efectele proaritmice sau extracardiace ale medicaþiei antiaritmice sunt frecvente
6. Siguranþa primeazã asupra eficacitãþii în alegerea
unui agent antiaritmic.
Fiecare medicament ºi efectele sale adverse sunt detaliate
în Tabelul 7.
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Tabelul 7: Doze sugerate ºi principale
Medicament

Dozã

Eficacitatea la 1 an

Prici

Disopiramidã

100-250 mg de 3 ori/zi

54%

Flecainidã
Flecainidã XL

100-200 mg de 2 ori/zi
200 mg o datã/zi

Pânã la 77%

Propafenonã
Propafenonã SR

150-300 mg de 3 ori/zi
225-425 mg de 2 ori/zi

40-75%

d, l sotalol

40-160 mg de 2 ori/zi

30-50%; în studiile anterioare pânã la 70%

Amiodaronã

600 mg o datã/zi, timp de 4 sãptãmâni,
apoi 400 mg o datã/ zi 4 sãptãmâni,
apoi 200 mg o datã/zi

52-70%

Precauþie când se utilizeazã concomitent
ce. Dozele de digoxin/d
Creatinina, enzimele

Dronedaronã

400 mg de 2 ori/zi

33-40%

Contraindicatã în insuficienþa cardiac
concomitentã cu medicaþie care alunge
atininei <30 mg/ml. Nu este indicatã în
Precauþie la utilizarea în boala cardiac
periodicã a funcþiei hepatice. Creºteri de

Contraindicatã în insuficienþa cardiacã sis
Prudenþã dacã se utilizeazã

Contraindicatã la un clearance al cre
Prudenþã în prezen
Contraindicatã în
Prudenþã în preze

Contraindicat în prezenþa HVS semnifica

AV = atrioventricular; bpm = bãtãi pe minut; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; CYP = citocrom P; VS = ven

Alegerea medicamentelor antiaritmice
Algoritmul de alegere al medicamentelor antiaritmice
este prezentat în Figura 10. La pacienþii cu boalã cardiacã
structuralã minimã sau absentã, medicamentele sunt alese în primul rând în funcþie de profilul de siguranþã. La
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pacienþii cu boalã cardiacã structuralã, alegerea antiaritmicului este determinatã de patologia cardiacã subiacentã.
Trebuie sã se þinã cont de faptul cã dronedarona nu
este indicatã pacienþilor cu insuficienþã cardiacã ºi/sau
disfuncþie de VS.
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ezavantaje ale antiaritmicelor uzuale

ele contraindicaþii ºi precauþii

Monitorizare ECG

Încetinirea conducerii
prin nodul AV

ã, în boala de nod sinusal, BAV grad II ºi BAV grad III fãrã peacemaker.
ncomitent alte medicamente care alungesc intervalul QT

Intervalul QT

Nu

nei <50 mg/ml, în boala cardiacã ischemicã, insuficienþa cardiacã.
tulburãrilor de conducere ºi în disfuncþia renalã

Creºterea duratei QRS >25% faþã
de momentul iniþierii terapiei

Nu

a cardiacã ischemicã ºi în insuficienþa cardiacã.
tulburãrilor de conducere ºi a disfuncþiei renale

Creºterea duratei QRS >25% faþã
de momentul iniþierii terapiei

Uºoarã

insuficienþei cardiace sistolice, QT alungit, hipopotasemiei, disfuncþiei
renale semnificative

Interval QT alungit >500 ms

Similarã dozelor mari de
beta-blocante

medicaþie ce determinã alungirea QT ºi în prezenþa insuficienþei cardiaoxin sau de antagoniºti de vitaminã K trebuie reduse.
patice, hormonii tiroidieni ar trebui monitorizate.

Interval QT alungit >500 ms

10-12 bpm în FA

asa III-IV NYHA sau insuficienþa cardiacã instabilã, în administrarea
ntervalul QT sau inhibitori potenþi ai CYP 3A4, la un clearance al creforme de insuficienþã cardiacã decât dacã nu existã altã alternativã.
hemicã. Dozele de digoxin/digitoxin trebuie reduse. Monitorizarea
0,2 mg/dl ale creatininei serice sunt obiºnuite ºi nu semnificã alterarea
funcþiei renale.

Interval QT alungit >500 ms

10-12 bpm în FA

ul stâng

Recomandãri în alegerea unui medicament antiaritmic pentru controlul FA
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

Urmãtoarele medicamente antiaritmice sunt indicate pentru controlul ritmului la pacienþii cu FA, în funcþie de boala cardiacã de
fond:
• Amiodarona

I

A

• Dronedarona

I

A

• Flecainida

I

A

• Propafenona

I

A

• d, l sotalol

I

A

Amiodarona este mai eficientã în menþinerea ritmului sinusal decât sotalolul, propafenona, flecainida
(prin analogie) sau dronedarona (Nivel de evidenþã A), dar din cauza toxicitãþii ar trebui folositã doar
atunci când alþi agenþi au eºuat sau sunt contraindicaþi (Nivel de evidenþã C).

I

Dronedarona este recomandatã la pacienþii cu FA recurentã, ca agent antiaritmic moderat eficient în
menþinerea ritmului sinusal.

I

A

La pacienþii fãrã boalã cardiacã structuralã semnificativã, terapia antiaritmicã iniþialã ar trebui sã se efectueze cu dronedaronã, flecainidã, propafenonã sau sotalol.

I

A

La pacienþii cu insuficienþã cardiacã, amiodarona ar trebui sã fie medicamentul de elecþie.

I

B

Beta-blocantele sunt recomandate pentru prevenþia FA mediatã adrenergic.

I

C

Dacã un medicament antiaritmic se dovedeºte ineficient în reducerea recurenþei FA la un nivel clinic
acceptabil, ar trebui consideratã utilizarea altui antiaritmic.

IIa

C

Dronedarona ar trebui administratã la pacienþii cu FA non-permanentã ºi factori de risc cardiovascular
pentru reducerea ratei spitalizãrilor de cauzã cardiovascularã.

IIa

B

Beta blocantele ar trebui utilizate pentru controlul ritmului (ºi al frecvenþei cardiace) la pacienþii aflaþi la
primul episod de FA.

IIa

C

A

C
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Dupã cardioversie, terapia anitaritmicã pe termen scurt (4 sãptãmâni) ar trebui administratã la pacienþii
selectaþi (ex. cei cu risc crescut de a prezenta complicaþii asociate terapiei).

IIb

B

Dronedarona nu este recomandatã pentru tratamentul FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV
NYHA sau la cei cu insuficienþã cardiacã clasa II NYHA instabilã (decompensatã în ultima lunã).

III

B

Dronedarona nu este recomandatã la pacienþii cu FA permanentã.

III

B

Farmacoterapia antiaritmicã nu este recomandatã pentru menþinerea ritmului sinusal la pacienþii cu
boalã de nod sinusal avansatã sau cu disfuncþie de nod AV, cu excepþia cazului în care beneficiazã de
implantarea unui pacemaker permanent.

III

C

FA = fibrilaþie atrialã; NYHA = New York Heart Association
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

8. Controlul ritmului – ablaþia la nivelul
atriului stâng
Strategiile de ablaþie cu cateter, care vizeazã substratul primar ºi/sau elementele declanºatoare pentru FA, au fost
stabilite în ultimii ani. Identificarea pacienþilor care pot obþine un beneficiu maxim cu riscuri minime este esenþialã
pentru a recomanda acest tip de terapie. Pacienþii asimptomatici nu trebuie luaþi în considerare pentru ablaþie la
acest moment (Figura 11).
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În orice caz, un numãr din ce în ce mai mare de studii
sugereazã cã ablaþia cu cateter este cel puþin la fel de eficientã ºi probabil chiar mai bunã decât medicamentele
antiaritmice; aceastã abordare este folositã din ce în ce
mai mult ca strategie de primã linie în centrele cu experienþã în managementul de control al ritmului la pacienþii
cu FA paroxisticã.

Secþiunea XIV: Aritmii
Recomandãrile pentru ablaþia la nivelul atriului stâng
Clasãa

Nivelb

Ablaþia cu cateter a FA paroxistice simptomatice este recomandatã la pacienþii care prezintã recurenþe
simptomatice ale FA deºi aflaþi sub tratament antiaritmic (amiodaronã, dronedaronã, flecainidã,
propafenonã, sotalol) ºi care preferã terapie de control al ritmului, când poate fi efectuatã de cãtre un
electrofiziolog bine instruit, într-un centru cu experienþã.

I

A

Ablaþia de flutter atrial tipic este recomandatã ca parte din procedura de ablaþie pentru FA, dacã acesta
survine anterior sau în timpul ablaþiei pentru FA.

I

B

Ablaþia cu cateter a FA trebuie sã vizeze izolarea venelor pulmonare.

IIa

A

Ablaþia cu cateter a FA ar trebui consideratã ca terapie de primã linie la pacienþii cu FA paroxisticã
simptomaticã, ca o alternativã la terapia antiaritmicã medicamentoasã, luând în considerare alegerea
pacientului, beneficiile ºi riscurile.

IIa

B

Ablaþia pentru FA simptomaticã persistentã ar trebui efectuatã la pacienþii care nu rãspund la terapia
medicamentoasã.

IIa

B

Când FA reapare în decurs de 6 sãptãmâni de la ablaþia prin cateter, se preferã terapia de control al ritmului de tipul „priveºte ºi aºteaptã”.

IIa

B

Când ablaþia cu cateter a FA este stabilitã, se recomandã continuarea anticoagulãrii orale cu AVK în timpul
procedurii, cu menþinerea unui INR de 2,0.

IIa

B

Post-ablaþie se recomandã administrarea de HGMM sau heparinã nefracþionatã ca „punte terapeuticã”
pânã la reluarea tratamentului cu ACO care trebuie continuat minimum trei luni.

IIa

C

Continuarea terapiei ACO dupã 3 luni post-ablaþie se va efectua în acord cu ghidurile standard.

IIa

B

Ablaþia cu cateter a FA poate fi o opþiune la pacienþii simptomatici cu FA persistentã de lungã duratã,
refractarã la medicamente antiaritmice.

IIb

C

Ablaþia cu cateter a FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã poate fi o opþiune dacã simptomatologia nu se
remite sub medicaþie antiaritmicã, inclusiv amiodaronã.

IIb

B

Recomandãri

ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K; FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

9. Controlul ritmului – ablaþia
chirurgicalã
Restaurarea ritmului sinusal amelioreazã evoluþia dupã
chirugia cardiacã. Ablaþia chirugicalã constã in forma-

rea unor leziuni în peretele atrial dupã un anumit model, care prin cicatrizare vor bloca propagarea circuitelor
de reintrare, cu conservarea conducerii normale. Poate
fi realizatã prin tehnici de tãiere ºi coasere sau cu surse
alternative de energie.

Recomandãri pentru ablaþia chirurgicalã a FA
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

Ablaþia chirurgicalã a FA este indicatã pacienþilor cu FA simptomaticã ºi supuºi intervenþiilor chirugicale
cardiace.

IIa

A

Ablaþia chirugicala a FA poate fi efectuatã pacienþilor cu FA asimptomaticã supuºi interventiilor chirurgicale cardiace, cât timp riscurile procedurale sunt minime.

IIb

C

Ablaþia chirurgicalã minim invazivã a FA, farã intervenþie chirurgicalã cardiacã concomitentã, poate fi
efectuatã la pacienþii cu FA simptomaticã dupã eºecul ablaþiei prin cateter.

IIb

C

FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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10. Terapia de substrat
Terapia de substrat, utilizatã pentru a preveni ºi întârzia
remodelarea miocardicã asociatã cu hipertensiunea arterialã, insuficienþa cardiacã sau inflamaþia (ex: dupã o intervenþie chirurgicalã cardiacã) poate preveni apariþia FA
(prevenþie primarã) sau, o datã instalatã, poate scãdea
rata de recurenþã sau progresia spre FA permanentã (prevenþie secundarã). Tratamentul cu inhibitori ai enzimei de
conversie a angiotensinei (IECA), blocanti ai receptorilor
de angiotensinã (BRA), antialdosteronice, statine ºi acizi
graºi omega-3 polinesaturaþi (PUFA) fac parte din arsenalul terapiei de substrat a FA.

În ciuda dovezilor asupra potenþialului antiaritmic al acestor medicamente obþinute în urma studiilor pe animale,
datele clinice rãmân controversate. Cele mai concludente
dovezi s-au obþinut în legaturã cu eficienþa IECA ºi BRA
pentru prevenþia primarã a FA la cei cu IC ºi cu utilizarea statinelor la pacienþii cu FA postoperatorie. Este posibil însã, ca IECA, BRA sau statinele sã nu fie suficient de
eficiente pentru prevenþia secundarã a recurenþei FA la
pacienþii farã sau cu o uºoarã afectare cardiacã structuralã. În prezent nu existã dovezi solide pentru utilizarea
PUFA în prevenþia primarã sau secundarã a FA.

Recomandãri pentru prevenþia primarã a FA prin terapie de substrat
Clasãa

Nivelb

IECA ºi BRA ar trebui folosiþi pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii cu IC-FES.

IIa

A

IECA ºi BRA ar trebui folosiþi pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii hipertensivi, în special la cei cu
hipertrofie ventricularã stângã.

IIa

B

Statinele ar trebui utilizate pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii post by-pass aorto-coronarian izolat
sau asociat cu intervenþii valvulare.

IIa

B

Statinele pot fi utilizate pentru prevenþia FA cu debut recent la pacienþii cu boalã cardiacã subiacentã,
îndeosebi cu insuficienþã cardiacã.

IIb

B

Terapiile cu IECA, BRA ºi statine nu sunt recomandate pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii fãrã
boalã cardiovascularã.

III

C

Recomandãri

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; FA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocanþi ai receptorilor de angiotensinã; IC-FES = insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie scãzutã.
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandari pentru prevenþia secundarã a FA prin terapie de substrat
Recomandãri
Tratamentul cu IECA ºi BRA poate fi luat în considerare la pacienþii cu FA recurentã.

Clasãa

Nivelb

IIb

B

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; FA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocanþi de receptori de angiotensinã.
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

11. Insuficienþa cardiacã
Abordarea FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã este
similarã cu mãsurile generale, dar utilizarea anumitor droguri este restricþionatã, îndeosebi datoritã efectelor secundare inotrop negative. Controlul frecvenþei ventriculare
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã se face, de preferat,
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cu beta-blocante, dar adãugarea digoxonului la schema
de tratament poate fi necesarã uneori. Singurul antiaritmic utilizat pentru controlul ritmului pe termen lung, la
pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV NYHA, este
amiodarona. Dronedarona nu ar trebui administratã la
pacienþii cu insuficienþã cardiacã moderatã sau severã
ºi ar trebui evitatã la pacienþii cu insuficienþã cardiacã
uºoarã, în cazul în care nu existã alte alternative adecvate.

Secþiunea XIV: Aritmii
Recomandãri pentru controlul frecvenþei ventriculare a FA în insuficienþa cardiacã
Clasãa

Nivelb

Beta-blocantele sunt recomandate ca terapie de primã linie pentru controlul frecvenþei ventriculare la
pacientii cu IC-FES.

I

A

Atunci când monoterapia nu asigurã un control adecvat, ar trebui adãugat digoxinul.

I

B

La pacienþi instabili hemodinamic, cu insuficienþã cardiacã acutã ºi IC-FES, se recomandã ca tratament de
primã intenþie amiodarona.

I

B

Dacã se exclude prezenþa unei cãii accesorii, digoxinul este recomandat ca alternativã la amiodaronã
pentru controlul frecvenþei în cazul pacienþilor cu FA ºi IC-FES acutã.

I

C

Ablaþia nodului AV poate fi luatã în considerare pentru controlul frecvenþei cardiace atunci când alte
mãsuri se dovedesc ineficiente sau sunt contraindicate la pacienþii cu FA permanentã care au indicaþie
pentru TRC (clasa III-IV NYHA, FEVS 35%, QRS 130ms).

IIa

C

La pacienþii cu IC-FEC se poate administra un blocant al canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic.

IIB

C

Un beta-blocant poate constitui o alternativã la blocantul canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic în
cazul pacienþilor cu IC-FEC.

IIb

C

Blocanþii canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic nu sunt indicaþi pentru controlul frecvenþei cardiace la pacienþii cu IC-FES.

III

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CA = cale accesorie; AV = atrioventricular; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; IC-FEC = insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie
conservatã; IC-FES = insufucienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie scãzutã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Recomandãri pentru controlul ritmului în FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã
Clasãa

Nivelb

Atunci când frecvenþa ventricularã înaltã nu rãspunde la terapia farmacologicã la pacienþii cu FA ºi se
asociazã cu ischemie miocardicã, hipotensiune simptomaticã sau simptome de congestie pulmonarã, se
recomandã CE.

I

C

La pacienþii cu FA ºi insuficienþã cardiacã severã (clasa III-IV NYHA) sau cu insuficienþã cardiacã instabilã
recent (în ultimele 4 saptãmâni) ºi/sau funcþie alteratã a VS (FE 35%), utilizarea terapiei antiaritmice pentru
menþinerea ritmului sinusal ar trebui sã se limiteze la amiodaronã.

I

C

Administrarea amiodaronei este o opþiune terapeuticã rezonabilã pentru cardioversia farmacologicã a FA
sau pentru facilitarea cardioversiei electrice a FA.

IIa

B

La pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi FA persistentã simptomaticã, în ciuda controlului adecvat al frecvenþei
ventriculare, se pot lua în considerare cardioversia electricã ºi controlul ritmului.

IIb

B

Ablaþia prin cateter (izolarea venelor pulmonare) poate fi luatã în considerare la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã ºi FA simptomaticã refractarã.

IIb

B

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Association
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã.

12. Sportivii de performanþã
Activitatea de anduranþã se asociazã cu o prevalenþã mai
mare a FA. Controlul adecvat al frecvenþei ventriculare la
sportivi este mai dificil (beta-blocantele pot sã nu fie tolera-

te sau pot fi interzise), dar este esenþial pentru participarea
în siguranþã la diferite sporturi. Flutter-ul atrial (spontan
sau indus de antiaritmicele din clasa I) poate determina
compromitere hemodinamicã ce necesitã prevenþie.
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Recomandãri pentru tratamentul FA la sportivii de performanþã
Clasãa

Nivelb

Dacã se adoptã strategia ”pastilei la purtãtor” cu blocante de canale de sodiu, activitatea sportivã ar trebui
întreruptã atâta timp cât aritmia persistã ºi pânã când a trecut o datã sau dublul timpului de înjumãtãþire al
drogului ales.

IIa

C

Ablaþia istmului ar trebui efectuatã la sportivii de performanþã sau amatori la care s-a documentat flutter
atrial, mai ales dacã se intenþioneazã folosirea terapiei cu flecainidã sau propafenonã.

IIa

C

În cazuri selecþionate ar trebui tentatã ablaþia FA pentru prevenirea recurenþelor la sportivi.

IIa

C

Când se depisteazã o cauzã declanºatoare a FA la sportivi (de ex. hipertiroidismul), participarea la evenimente sportive de performanþã sau divertisment, trebuie temporizatã pânã la corecþia cauzei de bazã.

III

C

Activitatea sportivã nu trebuie permisã atunci când sunt prezente simptome generate de alterarea
hemodinamicã (ameþealã).

III

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã.

13. Bolile cardiace valvulare
FA însoþeºte frecvent valvulopatiile ºi apariþia FA este un
argument în favoarea intervenþiei chirurgicale precoce.
Abordarea terapeuticã urmãreºte recomandãrile genera-

le, deºi strategia de control a frecvenþei ventriculare este
adoptatã de obicei din cauza posibilitãþii reduse de menþinere a ritmului sinusal. Principalele probleme sunt ridicate de riscul crescut de accidente tromboembolice ºi se
recomandã, în general, anticoagulare.

Recomandãri pentru abordarea FA ala pacienþii cu boli cardiace valvulare
Clasãa

Nivelb

ACO cu AVK (INR 2-3) este indicatã pacienþilor cu stenozã mitralã ºi FA (paroxisticã, persistentã sau
permanentã).

I

C

ACO cu AVK (INR 2-3) se recomandã pacienþilor cu FA ºi regurgitare mitralã clinic semnificativã.

I

C

Valvulotomia mitralã percutanatã cu balon ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu
stenozã mitralã moderatã sau severã cu o anatomie valvularã adecvatã, cu debut recent al FA, în absenþa
trombilor în AS.

IIa

C

Chirurgia precoce a valvei mitrale ar trebui luatã în considerare în regurgitarea mitralã severã cu funcþie VS
conservatã ºi debut recent al FA, chiar ºi la pacienþii asimptomatici, mai ales când repararea valvularã este
procedural posibilã.

IIa

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; INR = International Normalised Ratio; AS = atriu stâng; VS = ventricul stâng; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

14. Sindroamele coronariene acute
FA survine la 2-21% dintre pacienþii cu SCA, deºi incidenþa
este în scãdere ca urmare a utilizãrii frecvente a PCI ºi a
mãsurilor de prevenþie secundarã. FA este mai frecvent întâlnitã la pacienþii vârstnici ºi la cei cu insuficienþã
cardiacã ºi se asociazã cu mortalitate crescutã ºi risc de
accident vascular cerebral ischemic.
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Recomandãri pentru abordarea FA în sindroamele coronariene acute
Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu SCA ºi FA sever compromiºi hemodinamic sau cu ischemie persistentã sau atunci când nu
se poate obþine un control adecvat al frecvenþei cardiace prin administrarea de agenþi farmacologici se
recomandã CE.

I

C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA se recomandã administrarea
intravenoasã a amiodaronei.

I

C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA se recomandã administrarea
intravenoasã a beta-blocantelor.

I

C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA ºi semne clinice de insuficienþã
cardiacã ar trebui luatã în considerare administrarea intavenoasã de blocante ale canalelor de calciu de tip
non-dihidropirinic (verapamil, diltiazem).

IIa

C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA care asociazã insuficienþã cardiacã
ar putea fi administrat intravenos digoxin.

IIb

C

Administrarea de flecainidã sau propafenonã nu se recomandã pacienþilor cu FA ºi SCA.

III

B

Recomandãri

SCA = sindrom coronarian acut; FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

15. Diabetul zaharat
Diabetul zaharat ºi FA coexistã frecvent. Studii generale
au demonstrat cã diabetul zaharat este prezent la 13%
dintre pacienþii cu FA ºi cã acesta este un factor de risc
independent pentru apariþia FA.

Diabetul este un factor de risc independent pentru accident vascular cerebral la pacienþii cu FA ºi se recomandã
urmãrirea riguroasã a ghidurilor standard în ceea ce priveºte tratamentul anticoagulant.

Recomandãri pentru pacienþii cu diabet zaharat ºi FA
Recomandãri
La pacienþii cu FA se recomandã evaluarea completã ºi managementul tuturor factorilor de risc cardiovascular, inclusiv hipertensiunea arterialã, dislipidemia, etc.

Clasãa

Nivelb

I

C

FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

16. Vârstnicii
Prevalenþa FA este de aproximativ 10% la pacienþii cu vârsta de 80 de ani ºi de 17,8% la pacienþii de ºi peste 85 de
ani. Este indicat screening-ul de rutinã de cãtre medical

de familie pentru depistarea FA. Pacienþii vârstnici au frecvent comorbiditãþi multiple, polipragmazie ºi risc crescut
de accidente tromboembolice sau hemoragice. Mai mult,
aceºtia pot prezenta simptomatologie atipicã ºi pot fi mai
sensibili la efectele proaritmice ale medicamentelor.

Recomandãri privind abordarea FA la vârstnici
Recomandãri
La toþi pacienþii cu vârsta de ºi peste 65 de ani, care se prezintã la MF, se evalueazã pulsul ºi se efectueazã
ECG în caz de puls neregulat.

Clasãa

Nivelb

I

B

ECG = electrocardiogramã; MF = medic de familie
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã
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17. Sarcina
FA este rarã la gravidele fãrã FA instalatã anterior sarcinii ºi
este în general bine toleratã în absenþa bolilor congenitale, valvulare sau miocardice. Prezenþa bolii cardiace asociate cu FA presupune o colaborare strânsã între cardiolog
ºi obstretician.
Recomandãri pentru FA în sarcinã
Clasãa

Nivelb

CE poate fi realizatã în siguranþã în orice etapã a sarcinii ºi se recomandã pacientelor care sunt instabile hemodinamic datoritã FA, ºi în orice situaþie în care persistenþa FA determinã risc crescut pentru mamã sau fãt.

I

C

Prevenþia accidentelor tromboembolice se recomandã pe toatã durata sarcinii la pacientele cu FA ºi cu risc
tromboembolic crescut; alegerea agentului farmacologic (heparinã sau warfarinã) se face în funcþie de
stadiul sarcinii.

I

C

Administrarea de AVK oral se recomandã din trimestrul II de sarcinã pânã în penultima lunã a sarcinii.

I

B

Administrarea subcutanã de HGMM în doze ajustate în funcþie de greutate se recomandã în primul trimestru ºi în ultima lunã de sarcinã. Alternativa o constituie HNF administratã în funcþie de timpul parþial de
tromboplastinã care trebuie sã fie de 1,5 ori faþã de control.

I

B

Dacã este necesar controlul frecvenþei, se poate utiliza un beta-blocant sau un blocant al canalelor de
calciu de tip non-dihidropiridinic. În primul trimestru de sarcinã, utilizarea beta-blocantelor trebuie pusã în
balanþã cu potenþialul risc de efecte negative asupra fãtului.

IIa

C

La pacientele stabile hemodinamic, cu cord structural normal, se poate lua în considerare administrarea
intranvenoasã de flecainidã sau ibutilidã pentru a converti FA instalatã recent, în cazul în care conversia
este absolut necesarã ºi CE nu este considerã adecvatã.

IIb

C

Dacã se impune controlul frecvenþei ventriculare, iar beta-blocantele ºi blocantele canalelor de calciu de tip
non-dihidropiridinic sunt contraindicate, se poate administra digoxin.

IIb

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; HNF = heparinã nefracþionatã; AVK = antagonist de
vitaminã K
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

18. Fibrilaþia atrialã postoperatorie
FA este cea mai obiºnuitã aritmie dupã o intervenþie chirurgicalã cardio-toracicã. Incidenþa maximã este în zilele
2-4 postoperator ºi se asociazã cu risc mai înalt de AVC,
costuri crescute, duratã prelungitã de spitalizare, evoluþie

nesatisfãcãtoare. În absenþa instabilitãþii hemodinamice
care necesitã cardioversie electricã, scopul tratamentului
este de a controla frecvenþa ventricularã prin administrarea de beta-blocante, sotalol sau amiodaronã. Se considerã cã administrarea de statine ºi corticosteroizi perioperator scade incidenþa FA postoperatorie.

Recomandãri pentru abordarea FA postoperatorii
Clasãa

Nivelb

În absenþa contraindicaþiilor, beta-blocantele orale se recomandã pentru prevenþia FA postoperatorii la
pacienþii supuºi intervenþiilor chirurghicale cardiace.

I

A

Dacã se iniþiazã administrarea beta-blocantelor (sau o oricãror medicamente antiaritmice pentru controlul
FA), se recomandã continuarea lor pânã în ziua intervenþiei chirurgicale.

I

B

La pacienþii cu FA stabili hemodinamic se recomandã controlul frecvenþei ventriculare.

I

B

La pacienþii cu FA postoperatorie care sunt instabili hemodinamic se recomandã restaurarea ritmului
sinusal prin CE.

I

C

IIa

A

Recomandãri

Amiodarona ar trebui administratã preoperator ca terapie profilacticã la pacienþii cu risc crescut de a dezvolta FA postoperator.
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În absenþa contraindicaþiilor, ar trebui administratã medicaþie antitromboticã/anticoagulantã atunci când
FA dureazã de 48 de ore.

IIa

A

Dacã se obþine conversia la ritm sinusal, durata anticoagulãrii trebuie sã fie de minimum 4 sãptãmâni ºi
chiar mai lungã în prezenþa factorilor de risc pentru AVC.

IIa

B

Medicaþia antiaritmicã ar trebui administratã în cazul FA postoperatorii recurente sau refractare în încercarea de a menþine ritmul sinusal.

IIa

C

Sotalolul poate fi administrat pentru prevenirea FA postoperator, dar se asociazã cu risc proaritmic.

IIb

A

Vernakalantul intravenos poate fi utilizat pentru cardioversia FA postoperatorie 3 zile la pacienþii operaþi
pe cord.

IIb

B

Stimularea biatrialã poate fi utilizatã pentru prevenirea FA postchirurgie cardiacã.

IIb

A

Corticosteroizii pot fi utilizaþi pentru a reduce incidenþa FA dupã chirurgia cardiacã, dar prezintã riscuri.

IIb

B

Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu boalã tiroidianã activã, terapia antitromboticã se recomandã în funcþie de prezenþa altor
factori de risc pentru AVC.

I

C

În absenþa contraindicaþiilor, administrarea beta-blocantelor este recomandatã pentru controlul frecvenþei
ventriculare la pacienþii cu FA indusã de tireotoxicozã.

I

C

În cazurile în care beta-blocantele nu pot fi utilizate, se recomandã administrarea unui blocant al canalelor
de calciu de tip non-dihidropiridinic (diltiazem sau verapamil), pentru controlul frecvenþei ventriculare la
pacienþii cu FA ºi tireotoxicozã.

I

C

Dacã se doreºte o strategie de control al ritmului, este necasarã normalizarea funcþiei tiroidiene înaintea
cardioversiei altfel riscul de recurenþã este ridicat.

I

C

Dupã restabilirea statusul eutiroidian, recomandãrile pentru profilaxia antitromboticã sunt aceleaºi ca
pentru pacienþii farã hipertiroidie.

I

C

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

19. Hipertiroidia
FA este frecventã la pacienþii cu hipertiroidie; tratamentul
este, în primul rând, cel al bolii de bazã, având drept scop
restabilirea statusului eutiroidian care se poate însoþi de
cardioversia la ritm sinusal.
Recomandãri pentru abordarea FA în hipertiroidie
Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

20. Sindromul Wolf-Parkinson-White
FA determinã un risc crescut de aritmii potenþial fatale, la
pacienþii care au conducere anterogradã pe o cale accesorie, ºi care poate fi eliminatã prin ablaþie cu cateter.

395

Capitolul 2: Ghid de management al fibrilaþiei atriale
Recomandãri pentru abordarea FA la pacienþii cu sindrom WPW
Clasãa

Nivelb

La pacienþii cu cale accesorie manifestã ºi FA se recomandã ablaþia cu cateter a cãii accesorii în scopul
prevenirii MSC.

I

A

Pacientul cu MSC resuscitatã ºi cale accesorie manifestã trebuie îndrumat de urgenþã cãtre un centru cu
posibilitate de realizare a ablaþiei cu cateter.

I

C

Ablaþia cu cateter a unei CA care nu determinã simptome, dar care este evidentã pe ECG de suprafaþã,
este indicatã pacienþilor cu profesii la risc înalt (ex: piloþi, soferi pe vehicule de transport în comun).

I

B

La pacienþii cu risc mare de dezvoltare a FA în prezenþa unei CA manifeste pe ECG de suprafaþã, dar care
nu produce simptome, se recomandã ablaþia cu cateter.

I

B

La pacienþii asimptomatici la care CA este manifestã, dar nu produce simptome trebuie luatã in considerare ablaþia cu cateter, numai dupã explicaþii complete ºi consiliere adecvatã.

IIa

B

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CA = cale accesorie; ECG = electrocardiogramã; MSC = moarte subitã cardiacã;WPW = Wolf-Parkinson-White
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

21. Cardiomiopatia hipertroficã
Pacienþii cu cardiomiopatie hipertroficã prezintã un risc
mai mare de dezvoltare a FA în comparaþie cu populaþia
generalã. Aproximativ 20-25% dintre aceºtia dezvoltã FA,
cu o incidenþã anualã de 2%. Instalarea FA este principala
cauzã a deteriorãrii clinice.

Recomandãri pentru abordarea FA în cardiomiopatia hipertroficã
Clasãa

Nivelb

Conversia la ritm sinusal prin CE sau farmacologicã se recomandã pacienþilor cu CMH ºi FA cu debut
recent.

I

B

Pacienþilor cu CMH care dezvoltã FA se recomandã ACO cu AVK (INR 2-3), în absenþa contraindicaþiilor.

I

B

Amiodarona (sau disopiramida plus beta-blocant) ar trebui administratã pentru conversia ºi menþinerea la
ritm sinusal a pacienþiilor cu CMH.

IIa

C

Ablaþia cu cateter a FA ar trebui efectuatã la pacienþii cu FA simptomaticã refractarã la tratamentul farmacologic.

IIa

C

Procedura de ablaþie (cu miomectomie septalã concomitentã, dacã prezintã indicaþie), poate fi efectuatã
la pacienþii cu CMH ºi FA refractarã.

IIb

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; CMH = cardiomiopatie hipertroficã; ACO = anticoagulante orale; AVK = antagonist de vitaminã K
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

22. Bolile pulmonare
FA este obiºnuitã la pacienþii cu boalã pumonarã cronicã
obstructivã ºi are implicaþii prognostice negative. Terapia
antiaritmicã ºi cardioversia electricã sunt frecvent ineficiente dacã nu se corecteazã boala pulmonarã. Pentru terapia anticoagulantã se aplicã recomandãrile standard.
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Recomandãri pentru abordarea FA în bolile pulmonare
Clasãa

Nivelb

Corectarea hipoxemiei ºi acidozei este recomandatã ca primã mãsurã la pacienþii care dezvoltã FA în
cursul unei boli pulmonare acute sau al unei exacerbãri a unei boli pulmonare cronice.

I

C

La pacienþii cu boalã pulmonarã ºi instabilitate hemodinamicã determinatã de prezenþa FA trebuie tentatã
CE.

I

C

Pentru a controla frecvenþa ventricularã la pacienþii cu boalã pulmonara cronicã obstructivã care dezvoltã
FA se poate utiliza un blocant al canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic (verapamil sau diltiazem).

IIa

C

Beta 1-blocantele selective (ex. bisoprolol) în doze mici pot fi considerate o alternativã pentru controlul
frecvenþei ventriculare.

IIa

C

Teofilina ºi antagoniºtii beta-adrenergici nu sunt recomandaþi pacienþilor cu boalã pulmonarã
bronhospasticã care dezvoltã FA.

III

C

Beta-blocantele neselective, sotalolul, propafenona ºi adenozina nu se recomandã pacienþilor cu boalã
pulmonarã obstructivã care dezvoltã FA.

III

C

Recomandãri

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a
Clasã de recomandare;
b
Nivel de evidenþã

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie ºi Dispozitive implantabile, Preºedinte:
Dr. Radu Vãtãºescu, Secretar: Dr. Alexandru Deutsch, realizatã de cãtre Dr. Cristian Blãnaru, Dr. Alice David
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1. Definiþie, clasificare ºi fiziopatologie,
epidemiologie, prognostic ºi impact
asupra calitãþii vieþii
Definiþie
Sincopa este o pierdere tranzitorie a stãrii de conºtientã,
datoratã unei hipoperfuzii globale cerebrale, tranzitorii,
caracterizatã prin debut rapid, duratã scurtã ºi recuperare
completã, spontanã.

MSC=moarte subitã cardiacã
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Clasificare ºi fiziopatologie
Sincopa de cauzã reflexã (sincopa mediatã neural)
Vasovagalã
Situaþionalã
Sincopa din hipersensibilitatea de sinus carotidian
Forme atipice (fãrã un factor declanºator decelabil ºi/sau cu forme atipice de prezentare)
Sincopa secundarã hipotensiunii ortostatice
Insuficienþã primarã a sistemului nervos autonom
Insuficienþã secundarã a sistemului nervos autonom
Hipotensiune ortostaticã indusã de medicamente
Hipovolemie
Sincopa cardiacã (cardiovascularã)
Cauze primare aritmice
Boli cardiace structurale

SNA=sistem nervos autonom; TA=tensiune arterialã

Epidemiologie

 Sincopa este des întâlnitã în populaþia generalã
 Doar un mic procent din pacienþii cu sincopã se adreseazã serviciilor medicale
 Din punct de vedere etiologic, cel mai frecvent tip de
sincopã întâlnit în populaþia generalã este sincopa de
cauzã reflexã, în special la persoanele tinere

 Sincopa de cauzã cardiovascularã este a doua ca frecvenþã. Numãrul de pacienþi cu sincopã cardiacã variazã
larg, în funcþie de diversele studii observaþionale; proporþii mai mari au fost observate în unitãþile de primiri
urgenþe, mai ales la pacienþi vârstnici, ºi în unitãþile medicale cu secþii de cardiologie
 Sincopa secundarã hipotensiunii ortostatice este rarã la
pacienþi cu vârstã sub 40 ani, dar este frecventã la pacienþii foarte vârstnici

401

Capitolul 3: Diagnosticul ºi managementul sincopei

Este figuratã reprezentarea schematicã a distribuþiei pe grupe de vârstã ºi incidenþã cumulatã a primului episod sincopal în populaþia generalã, la pacienþi cu vârste pînã la 80 de ani.

Prognosticul ºi impactul asupra calitãþii vieþii

 Bolile cardiace structurale reprezintã principalul factor
de risc pentru moartea subitã cardiacã (MSC), precum
ºi pentru mortalitatea totalã la pacienþii cu sincopã
 Cel mai important predictor al recurenþei sincopei este
numãrul de episoade sincopale suferite de pacient de-a
lungul vieþii, mai ales în anul anterior
 Morbiditatea este mare la pacienþii vârstnici
 Sincopele recurente influenþeazã major calitatea vieþii

2. Evaluarea iniþialã, stratificarea riscului
ºi diagnostic
Evaluarea iniþialã
Prima evaluare a unui pacient care relateazã o piedere
temporarã a stãrii de conºtientã, constã într-o anamnezã
atentã, un examen clinic riguros, incluzând mãsurarea
tensiunii arteriale ºi electrocardiogramã (ECG) standard.
În funcþie de rezultatele obþinute, se mai pot efectua:
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 masajul sinusului carotidian la pacienþii peste 40 ani
 ecocardiografie la pacienþii cu boalã cardiovascularã
cunoscutã sau la pacienþii la care se suspicioneazã
o boalã cardiacã structuralã sau o sincopã cardiacã
 monitorizare ECG de urgenþã la pacienþii cu suspiciune de sincopã prin aritmii
 evaluarea intoleranþei ortostatice (mãsurarea tensiunii arteriale în clinostatism ºi ortostatism, testul mesei
înclinate) când sincopa a survenit în ortostatism sau
se suspicioneazã un mecanism reflex
 alte investigaþii, mai puþin specifice, cum ar fi un
examen clinic neurologic sau teste sanguine, sunt
indicate doar dacã existã suspiciunea unei pierderi
tranzitorii a stãrii de conºtienþã ne-sincopalã
Evaluarea iniþialã ar trebui sã rãspundã la 3 întrebãri:
 A fost sau nu un episod sincopal?
 Care este etiologia?
 Existã informaþii sugestive pentru evenimente cardiovasculare cu risc înalt sau moarte?

Secþiunea XIV: Aritmii

ECG=electrocardiogramã

Stratificarea riscului
Factorii de risc înalt imediat, care impun internare de urgenþã sau evaluare rapidã
Boalã cardiacã structuralã severã sau boalã coronarianã severã (insuficienþã cardiacã, FEVS scãzutã sau infarct miocardic
în antecedente)
Date clinice sau electrocardiografice sugestive pentru sincopa de etiologie aritmicã
 Sincopa survenitã în timpul efortului fizic sau în clinostatism
 Palpitaþii resimþite în orice moment al sincopei
 Istoric familial de moarte subitã cardiacã
 Tahicardie ventricularã nesusþinutã (TVNS)
 Bloc bifascicular (bloc de ramurã stângã sau bloc de ramurã dreaptã, însoþit de hemibloc stâng anterior sau hemibloc stâng
posterior) sau alte tulburãri de conducere intraventriculare exprimate printr-o duratã a complexului QRS 120 ms
 Bradicardie sinusalã inadecvatã (< 50 bpm) sau bloc sino-atrial în absenþa unei medicaþii cronotrop negative sau a exerciþiului
fizic
 Complexe QRS cu aspect de pre-excitaþie
 Interval QT lung sau scurt
 Bloc incomplet de ramurã dreaptã, cu supradenivelare ST în derivaþiile V1-V3 (sindrom Brugada)
 Unde T negative în derivaþiile precordiale drepte, unde epsilon ºi potenþiale ventriculare tardive, sugestive pentru cardiomiopatia
aritmogenã de ventricul drept
Co-morbiditãþi importante
 Anemie severã
 Dezechilibre electrolitice
bpm=bãtãi pe minut; FEVS=fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; TVNS=tahicardie ventricularã nesusþinutã.
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Recomandãri: Criterii de diagnostic la evaluarea iniþialã

Clasaa

Nivelb

Se stabileºte diagnosticul de sincopã vasovagalã, dacã aceasta este precipitatã de stres emoþional sau de ortostatism prelungit sau dacã este precedatã de prodrom tipic
Se stabileºte diagnosticul de sincopã situaþionalã, dacã aceasta apare în timpul sau imediat dupã factori
declanºatori specifici, precum: tuse, strãnut, stimulare gastrointestinalã, micþiune, dupã efort, post-prandial etc.
Se stabileºte diagnosticul de sincopã ortostaticã, dacã aceasta survine dupã mobilizarea în ortostatism ºi dacã
existã hipotensiune ortostaticã documentatã
Se stabileºte diagnosticul de sincopã de cauzã aritmicã, dacã pe traseul ECG se pune în evidenþã:
 Bradicardie sinusalã persistentã <40 bpm în stare de veghe sau perioade de bloc sino-atrial repetate sau
pauze sinusale 3 sec
 Bloc atrioventricular grad II tip Mobitz II sau bloc atrioventricular grad III
 Bloc de ramurã dreaptã alternând cu bloc de ramurã stângã
 Tahicardie ventricularã sau tahicardie supraventricularã paroxisticã
 Episoade de tahicardie ventricularã polimorfã nesusþinutã ºi intervale QT alungite sau scurte
 Disfuncþie de pacemaker sau de DCI cu asistolã
Se stabileºte diagnosticul de sincopã având ca ºi cauzã ischemia cardiacã, dacã sincopa este însoþitã de înregistrare ECG sugestivã pentru ischemie acutã cu sau fãrã semne de infarct miocardic
Se stabileºte diagnosticul de sincopã cardiovascularã, dacã aceasta survine la pacienþi cu mixom atrial care
prolabeazã în ventriculul stâng, stenozã aorticã severã, hipertensiune pulmonarã, embolie pulmonarã sau
disecþie acutã de aortã

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã
bpm=bãtãi pe minut; ECG=electrocardiografie; DCI=cardiodefibrilator implantabil

Trãsãturi clinice care orienteazã diagnosticul la evaluarea iniþialã
Sincopa mediatã neural
 Absenþa unei boli cardiace
 Istoric îndelungat de sincope recurente
 Sincopa survenitã dupã contactul cu un stimul neplãcut (vizual, olfactiv, auditiv) sau dupã durere
 Ortostatism prelungit; locaþii aglomerate, supraîncãlzite
 Sincopa asociatã cu senzaþie de greaþã sau stare de vomã
 Sincopa survenitã în timpul mesei sau post-prandial
 Sincopa survenitã la miºcarea de rotire a capului sau la compresia sinusului carotidian (prin tumori, în timpul bãrbieritului,
gulere prea strâmte)
 Sincopa survenitã dupã efort fizic
Sincopa datoratã hipotensiunii ortostatice
 Suvenitã la mobilizarea în ortostatism
 Consecutivã hipotensiunii datorate începerii administrãrii sau creºterii dozelor de medicamente hipotensoare
 Ortostatism prelungit, mai ales în locaþii aglomerate, supraîncãlzite
 Boalã Parkinson sau neuropatii vegetative
 Mobilizarea în ortostatism dupã efort fizic
Sincopa de cauzã cardiovascularã
 Boalã cardiacã structuralã
 Istoric familial de moarte subitã sau canalopatii
 În timpul efortului fizic sau în clinostatism
 Modificãri electrocardiografice
 Sincopa survenitã imediat dupã debutul brusc al unui episod de palpitaþii
 Modificãri electrocardiografice sugestive pentru sincopã aritmicã:
- bloc bifascicular (bloc de ramurã stânga sau bloc de ramurã dreaptã, însoþit de hemibloc stâng anterior sau hemibloc stâng
posterior)
- alte tulburãri de conducere intraventricularã (durata complexului QRS 0,12 s)
- bloc atrioventricular de grad II tip Mobitz I
- bradicardie sinusalã inadecvatã (<50 bpm) asimptomaticã, bloc sino-atrial sau pauze sinusale 3 sec în absenþa unei
medicaþii cronotrop negative
- tahicardie ventricularã nesusþinutã (TVNS)
- complexe QRS cu aspect de pre-excitaþie
- interval QT alungit sau scurt
- repolarizare precoce
- bloc incomplet de ramurã dreaptã, cu supradenivelare ST în derivaþiile V1-V3 (sindrom Brugada)
- unde T negative în derivaþiile precordiale drepte, unde epsilon ºi potenþiale ventriculare tardive, sugestive pentru
cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept
- unde Q sugestive pentru infarct miocardic
bpm=bãtãi pe minut
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Teste diagnostice
Recomandãri: masajul sinusului carotidian

Clasaa

Nivelb

I

B

III

C

I

B

Clasaa

Nivelb

I

B

IIb

C

I

C

IIa

C

Indicaþii
 Masajul sinusului carotidian este indicat la pacienþii peste 40 ani cu sincopã de etiologie neprecizatã, dupã
evaluarea iniþialã
 Masajul sinusului carotidian trebuie evitat la pacienþii cu istoric de accidente ischemice tranzitorii sau
accidente vasculare cerebrale în ultimele 3 luni ºi la pacienþii cu sufluri carotidiene (cu excepþia celor la care
ecografia Doppler de artere carotide exclude o stenozã semnificativã)
Criterii de diagnostic
 Masajul sinusului carotidian are rol diagnostic dacã sincopa este reprodusã în prezenþa unei asistole cu
duratã mai mare de 3 sec ºi/sau scãdere a tensiunii arteriale sistolice >50 mmHg
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã

Recomandãri: evaluarea tensiunii arteriale în ortostatism
Indicaþii
 Mãsurarea manualã intermitentã, cu tensiometrul, a tensiunii arteriale în clinostatism ºi, ulterior, în ortostatism, timp de 3 minute este indicatã, ca ºi primã investigaþie dacã se suspecteazã hipotensiune ortostaticã
 Monitorizarea continuã, neinvazivã, a tensiunii arteriale poate fi utilã
Criterii de diagnostic
 Testul are valoare diagnosticã dacã existã o scãdere simptomaticã a tensiunii arteriale sistolice 20 mmHg
faþã de valoarea iniþialã sau a tensiunii arteriale diastolice 10 mmHg sau dacã tensiunea arterialã sistolicã
scade <90 mmHg
 Testul ar trebui sã fie considerat pozitiv dacã existã o scãdere asimptomaticã a tensiunii arteriale sistolice 20
mmHg faþã de valoare iniþialã sau a tensiunii arteriale diastolice 10 mmHg sau dacã tensiunea arterialã
sistolicã scade <90 mmHg
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã

Recomandãri: testul mesei inclinate (Tilt test)
Metoda de lucru
 Se recomandã o perioadã de relaxare timp de cel puþin 5 minute, cu pacientul în poziþie de supinaþie,
când nu se face abord venos periferic, înainte de ridicarea planºei la 60 grade sau perioadã de relaxare de
cel puþin 20 minute în caz de abord venos periferic prezent
 Se recomandã un unghi de înclinare a planºei la 60-70 de grade faþã de poziþia supinã
 Se recomandã o fazã pasivã de minimum 20 minute ºi maximum 45 minute
 În cazul testului facilitat farmacologic cu nitroglicerinã, se recomandã administrarea unei doze fixe de 300400 μg sublingual, în ortostatism
 În cazul testului facilitat farmacologic cu isoproterenol, se recomandã o dozã de 1-3 μg/min în perfuzie
pentru creºterea frecvenþei cardiace cu pânã la 20-25% peste cea de bazã
Indicaþii
 Tilt test este indicat în caz de sincopã unicã, de etiologie necunoscutã, survenitã în situaþii cu risc crescut
(ex. risc crescut de traumatism sau risc ocupaþional) sau în caz de sincope recurente, în absenþa unei boli
cardiace structurale, sau în prezenþa unei boli cardiace structurale, dacã sincopa de etiologie cardiacã a
fost exclusã
 Tilt test se recomandã pentru a demonstra clinic susceptibilitatea de sincopã cu mecanism reflex
 Se efectueazã Tilt test pentru a face diagnostic diferenþial între sincopa prin mecanism reflex ºi sincopa
datoratã hipotensiunii ortostatice
 Se efectueazã Tilt test pentru a face diagnostic diferenþial între sincopa cu miºcãri convulsive ºi epilepsie
 Tilt test poate fi indicat pentru evaluarea pacienþilor cu cãderi recurente, aparent fãrã cauzã
 Tilt test poate fi indicat pentru evaluarea pacienþilor cu sincope frecvente ºi boli psihiatrice asociate
 Tilt test nu este recomandat în vederea evaluãrii tratamentului
 Tilt test cu Isoproterenol este contraindicat pacienþilor cu boalã cardiacã ischemicã
Criterii de diagnostic
 Inducerea de hipotensiune/bradicardie reflexã cu reproducerea sincopei sau hipotensiune ortostaticã
progresivã (simptomaticã sau asimptomaticã), la pacienþi fãrã boalã cardiacã structuralã, este criteriu de
diagnostic pentru sincopa reflexã sau, respectiv, sincopa datoratã hipotensiunii ortostatice
 Inducerea de hipotensiune/bradicardie reflexã fãrã reproducerea sincopei, la pacienþi fãrã boalã cardiacã
structuralã, poate fi criteriu de diagnostic pentru sincopa reflexã
 La pacienþii cu boalã cardiacã structuralã, aritmiile sau alte cauze cardiovasculare de sincopã trebuie
excluse înainte de a considera un Tilt test pozitiv ca fiind diagnostic
 Inducerea unei pierderi a stãrii de conºtienþã în absenþa hipotensiunii ºi/sau bradicardiei, este consideratã
diagnosticã pentru pseudosincopã psihogenã

Clasaa

Nivelb

I

C

I
I
I

B
B
B

I

B

I

B

I
IIa

C
C

IIb
IIb
IIb
III
III

C
C
C
B
C

I

B

IIa

B

IIa

C

IIa

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã
μg=micrograme.
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Recomandãri: Monitorizarea electrocardiograficã
Indicaþii
 Monitorizarea ECG este indicatã la pacienþii cu elemente clinice sau ECG sugestive pentru sincopa
aritmogenã. Durata (ºi tehnologia) monitorizãrii ar trebui selectatã în concordanþã cu riscul ºi rata prezisã
de recurenþã a sincopei:
 Monitorizarea imediatã intraspitaliceascã (la pat sau prin telemetrie) se indicã la pacienþii cu risc înalt,
încadraþi astfel în tabelul de „Stratificare a riscului” de la pagina 267
 Monitorizarea Holter se indicã la pacienþii care prezintã foarte frecvent sincopã sau presincopã (1/
sãptãmânã)
 Sondele interne de înregistrare (SIÎ) se indicã:
- în faza precoce de evaluare a pacienþilor cu sincopã recurentã de origine incertã, absenþa criteriilor
de risc înalt enumerate în tabelul de „stratificare a riscului” ºi o probabilitate înaltã de recurenþã în
limita longevitãþii bateriei dispozitivului
- la pacienþi cu risc înalt la care o evaluare extensivã nu a evidenþiat o cauzã de sincopã ºi nu a condus
la un tratament specific
 Monitorizarea prin sondã implantabilã (SIÎ) ar trebui luatã în considerare pentru a evalua contribuþia
bradicardiei înainte de a lua decizia de cardiostimulare la pacienþii cu sincopa reflexã suspicionatã sau
certã care se prezintã cu episoade sincopale traumatice sau frecvente
 Sondele externe de înregistrare ar trebui luate în considerare la pacienþii care au interval între simptome
 4 sãptãmâni
Criterii de diagnostic
 Monitorizarea ECG este diagnosticã atunci când s-a descoperit o corelaþie între sincopã ºi o aritmie (bradisau tahiaritmie)
 În absenþa unei astfel de corelaþii, monitorizarea ECG este diagnosticã atunci când apar perioade de bloc
AV Mobitz II sau de grad III sau o pauzã ventricularã  de 3 sec (cu posibila excepþie a unor persoane
tinere, antrenate, în timpul somnului, cu medicaþie sau cu control al frecvenþei în fibrilaþie atrialã), sau dacã
se detecteazã TSV paroxisticã sau TV rapidã, prelungitã. Absenþa unei aritmii în timpul sincopei exclude
sincopa aritmicã.
 Documentarea ECG a presincopei fãrã aritmii relevante nu este un surogat adecvat pentru sincopã
 Aritmiile asimptomatice (altele decât cele enumerate mai sus) nu reprezintã un surogat adecvat pentru
sincopã
 Bradicardia sinusalã (în absenþa sincopei) nu reprezintã un surogat adecvat pentru sincopã

Clasaa

Nivelb

I

B

I

C

I

B

I

B

I

B

IIa

B

IIa

B

I

B

I

C

III
III

C
C

III

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV=atrioventricular; ECG=electrocardiografic; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardie ventricularã; SIÎ=sondã internã de înregistrare

Recomandãri: Studiul electrofiziologic (SEF)
Indicaþii
 La pacienþii cu boalã coronarianã ischemicã, SEF se indicã atunci când evaluarea iniþialã sugereazã o
cauzã aritmicã a sincopei, exceptând cazurile când existã deja o indicaþie stabilitã pentru DCI
 La pacienþii cu bloc complet de ramurã, SEF ar trebui luat în considerare când investigaþiile neinvazive nu
au reuºit sã stabileascã diagnosticul
 La pacienþii cu sincopã precedatã de palpitaþii bruºte ºi de duratã scurtã, SEF poate fi efectuat când alte
investigaþii neinvazive nu au reuºit sã stabileascã diagnosticul
 La pacienþii cu sindrom Brugada, CAVD ºi CMH, un SEF ar putea fi efectuat în cazuri selecþionate
 La pacienþii cu ocupaþii cu risc înalt, la care este justificat orice efort pentru a exclude o cauzã
cardiovascularã a sincopei, un SEF poate fi efectuat în cazuri selecþionate
 SEF nu este recomandat la pacienþii cu ECG normal, fãrã palpitaþii ºi fãrã o afecþiune cardiacã
Criterii de diagnostic
 SEF este diagnostic ºi nu sunt necesare investigaþii suplimentare, în urmãtoarele cazuri:
- bradicardie sinusalã ºi TRNSC prelungit (>525 ms)
- bloc complet de ramurã ºi fie un interval HV bazal de 100 ms, sau se demonstreazã bloc Hiss-Purkinje
de gradele 2 sau 3 în timpul stimulãrii atriale incrementale, sau cu provocare farmacologicã
- inducerea de TV susþinutã monomorfã la pacienþii cu IM în antecedente
- inducerea de TSV rapidã, care reproduce simptome spontane sau hipotensiune
 Un interval HV între 70 ºi 100ms ar trebui considerat diagnostic
 Inducerea TV polimorfe sau a fibrilaþiei ventriculare la pacienþii cu sindrom Brugada, CAVD ºi la pacienþii
resuscitaþi dupã stop cardiac poate fi consideratã diagnosticã
 Inducerea TV polimorfe sau a fibrilaþiei ventriculare la pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã sau CMD nu
poate fi consideratã diagnosticã

Clasaa

Nivelb

I

B

IIa

B

IIb

B

IIb
IIb

C
C

III

B

I
I

B
B

I
I
IIa
IIb

B
B
B
B

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; CAVD=cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept; TRNSC=timpul de recuperare a nodului sino-atrial
corectat; CMD=cardiomiopatia dilatativã; HV=His-ventricul; ms=milisecunde; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardia ventricularã; CMH=cardiomiopatia hipertroficã
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Recomandãri: Testul la adenozinã trifosfat
Indicaþii
 Având în vedere lipsa corelaþiilor cu sincopa spontanã, testul la ATP nu poate fi utilizat ca test diagnostic
pentru selecþia pacienþilor pentru cardiostimulare

Clasaa

Nivelb

III

B

Clasaa

Nivelb

I

B

I

B

Clasaa

Nivelb

I

C

I

C

I

C

Clasaa

Nivelb

I

C

IIb

C

Clasaa

Nivelb

I
I

C
C

III

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; ATP= adenozinã trifosfat

Recomandãri: Ecocardiografia
Indicaþii
 Ecocardiografia este indicatã pentru diagnosticul ºi stratificarea riscului la pacienþii la care se suspicioneazã
o afectare cardiacã structuralã
Criterii de diagnostic
 Ecocardiografia ca singurã investigaþie este diagnosticã pentru cauza sincopei în stenoza aorticã severã,
tumori cardiace obstructive sau trombi, tamponadã cardiacã, disecþie aorticã ºi anomalii congenitale ale
arterelor coronare
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã;

Recomandari: Testul de efort
Indicaþii
 Testul de efort este indicat la pacienþii care prezintã sincopã în timpul sau la scurt timp dupã efort
Criterii de diagnostic
 Testul de efort este diagnostic atunci când sincopa este reprodusã în timpul sau imediat dupã efort în
prezenþa modificãrilor ECG sau a hipotensiunii severe
 Testul de efort este diagnostic dacã apar fie bloc AV grad II tip Mobitz II sau bloc AV grad III în timpul
efortului chiar ºi în absenþa sincopei
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV= atrioventricular; ECG=electrocardiograma;

Recomandãri: Evaluarea psihiatricã
Indicaþii
 Evaluarea psihiatricã este indicatã la pacienþii la care se suspicioneazã cã PTC ar putea fi o pseudosincopã
psihogenã
 Testul mesei înclinate, de preferat cu înregistrarea EEG concomitentã ºi monitorizarea video, poate fi luatã
în considerare pentru diagnosticul PTC care mimeazã sincopa (‚pseudosincopa’) sau al epilepsiei
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; EEG=electroencefalograma; PTC=pierderea tranzitorie a conºtienþei

Recomandãri: Evaluarea neurologicã
Indicaþii
 Evaluarea neurologicã este indicatã la pacienþii la care se suspicioneazã cã PTC ar fi epilepsie
 Evaluarea neurologicã este indicatã atunci când sincopa se datoreazã disfuncþiei autonome în vederea
evaluãrii bolii subiacente
 EEG, ecografia vaselor cervicale ºi CT sau IRM cerebralã nu sunt indicate, decât dacã se suspicioneazã o
cauzã nesincopalã de PTC
a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; EEG=electroencefalograma; PTC=pierderea tranzitorie a conºtienþei
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3. Tratament
Principii generale de tratament

BCI=boalã coronarianã ischemicã; DCI=cardiodefibrilator implantabil; CMD=cardiomiopatie dilatativã; CMHO=cardiomiopatie hipertroficã obstructivã;
DAVD=displazie aritmogenã de ventricul drept; ECG=electrocardiografic; MSC=moarte subitã cardiacã

Recomandãri: Tratamentul sincopei reflexe
 Explicarea diagnosticului, încurajarea pacientului ºi explicarea riscului de recurenþã sunt indicate la toþi
pacienþii
 MCF izometrice sunt indicate la pacienþii cu prodrom
 Cardiostimularea ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu SSC dominant cardioinhibitor
 Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincope reflexe recurente, frecvente, cu vârste
> 40 ani ºi cu rãspuns cardioinhibitor spontan dovedit pe parcursul monitorizãrii
 Midodrina poate fi indicatã la pacienþii cu SVV refractarã la mãsurile nefarmacologice
 Antrenamentul la masa înclinatã poate fi util pentru educarea pacienþilor, dar beneficiile pe termen lung
depind de complianþã
 Cardiostimularea poate fi indicatã la pacienþii cu rãspuns cardioinhibitor indus la testul mesei înclinate, cu
sincope frecvente, recurente, impredictibile ºi la vârste >40, dupã ce terapia alternativã a eºuat
 Cardiostimularea este contraindicatã în absenþa unui reflex cardioinhibitor documentat
 b-blocantele sunt contraindicate

Clasaa

Nivelb

I

C

I
IIa
IIa

B
B
B

IIb
IIb

B
B

IIb

C

III
III

C
A

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; MCF=manevrele de contrapresiune fizicã; SSC=sindrom de sinus carotidian; SVV=sincopã vaso-vagalã;

Recomandãri: Tratamentul hipotensiunii ortostatice







Trebuie menþinute hidratarea adecvatã ºi aportul adecvat de sare
Midodrina ar trebui administratã ca terapie adjuvantã dacã este necesarã
Fludrocortizonul ar trebui administrat ca terapie adjuvantã dacã este necesar
MCF pot fi indicate
Centurile abdominale ºi/sau ciorapii elastici, pot fi indicaþi pentru a reduce staza venoasã
Somnul cu capul înclinat la >10 grade, poate fi indicat pentru a creºte volumul de fluide

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã MCF=manevrele de contrapresiune fizicã;
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Clasaa

Nivelb

I
IIa
IIa
IIb
IIb
IIb

C
B
C
C
C
C
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Recomandãri: Tratamentul sincopei datorate aritmiilor cardiace
 Sincopa datoratã aritmiilor cardiace necesitã tratament adecvat cauzei
Cardiostimularea
 Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal la care se demonstreazã cã sincopa este
datoratã pauzelor sinusale (corelaþie simptome-ECG) fãrã o cauzã corectabilã
 Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal cu sincopã ºi TRNSC anormal
 Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal ºi pauze asimptomatice 3s (cu posibila
excepþie a persoanelor tinere antrenate, în timpul somnului ºi la pacienþii sub medicaþie)
 Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu sincopã ºi bloc AV de grad II Mobitz II, de grad înalt sau cu
bloc AV grad III
 Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu sincopã, bloc complet de ramurã ºi SEF pozitiv
 Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincopã de cauza neprecizatã ºi bloc complet
de ramurã
 Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincopã de cauzã neprecizatã ºi boalã de nod
sinusal cu bradicardie sinusalã persistentã asimptomaticã
 Cardiostimularea este contraindicatã la pacienþii cu sincopã de cauzã neprecizatã, fãrã dovezi ale unei
tulburãri de conducere
Ablaþia cu cateter
 Ablaþia cu cateter este indicatã la pacienþii cu corelaþie simptome-aritmii ECG, atât în TSV cât ºi în TV, în
absenþa unor afecþiuni cardiace structurale (cu excepþia fibrilaþiei atriale)
 Ablaþia cu cateter poate fi indicatã la pacienþii cu sincopã datoratã debutului fibrilaþiei atriale cu alurã
rapidã
Terapia cu medicaþie antiaritmicã
 Medicaþia antiaritmicã, inclusiv medicamentele de control ale frecvenþei cardiace, este indicatã la pacienþii
cu sincopã datoratã debutului fibrilaþiei atriale cu alurã rapidã
 Medicaþia antiaritmicã trebuie luatã în considerare la pacienþii la care se coreleazã simptomele cu aritmii
ECG, atât în TSV cât ºi TV, atunci când ablaþia cu cateter nu se poate realiza sau a eºuat
Cardiodefibrilator implantabil
 DCI este indicat la pacienþii cu TV documentatã ºi afecþiune cardiacã structuralã
 DCI este indicat când TV monomorfã susþinutã este indusã prin SEF la pacienþii cu infarct miocardic în
antecedente
 DCI trebuie luat în considerare la pacienþii cu TV documentatã ºi cardiomiopatii ereditare sau canalopatii

Clasaa

Nivelb

I

B

I

C

I
I

C
C

I

B

I
IIa

B
C

IIb

C

III

C

I

C

IIb

C

I

C

IIa

C

I
I

B
B

IIa

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV=atrioventricular; DCI=cardiodefribilator implantabil; ECG=electrocardiografic; SEF=studiu electrofiziologic; TRNSC=timp de recuperare a nodului sinusal corectat; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardie ventricularã;

Recomandãri: Indicaþii pentru cardiodefibrilator implantabil la pacienþii
cu sincopã de cauzã necunoscutã ºi cu un risc crescut de MSC
Situaþia clinicã
 La pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã cu FEVS sever
deprimatã sau IC, DCI este indicat conform ghidurilor în
vigoare pentru resincronizare cardiacã ºi implantare de DCI
 La pacienþii cu cardiomiopatie non- ischemicã cu FEVS sever deprimatã sau IC, DCI este indicat conform ghidurilor în
vigoare pentru resincronizare cardiacã ºi implantare de DCI
 În cardiomiopatia hipertroficã DCI trebuie luat în
considerare la pacienþii cu risc înalt
 În cardiomiopatia de VD, DCI trebuie luat în considerare la
pacienþii cu risc înalt
 În sindromul Brugada, DCI trebuie luat în considerare la
pacienþii cu ECG de tip I spontan
 În sindromul de QT lung, DCI trebuie luat în considerare la
pacienþii cu risc înalt, în asociere cu b-blocantele
 La pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã, fãrã FEVS sever
deprimatã sau IC ºi stimulare electricã programatã negativã,
DCI poate fi luat în considerare
 La pacienþii cu cardiomiopatie non-ischemicã fãrã FEVS
sever deprimatã sau IC, DCI poate fi luat în considerare

Clasaa

Nivelb

I

A

I

A

IIa

C

IIa

C

IIa

B

IIa

B

IIb

C

IIb

C

Comentarii

La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în considerare SIÎ
La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în considerare SIÎ
In absenþa ECG-ului de tip I spontan, de luat
în considerare SIÎ
La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în considerare SIÎ
De luat în considerare SIÎ pentru a defini
natura sincopei de cauzã neprecizatã
De luat în considerare SIÎ pentru a defini
natura sincopei de cauzã neprecizatã

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; DCI=cardiodefibrilator implantabil; ECG=electrocardiografie; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului
stâng; IC=insuficienþã cardiacã; MSC=moarte subitã cardiacã; SIÎ=sondã internã de înregistrare;
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Capitolul 3: Diagnosticul ºi managementul sincopei

4. Situaþii particulare

Sincopa la pacienþii de vârstã pediatricã

Sincopa la vârstnici

Evaluarea diagnosticã la pacienþii de vârstã pediatricã
este similarã cu cea a pacienþilor adulþi. Sincopa reflexã
reprezintã marea majoritate a etiologiilor, însã în unele cazuri, sincopa este manifestarea unor aritmii cardiace ameninþãtoare de viaþã sau a anomaliilor structurale. Sincopa
trebuie diferenþiatã de epilepsie ºi de pseudosincopa psihogenã, care sunt cauze rare, dar importante de PTC la
pacienþii de vârstã pediatricã.

Cele mai frecvente cauze de sincopã la vârstnici sunt HO
(hipotensiunea ortostaticã), sindromul de sinus carotidian
(SSC), sincopa reflexã ºi aritmiile cardiace. Forme diferite
pot adesea coexista la acelaºi pacient, fãcând diagnosticul
dificil.
Elemente cheie în evaluarea sincopei la pacienþii
vârstnici
 HO nu este întotdeauna reproductibilã la pacienþii
vârstnici (mai ales legat de medicaþie ºi vârstã). Ca urmare, evaluarea TA în ortostatism ar trebui repetatã,
de preferat dimineaþa ºi/sau imediat dupã sincopã,
 Masajul de sinus carotidian este în mod particular
util chiar dacã hipersensibilitatea nespecificã de sinus carotidian este frecventã, fãrã istoric de sincopã,
 În evaluarea sincopei reflexe la pacienþii vârstnici, testul la masa înclinatã este bine tolerat ºi sigur, cu rezultate pozitive similare celor observate la pacienþii mai
tineri, mai ales dupã provocarea cu nitroglicerinã,
 Monitorizarea ambulatorie a TA, timp de 24 ore poate fi utilã dacã se suspicioneazã instabilitatea TA (ex.
medicaþie sau posprandial),
 Ca urmare a frecvenþei înalte a aritmiilor, SIÎ pot fi în
mod special utile la vârstnicii cu sincopã de cauzã
neprecizatã,
 Evaluarea vârstnicilor normali din punct de vedere
cognitiv, independenþi, mobili trebuie realizatã la fel
ca ºi cea a indivizilor mai tineri.
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Unele aspecte ale istoricului pot sugera o cauzã
cardiacã ºi necesitã evaluare cardiacã promptã:
 Istoric familial: MSC prematurã <30 ani; istoric familial
de afectare cardiacã,
 Afecþiune cardiacã cunoscutã sau suspicionatã,
 Stimuli: zgomote puternice, teamã, stres emoþional
extrem,
 Sincopa în timpul efortului, inclusiv înot,
 Sincopa fãrã prodrom, în clinostatism, în somn sau
precedatã de durere toracicã sau palpitaþii.
Elemente cheie în evaluarea sincopei la pacienþii
de vârstã pediatricã:
 Sincopa în copilãrie este frecventã, marea majoritate
fiind de cauzã reflexã ºi doar o micã parte având o
cauzã posibil ameninþãtoare de viaþã,
 Diferenþierea între cauzele benigne ºi cele serioase
este realizatã în principal prin anamnezã, examen
fizic ºi ECG,
 Elementul esenþial al tratamentului pacienþilor tineri
cu sincopã reflexã include educaþia ºi încurajarea.

Secþiunea XIV: Aritmii
Sincopa si ºofatul
Grupul 1
(ºoferi amatori)

Diagnostic

Grupul 2
(ºoferi profesioniºti)

Aritmii cardiace
Aritmii cardiace, tratament
medical
Implant de cardiostimulator
Ablaþie pe cateter cu succes

Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient

Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient

Dupã 1 sãptãmânã
Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient

Implant de DCI

În general cu risc scãzut, restricþii conform
ghidurilor în vigoare

Dupã ce s-a stabilit funcþionarea adecvatã
Dupã ce s-a confirmat succesul pe termen
lung
Restricþie permanentã

Sincopa reflexã
Unicã/Uºoarã

Fãrã restricþii

Fãrã restricþii, cu excepþia situaþiilor în care a
apãrut în timpul unei activitãþi cu risc înalt

Recurente ºi severe*

Dupã obþinerea controlului simptomelor

Restricþie permanentã, cu excepþia situaþiilor în
care s-a stabilit tratamentul eficient

Sincopa de cauzã neprecizatã
Fãrã restricþii, exceptând absenþa prodromului, apariþia în timpul ºofatului sau prezenþa
unei afecþiuni cardiace structurale severe

Dupã ce s-au stabilit diagnosticul ºi terapia
adecvatã

DCI = cardiodefibrilator implantabil; * sincopa mediatã nervos se defineºte ca fiind severã dacã este foarte frecventã, dacã apare în timpul efectuãrii unei
activitãþi cu „risc înalt“ sau dacã este recurentã ºi impredictibilã la pacienþii cu „risc înalt“

5. Unitatea de management a sincopei
Obiective
Orice unitate specializatã în tratamentul sincopei
are în vedere urmãtoarele þinte:
 Sã asigure evaluarea standard bazatã pe ghiduri a
pacienþilor simptomatici în vederea stratificãrii dupã
risc ºi apoi de a obþine un diagnostic etiologic corect
ºi de a evalua prognosticul,
 Medicul care se ocupã de unitatea de tratament al
sincopei, conduce procesul de management complet, plecând de la cele menþionate anterior, pânã
la terapie ºi dacã este necesar, de urmãrire. El realizeazã investigaþiile esenþiale de laborator ºi are acces
preferenþial la internãri, teste diagnostice ºi proceduri
terapeutice,

 Reducerea spitalizãrilor. Majoritatea pacienþilor pot fi
investigaþi ambulator sau prin spitalizãri de zi,
 De a stabili standarde pentru excelenþa clinicã, aderând la recomandãrile cu privire la sincopã.
Elemente esenþiale pentru acordarea strandardizatã a îngrijirilor:
 Se recomandã un circuit de îngrijire coeziv, structurat – realizat fie în cadrul unei singure unitãþi de
tratament al sincopei, fie ca un serviciu cu mai multe departamente – pentru evaluarea globalã a pacienþilor cu PTC (suspiciune de sincopã).
 Adresarea poate fi direct de la: medici de familie,
departamente de urgenþã ºi cei care îngrijesc pacienþi internaþi de urgenþã sau alte departamente
instituþionale,
 Experienþa ºi educaþia în ceea ce priveºte componentele cheie în cardiologie, neurologie, medicinã
de urgenþã ºi geriatricã sunt potrivite.

Traducere coordonatã de Dr. Irina ªerban, Dr. Radu Ciudin, efectuatã de Dr. Laura Antohi, Dr. Mona Musteaþã,
Dr. Cristian Blãnaru, Dr. Diana Mecea, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Cãtãlina Diaconu, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Olivia
Pleºeu
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1. Introducere
Cititorul trebuie sã ia în considerare faptul cã recomandãrile,
textul, figurile ºi tabelele incluse în acest capitol sunt o prezentare succintã a datelor bazate pe dovezi, evaluãrii critice, explicaþiilor textuale, tabelurilor, figurilor ºi referinþelor

Departamentul de Cardiologie ºi Cercetare
Vascularã
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Cranmer Terrace
Londra SW 17 ORE, Marea Britanie
Tel: (+44) 20 8725 3554
Fax: (+44) 20 8767 7141
E-mail: jcamm@sgul.ac.uk

incluse în ghidurile complete. Se recomandã prin urmare
referirea la ghidul complet.
Clasificare recomandãrilor ºi nivelul de evidenþã sunt exprimate conform American College of Cardiology (ACC)/
American Heart Association (AHA)/European Society of
Cardiology (ESC) în urmãtorul format:

*Adaptat dupã Ghidul ACC/AHA/ESC pentru Managementul pacienþilor cu „Aritmii ventriculare ºi prevenþia morþii subite“: Rezumat (European Heart
Journal 2006; 27:2099-2140)
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Niveluri de evidenþã

Clasificarea recomandãrilor

Clasa I

Situaþii pentru care existã dovezi ºi/sau
consens general cã o anume procedurã
sau un anume tratament este benefic, util
ºi eficient

Clasa II

Situaþii în care existã dovezi contradictorii
ºi/sau opinii divergente privind utilitatea/
eficienþa unei proceduri sau a unui tratament

Clasa IIa

Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în
favoarea utilitãþii/eficienþei

Clasa IIb

Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin stabilite
de dovezi/opinii.

Clasa III

Situaþii în care existã dovezi ºi/sau consens
general cã procedura/tratamentul nu sunt
utile/eficiente ºi în unele cazuri pot fi chiar
dãunãtoare.

Nivel de
evidenþã A

Date provenite din multiple studii clinice
randomizate sau meta-analize.

Nivel de
evidenþã B

Date provenite dintr-un singur studiu randomizat sau din studii mari nerandomizate.

Nivel de
evidenþã C

Doar consensul experþilor, studii de caz sau
standard de îngrijire medicalã.

Schema clasificãrii recomandãrilor ºi a nivelului de evidenþã este redatã
în Figura 1.

Figura 1. Aplicarea clasificãrii recomandãrilor ºi a nivelului de evidenþã
Cuantificarea efectului tratamentului
Clasa I
Beneficiul›››Riscul
Procedura sau tratamentul trebuie efectuatã/
administrat

NIVEL A

Cuantificarea efectului tratamentului

Multiple (3-5) trialuri
clinice
randomizate*

NIVEL B
Un numar limitat de
trialuri randomizate
(2-3), studii nerandomizate, registre*

NIVEL C
Foarte puþine studii
(1-2),
consens al
experþilor*

- Procedura sau tratamentul este util/eficient
- Existã suficiente dovezi
din studii multicentrice
randomizate sau metaanalize.

- Procedura sau tratamentul sunt utile/
eficiente
- Existã dovezi limitate,
acestea provenind
dintr-un singur studiu
randomizat sau din studii
multiple non-randomizate
- Procedura sau tratamentul sunt utile/
eficiente
- Recomandate doar prin
opinia experþilor, studii
de caz sau considerate
standard terapeutic

Clasa IIA
Beneficiul››Riscul
Este necesarã efectuarea
unor studii adiþionale cu
obiective bine focalizate
Se recomandã efectuarea/
administrarea procedurii/
tratamentului

Clasa IIB
BeneficiulRiscul
Este necesarã efectuarea
unor studii adiþionale cu
obiective mai largi; pot fi
utile de asemenea date
provenite din registre

- Recomandãrile sunt în
favoarea procedurii sau
a tratamentului, acestea
fiind utile/eficiente

- Utilitatea/eficienþa
recomandãrilor sunt mai
puþin stabilite
- Existã mai multe dovezi
contradictorii din studii
multicentrice, randomizate sau meta- analize

- Tratamentul/Procedura
nu sunt utile ºi pot fi
dãunãtoare

- Utilitatea/eficienþa
recomandãrilor sunt mai
puþin stabilite
- Existã mai multe dovezi
contradictorii dintr-un
singur studiu multicentric,
randomizat sau din mai
multe studii non-randomizate

- Tratamentul/Procedura
nu sunt utile ºi pot fi
dãunãtoare

- Utilitatea/eficienþa
recomandãrilor sunt mai
puþin stabilite

- Tratamentul/Procedura
nu sunt utile ºi pot fi
dãunãtoare

- Opinii divergente ale
experþilor, studii de caz
sau considerate standard
terapeutic

- Doar opinia experþilor,
studii de caz sau considerate standard terapeutic

- Existã puþine dovezi
contradictorii din studii
multicentrice, randomizate
sau din meta- analize
- Recomandãrile sunt în
favoarea procedurii sau
a tratamentului, acestea
fiind utile/eficiente
- Existã puþine dovezi contradictorii dintr-un singur
studiu multicentric, randomizat sau din mai multe
studii non-randomizate
- Recomandãrile sunt în
favoarea procedurii sau
a tratamentului, acestea
fiind utile/eficiente
- Opinii divergente ale
experþilor, studii de caz
sau considerate standard
terapeutic

Procedura/tratamentul
pot fi luate în considerare

Clasa III
RiscullBeneficiul
Nu sunt necesare studii
adiþionale
Procedura/tratamentul
nu trebuie efectuatã/
administrat

- Existã suficiente dovezi
din studii multicentrice,
randomizate sau din
meta- analize

- Existã dovezi limitate
din studii multicentrice,
randomizate sau din
meta-analize

* Date disponibile în urma unor trialuri clinice, registre, care demonstreazã utilitatea/eficienþa la nivelul unor subgrupuri de pacienþi având criterii de
clasificare precum: sexul, vârsta, diabet, infarctul miocardic în antecedente, insuficienþa cardiacã, utilizarea de aspirinã în antecedente. O recomandare
de nivel B sau C nu atribuie acesteia mai puþinã importanþã. Multe dintre problemele clinice ridicate în acest ghid nu-ºi au rãspunsul în studii clinice. Chiar
dacã nu sunt disponibile studii randomizate, poate exista un consens foarte clar definit în ceea ce priveºte eficacitatea unei terapii sau a unei proceduri.
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Tabelul 1. Neconcordanþe între ghidurile ACC/AHA privind managementul pacienþilor cu AV ºi
prevenþia MSC ºi alte ghiduri publicate de ACC/AHA ºi ESC privind Terapia prin DCI pentru Prevenþia
Primarã de Reducere a Mortalitãþii Totale prin Reducerea MSC
Grupul cãruia i se
adreseazã

Ghid ºi clasã de recomandare cu nivel de evidenþã pentru fiecare grup
2005 ACC/
AHA IC

2005 ESC IC

2004 ACC/AHA
IMSST

2002 ACC/AHA/
NASPE PM ºi DCI

Comentarii din ghidurile
ACC/AHA/ESC AV ºi MSC
AV ºi MSC au combinat toate
studiile care au inrolat pacienti cu DVS post IM într-o
singurã recomandare,
Clasa I; NDE A

DVS post IM,
FEVS 30%,
clasa NYHA II, III

Clasa I,
NDE B

Clasa I
NDE A

Clasa IIa
NDE B

Clasa IIa
NDE B

DVS post IM,
FEVS 30-35%,
NYHA II, III

Clasa IIa,
NDE B

Clasa I
NDE A

N/A

N/A

DVS post IM, FEVS
30-40%, TVNS,
studie EP pozitiv

N/A

N/A

Clasa I,
NDE B

Clasa IIb
NDE B

DVS post IM, FEVS
30%,
clasa NYHA I

Clasa IIa
NDE B

N/A

N/A

N/A

DVS post IM,
FEVS 31-35%,
clasa NYHA I

N/A

N/A

N/A

N/A

CM NI,
FEVS 30%,
clasa NYHA II, III

Clasa I,
NDE B

Clasa I,
NDE A

N/A

N/A

CM NI, FEVS 30-35%,
NYHA II, III

Clasa IIa,
NDE B

Clasa I
NDE A

N/A

N/A

CM NI,
FEVS 30%,
clasa NYHA I

Clasa IIb,
NDE C

N/A

N/A

N/A

CM NI,
FEVS 30-35%,
clasa NYHA I

N/A

N/A

N/A

N/A

AV ºi MSC au extins recomandarea la pacienti cu DVS post
IM, FEVS 30-35% ºi clasa
NYHA I într-o singurã recomandare: Clasa IIa; NDE B

AV ºi MSC au combinat toate
studiile cu pacienti cu CM NI,
FEVS 30-35% ºi clasa NYHA
II, III într-o singurã recomandare: Clasa I; NDE B

AV ºi MSC au extins recomandarea la pacienti cu CM NI,
FEVS 30-35% ºi clasa NYHA
I într-o singurã recomandare:
Clasa IIb; NDE C

* Pentru o explicaþie a clasei de recomandare ºi a nivelului de evidenþã (NDE) vezi Tabelul 1.
ACC/AHA IC = ACC/AHA 2005 Ghiduri Actualizate pentru Diagnosticul ºi Managementul Insuficienþei Cardiace Cronice la Adult; ACC/AHA/NASPE
PM ºi DCI = ACC/AHA/NASPE 2002 Ghiduri Actualizate pentru Implantul de Pacemaker ºi Dispozitive Antiaritmice; ACC/AHA IMSST = ACC/AHA 2004
Ghiduri pentru Managementul Pacientilor cu Infarct Miocardic cu Supradenivelare de ST; EP = electrofiziologic; ESC IC = ESC 2005 Ghiduri pentru
Diagnosticul ºi Tratamentul Insuficienþei Cardiace Cronice; NDE = nivel de evidenþã; DVS post IM = disfuncþie sistolicã a VS post infarct miocardic; FEVS
= fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; CM NI = cardiomiopatie nonischemicã; TVNS = tahicardie ventricularã nesusþinutã; NYHA = clasa funcþionalã
conform New York Heart Association; MSC = moarte subitã cardiacã; AV = aritmii vetriculare.

1.1 Recomandãri profilactice ale defibrilatorului
Cardiac implantabil în ghidurile publicate

1.2. Clasificarea Aritmiilor Ventriculare ºi a Morþii
Subite Cardiace

A se vedea Tabelul 1 pentru recomandãrile privind implantarea profilacticã a defibrilatoarelor cardiace în ghidurile publicate. O explicaþie în detaliu a raþionamentului
formulãrii acestor ghiduri poate fi gãsitã în textul complet
al ghidurilor.

Acest tabel este creat pentru introducerea ºi direcþionarea
în acest ghid.
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Tabelul 2. Clasificarea Aritmiilor Ventriculare dupã Electrocardiogramã
Clasificarea dupã electrocardiogramã

TV nesusþinutã

Trei sau mai multe bãtai succesive, cu terminare spontanã în mai puþin de 30 secunde. TV este
o aritmie cardiacã cu duratã de 3 sau mai multe complexe consecutive cu origine ventricularã
ºi frecvenþã mai mare de 100 bpm (lungime de ciclu sub 600 msec).

Monomorfã

TV nesusþinutã cu o singurã morfologie QRS.

Polimorfã

TV nesusþinutã cu morfologie QRS variabilã ºi lungime de ciclu între 600 ºi 180 msec.

TV susþinutã

TV cu duratã mai mare de 30 secunde ºi/sau necesitând cardioversia din cauza compromiterii
hemodinamice în mai puþin de 30 secunde.

Monomorfã

TV susþinutã cu o singurã morfologie QRS

Polimorfã

TV susþinutã cu morfologie QRS variabilã ºi lungime de ciclu între 600 ºi 180 msec.

Tahicardia prin reintrare de la
o ramurã la altã ramurã

TV prin reintrare implicând sistemul Hiss-Purkinje, de obicei cu morfologie de BRS; apare de
obicei în contextul cardiomiopatiilor.

TV bidirecþionalã

TV cu alternanþã bãtaie-cu-bãtaie a QRS în plan frontal, adesea asociatã toxicitãþii digitalice.

Torsada vârfurilor

Caracterizatã prin TV asociatã cu QT sau QTc lung cu aspect electrocardiografic de „rãsucire”
a vârfurilor complexelor QRS în jurul liniei izoelectrice în timpul aritmiei:
- Cu iniþiere „tipicã” prin interval de cuplaj „scurt-lung-scurt”.
- Varianta cu cuplaj scurt iniþiatã prin cuplaj scurt normal .

Flutter ventricular

O aritmie ventricularã regulatã (variabilitate a lungimii de ciclu sub 30 msec) cu aproximativ
300 bpm (lungime de ciclu 200 msec), cu aspect monomorf; fãrã interval izoelectric între
complexe QRS succesive.

Fibrilaþie ventricularã

Ritm ventricular rapid, de obicei peste 300 bpm (lungime de ciclu sub 180 msec), foarte neregulat cu variabilitate marcatã a lungimii de ciclu, morfologiei ºi amplitudinii QRS.

BRS = bloc de ramurã stângã; TV = tahicardie ventricularã

2. Incidenþa morþii cardiace subite
Incidenþa geograficã a morþii cardiace subite (MSC) variazã în funcþie de prevalenþa bolii coronariene (BCI) în diferite regiuni. Estimãrile din SUA variazã de la mai puþin de
200.000 la mai mult de 450.000 MSC anual, cele mai des
utilizate estimãri încadrându-se în intervalul 300-350.000
MSC anual. Variaþia se datoreazã parþial criteriilor de includere utilizate în diferite studii. Per ansamblu rata evenimentelor în Europa este similarã cu cea din Statele Unite,
cu raportãri ale unor semnificative variaþii geografice.

Aproximativ 50% dintre decesele prin BCI sunt subite ºi
neaºteptate, având loc la scurt timp (instantaneu pânã la
o orã) dupã debutul unei alterãri a statusului clinic, cu
oarecare variaþii geografice ale procentului de decese coronariene care sunt subite.

3. Prezentarea clinicã a pacienþilor cu
aritmii ventriculare ºi moarte cardiacã
subitã
Aritmiile ventriculare pot apãrea la indivizi cu sau fãrã
afecþiuni cardiace. Existã un grad mare de suprapunere
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Tabelul 3. Prezentarea clinicã a pacienþilor cu
aritmii ventriculare ºi moarte cardiacã subitã
Prezentarea clinicã
Indivizi asimptomatici cu sau fãrã modificãri
electrocardiografice
Persoane cu simptome potenþial atibuibile aritmiilor ventriculare
 Palpitaþii
 Dispnee
 Durere toracicã
 Sincopã ºi presincopã
Tahicardie ventricularã stabilã hemodinamic
Tahicardie ventricularã instabilã hemodinamic
Stop cardiac:
 Asistolã (oprire sinusalã, bloc atrioventricular)
 Tahicardie ventricularã
 Fibrilaþie ventricularã
 Disociaþie electro-mecanicã

între prezentarea clinicã (Tabelul 3) ºi severitatea ºi tipul
afecþiunii. Prognosticul ºi managementul sunt individualizate în funcþie de simptome ºi de severitatea bolii cardiace
subiacente, pe lângã modul de prezentare clinicã.

4. Evaluarea generalã a pacienþilor cu
aritmii ventriculare documentate sau
suspectate
4.1 ECG de repaus

provocarea modificãrilor ischemice sau AV. (Nivel de
evidenþã B)
2. TE este util la pacienþii indiferent de vârstã cu AV cunoscute sau suspectate induse de exerciþiu in scopul
provocarii aritmiei, obþinerea unui diagnostic ºi determinarea rãspunsului pacientului la tahicardie. (Nivel
de evidenþã B)
Clasa IIa
1. TE poate fi util în evaluarea rãspunsului la tratamentul
medicamentos sau ablativ al AV cunoscute induse de
exerciþiu. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIb
1. TE poate fi util la pacienþii cu AV ºi probabilitate redusã
de BCI* dupã vârstã, sex ºi simptome.* (Nivel de evidenþã C)
2. TE poate fi util la investigarea complexelor ventriculare
precoce izolate (CVP) la pacienþii de vârstã medie sau
mai mare fãrã alte dovezi de BCI. (Nivel de evidenþã
C)
Clasa III
1. Vezi tabelul 1 din Ghidul Actualizat de Test de Efort
ACC/AHA 2002 pentru contraindicaþii. (Nivel de evidenþã B) *vezi Tabelul 4 din Ghidul Actualizat de test
de Efort ACC/AHA 2002 pentru explicaþii suplimentare privind probabilitatea BCI.
4.3 Monitorizarea ECG ambulatorie

Recomandãri
Clasa I
1. Electrocardiograma cu 12 derivaþii în repaus (ECG)
este indicatã la toþi pacienþii evaluaþi pentru aritmii
ventriculare (AV). (Nivel de evidenþã A)
4.2 Testul de efort
Recomandãri
Clasa I
1. Testul de efort (TE) este recomandat la pacienþi adulþi
cu AV care au o probabilitate intermediarã sau mare
de a avea BCI dupã vârstã, sex ºi simptome*, pentru

Recomandãri
Clasa I
1. Monitorizarea ECG ambulatorie este indicatã când
este necesarã clarificarea diagnosticului prin detectarea aritmiilor, modificãrilor QT, alternanþei undei T sau
modificãrilor de ST, evaluarea riscului sau a tratamentului. (Nivel de evidenþã A)
2. Dispozitivele de monitorizare prelungitã sunt indicate
când simptomele sunt sporadice, pentru a stabili dacã
sunt cauzate de aritmii tranzitorii. (Nivel de evidenþã
B)
3. Dispozitivele de înregistrare implantabile sunt utile
la pacienþii cu simptome sporadice, cum ar fi sincopa, suspectate a fi corelate cu aritmii, atunci când o
corelaþie simptom+ritm nu poate fi stabilitã prin tehnici diagnostice convenþionale. (Nivel de evidenþã B)
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4.4 Tehnici ºi mãsurãtori ECG

Clasa IIa

Recomandãri

1. Rezonanþa magneticã (RM), tomografia computerizatã (CT) sau angiografia radionuclidicã pot fi utile la
pacienþi cu AV atunci când ecocardiografia nu oferã
o evaluare corectã a funcþiei VS ºi VD ºi/sau o evaluare a modificãrilor structurale. (Nivel de evidenþã B)

Clasa IIa
1. Este rezonabilã utilizarea alternanþei undei T pentru
îmbunãtãþirea diagnosticului ºi stratificarea riscului la
pacienþi cu AV sau la risc de a dezvolta AV ameninþãtoare de viaþã. (Nivel de evidenþã A)
Clasa IIb
1. Tehnici ECG cum ar fi electrocardiograma prin mediere de semnal, variabilitatea frecvenþei cardiace, sensibilitatea baro-reflexã ºi turbulenþa frecvenþei cardiace
pot fi utile pentru îmbunãtãþirea diagnosticului ºi stratificarea riscului pacienþilor cu aritmii ventriculare sau
la risc de a dezvolta AV ameninþãtoare de viaþã. (Nivel
de evidenþã B)
4.5 Funcþia ºi imagistica VS
Recomandãri
Clasa I
1. Ecocardiografia este recomandatã la pacienþii cu AV
care sunt supectaþi a avea boalã cardiacã structuralã.
(Nivel de evidenþã B)

2. Angiografia coronarianã poate fi utilã pentru stabilirea sau excluderea prezenþei leziunilor coronariene
semnificative la pacienþi cu AV ameninþãtoare de viaþã
sau la supravieþuitorii MSC, care au un risc intermediar
sau mare de BCI dupã vârstã, sex ºi simptome. (Nivel
de evidenþã C)
3. Imagistica VS poate fi utilã la pacienþii propuºi pentru
stimulare biventricularã. (Nivel de evidenþã C)
4.6 Testarea electrofiziologicã
Testarea electrofiziologicã (EP) cu înregistrãri intracardiace
ºi stimulare electricã bazalã ºi sub medicaþie a fost utilizatã
pentru evaluarea aritmiilor ºi stratificarea riscului de MSC.
Testarea EP este utilizatã pentru a documenta inductibilitatea TV, ghidarea ablaþiei, evaluarea efectelor medicaþiei,
evaluarea riscului recurenþei TV sau MSC, evaluarea pierderii de cunoºtinþã la pacienþi selectaþi cu aritmii suspectate ca ºi cauzã cat ºi pentru indicarea terapiei cu ICD.
Testarea EP la pacienþii cu BCI
Recomandãri

2. Ecocardiografia este recomandatã pentru subsetul de
pacienþi cu risc înalt de a dezvolta AV severe sau MSC,
cum sunt cei cu cardiomiopatii dilatative, hipertrofice
sau de ventricul drept, supravieþuitorii infarctului miocardic acut (IMA) sau rudele pacienþilor cu maladii
congenitale asociate cu MSC. (Nivel de evidenþã B)
3. TE combinat cu o metoda imagisticã (ecocardiografia sau imagistica nuclearã de perfuzie miocardicãSPECT) este recomandat pentru detectarea ischemiei silenþioase la pacienþii cu AV care au probabilitate
intermediarã de BCI dupã vârstã, sex ºi simptome ºi
la care testarea ECG de efort este greu de interpretat din cauza utilizãrii digoxinului, hipertrofiei VS,
subdenivelãrii ST >1mm în repaus, sindromului WolffParkinson-White sau BRS. (Nivel de evidenþã B)
4. Stresul farmacologic împreunã cu o metodã imagisticã
(ecocardiografia sau imagistica nuclearã de perfuzie
miocardicã- SPECT) este recomandat pentru detectarea ischemiei silenþioase la pacienþi cu AV care au
risc intermediar de BCI dupã vârstã, sex ºi simptome ºi
nu au capacitatea de a efectua test de efort limitat de
simptome. (Nivel de evidenþã B)
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Clasa I
1. Testarea EP este recomandatã pentru evaluarea diagnosticã a pacienþilor cu infarct miocardic (IM) în antecedente ºi simptome sugestive pentru tahiaritmii ventriculare incluzând palpitaþii, pre-sincopã ºi sincopã.
(Nivel de evidenþã B)
2. Testarea EP este recomandatã la pacienþi cu BCI pentru ghidarea ºi determinarea eficienþei ablaþiei TV. (Nivel de evidenþã B)
3. Testarea EP este utilã la pacienþii cu BCI pentru evaluarea diagnosticã a tahicardiilor cu QRS larg cu mecanism incert. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa
1. Testarea EP este rezonabilã pentru stratificarea riscului la pacienþii cu IM în antecedente, TV nesusþinutã
(TVNS) ºi fracþie de ejecþie a VS (FEVS) ≤40%. (Nivel
de evidenþã B)

Secþiunea XIV: Aritmii
Testarea EP la pacienþi cu sincopã

Clasa IIa

Recomandãri

1. Ablaþia poate fi un tratament util la pacienþi care au
risc scãzut de MSC ºi au TV nesusþinutã simptomaticã
rezistentã la medicaþie, sau intoleranþã la aceasta sau
pentru cei care nu doresc utilizarea de medicaþie pe
termen lung. (Nivel de evidenþã C)

Clasa I
1. Testarea EP este recomandatã la pacienþii cu sincopã
de cauzã necunoscutã, care prezintã disfuncþie ventricularã stângã sau boalã structuralã cardiacã. (Nivel de
evidenþã B)
2. Testarea EP poate fi utilã la pacienþi cu sincopã când
sunt suspectate bradi- sau tahiaritmii ºi la care metodele non invazive de diagnostic nu sunt edificatoare.
(Nivel de evidenþã B)

5. Tratamentul aritmiilor ventriculare
Tratamentul aritmiilor ventriculare include medicaþia antiaritmicã (ex beta-blocante, amiodaronã, sotalol), dispozitive (ex ICD), ablaþia, chirurgia ºi revascularizarea. Cu
excepþia ablaþiei, recomandãrile pentru fiecare din aceste
modalitãþi terapeutice pot fi gãsite în secþiunile diferitelor
afecþiuni (ex insuficienþa cardiacã) din acest compendiu.
Recomandãrile pentru terapia ablativã sunt descrise mai
jos.

2. Ablaþia poate fi utilã la pacienþii cu risc redus de MSC
care au CVP frecvente, simptomatice, predominant
monomorfe rezistente la medicaþie, sau cu intoleranþã
la medicaþie sau care nu doresc medicaþie pe termen
lung. (Nivel de evidenþã C)
3. Ablaþia poate fi utilã la pacienþi simptomatici cu sindrom Wolff-Parkinson-White care au cãi accesorii cu
perioade refractare mai scurte de 240 msec. (Nivel de
evidenþã B)
Clasa IIb
1. Ablaþia potenþialelor de fibre Purkinje poate fi luatã în
considerare la pacienþii cu furtuni aritmice ventriculare provocate de CVP cu morfologii similare.

5.1 Ablaþia

2. Ablaþia CVP asimptomatice poate fi luatã în considerare atunci când acestea sunt foarte frecvente pentru
evitarea sau tratamentul tahicardiomiopatiei. (Nivel
de evidenþã C)

Recomandãri

Clasa III

Clasa I

1. Ablaþia CVP asimptomatice ºi puþin frecvente nu este
indicatã. (Nivel de evidenþã C)

1. Ablaþia este indicatã la pacienþii cu risc scãzut de MSC
care au TV susþinutã monomorfã rezistentã la medicaþie sau cu intoleranþã la medicaþie sau la cei care nu
doresc medicaþie pe termen lung. (Nivel de evidenþã
C)

6. Managementul acut al aritmiilor
specifice
6.1 Managementul stopului cardiac

2. Ablaþia este indicatã la pacienþii cu TV prin reintrare
de la o ramurã la altã ramurã. (Nivel de evidenþã C)
3. Ablaþia este indicatã ca tratament adjuvant la pacienþii
cu ICD care primesc multiple ºocuri ca urmare a TV
susþinute care nu pot fi controlate prin reprogramarea
dispozitivului sau schimbarea medicaþiei, sau în cazul
în care pacientul nu doreºte medicaþie pe termen
lung. (Nivel de evidenþã C)
4. Ablaþia este indicatã la pacienþi cu sindrom Wolff-Parkinson-White resuscitaþi dupã stop cardiac prin fibrilaþie atrialã (FA) ºi conducere rapidã pe calea accesorie generând fibrilaþie ventricularã (FV). (Nivel de
evidenþã B)

Recomandãri
Clasa I
1. Dupã stabilirea prezenþei unui stop cardiac definit,
suspect sau iminent, prima prioritate este activarea
unei echipe responsabile, capabilã sã identifice mecanismele specifice ºi sã efectueze intervenþii prompte.
(Nivel de evidenþã B)
2. Resuscitarea cardiopulmonarã (RCP) trebuie începutã
imediat dupã contactarea unei echipe responsabile.
(Nivel de evidenþã A)
3. În locaþiile exterioare spitalelor, dacã existã un defibrilator automat extern (DAE), trebuie aplicat imediat ºoc
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conform algoritmilor din documentele privind RCP
elaborate de AHA în asociere cu International Liaison
Committee on Resuscitation (ILCOR) ºi/sau European
Resuscitation Council (ERC). (Nivel de evidenþã C)
4. Pentru victime cu mecanism al stopului cardiac prin
tahicardie ventricularã la care apar recurenþe dupã
un ºoc la energie maximã(360 J pentru un defibrilator
monofazic), amiodarona intravenos este preferatã ca
medicaþie antiaritmicã pentru a menþine un ritm stabil
dupã defibrilãrile ulterioare. (Nivel de evidenþã B)
5. Pentru tahiaritmii ventriculare recurente sau mecanisme non-tahicardice ale stopului cardiac se recomandã
aplicarea algoritmilor din documentele privind RCP
elaborate de AHA în asociere cu International Liaison
Committee on Resuscitation (ILCOR) ºi/sau European
Resuscitation Council (ERC). (Nivel de evidenþã C)
6. Cauzele reversibile ºi factorii ce contribuie la stopul
cardiac trebuie trataþi în timpul suportului cardiac
avansat, inclusiv managementul hipoxiei, al diselectrolitemiilor, factorilor mecanici ºi al depleþiei volemice.
(Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa
1. Pentru un timp de rãspuns ≥5 min o scurtã perioadã
de RCP (<90 -180 sec) este acceptatã înaintea tentãrii
defibrilãrii. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIb

6.3 TV susþinutã monomorfã
Recomandãri
Clasa I
1. Tahicardia cu QRS larg trebuie consideratã TV dacã
diagnosticul este neclar. (Nivel de evidenþã C)
2. Cardioversia electricã (CE) cu sedare adecvatã este
recomandatã în orice moment al cascadei terapeutice la pacienþi cu suspiciunea de TV monomorfã susþinutã ºi compromitere hemodinamicã. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa
1. Procainamida iv (sau ajmalina în unele þãri europene)
este rezonabilã pentru tratamentul iniþial la pacienþii
cu TV susþinutã stabilã. (Nivel de evidenþã B)
2. Amiodarona iv este rezonabilã la pacienþi cu TV susþinutã monomorfã instabilã hemodinamic care este
refractarã la conversie electricã sau recurentã în ciuda
procainamidei sau a altor medicaþii. (Nivel de evidenþã
C)
3. Terminarea tahicardiei prin pacing prin cateter transvenos poate fi utilã pentru tratamentul pacienþilor
cu TV susþinutã monomorfã care este refractarã la
cardioversie sau frecvent recurentã sub medicaþie
antiaritmicã. (Nivel de evidenþã C)

1. O singura loviturã precordialã poate fi aplicatã de personalul medico-sanitar în cazul SCR survenit in lipsa
martorilor. (Nivel de evidenþã C)

Clasa IIb

6.2 Tahicardia ventricularã asociatã cu infarctul
miocardic cu creºtere redusã a troponinei

1. Lidocaina iv poate fi rezonabilã ca tratament iniþial la
pacienþii cu TV susþinutã monomorfã stabilã asociatã
ischemiei acute miocardice sau infarctului. (Nivel de
evidenþã C)

Recomandãri
Clasa I
1. Pacienþii prezentaþi cu TV susþinutã la care sunt documentate creºteri reduse ale biomarkerilor de necrozã/
injurie miocardicã trebuie trataþi similar pacienþilor
care au TV susþinutã fãrã creºtere a biomarkerilor documentatã. (Nivel de evidenþã C)
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Clasa III
1. Blocantele de canale de calciu ca verapamilul sau diltiazemul nu trebuie utilizate la pacienþi pentru terminarea tahicardiilor cu QRS larg de origine necunoscutã,
mai ales la pacienþii cu istoric de disfuncþie miocardicã.
(Nivel de evidenþã C)

Secþiunea XIV: Aritmii
6.4 TV repetitivã monomorfã
Recomandãri

2. Pacing-ul acut ºi pe termen lung sunt recomandate
pentru pacienþii care se prezintã cu torsadã de vârfuri
asociate blocului cardiac ºi bradicardiei simptomatice.
(Nivel de evidenþã A)

Clasa IIa

Clasa IIa

1. Amiodarona i.v., beta-blocantele ºi procainamida i.v.
(sotalol sau ajmalinã în Europa) pot fi utile pentru tratamentul TV monomorfe repetitive în contextul BCI ºi
TV idiopatice. (Nivel de evidenþã C)

1. Managementul cu sulfat de magneziu iv este rezonabil la pacienþii care se prezintã cu sindrom de QT lung
(SQTL) ºi episoade rare de torsadã de vârfuri. Magneziul este puþin probabil sã fie util la pacienþi cu interval
QT normal. (Nivel de evidenþã B)

6.5 TV polimorfã
Recomandãri
Clasa I
1. Cardioversia electricã (CE) cu sedare adecvatã este
recomandatã în orice moment al cascadei terapeutice
la pacienþi cu suspiciunea de TV polimorfã susþinutã ºi
compromitere hemodinamicã. (Nivel de evidenþã B)
2. Beta-blocantele iv sunt utile la pacienþii cu TV polimorfã
recurentã, îndeosebi dacã ischemia este suspectatã
sau nu poate fi exclusã. (Nivel de evidenþã B)
3. Încãrcarea iv cu amiodaronã este utilã la pacienþii cu
TV polimorfã recurentã în absenþa anomaliilor de repolarizare asociate sindroamelor de QT lung congenitale sau dobândite. (Nivel de evidenþã C)
4. Angiografia de urgenþã în scopul revascularizãrii trebuie luatã în consideraþie la pacienþii cu TV polimorfã
atunci când ischemia miocardicã nu poate fi exclusã.
(Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Lidocaina iv poate fi rezonabilã pentru tratamentul TV
polimorfe asociate specific ischemiei miocardice acute
sau infarctului miocardic. (Nivel de evidenþã C)
6.6 Torsada vârfurilor
Recomandãri
Clasa I
1. Retragerea oricãrui medicament implicat în producerea acesteia ºi corecþia anomaliilor electrolitice sunt recomandate la pacienþii care se prezintã cu torsadã de
vârfuri. (Nivel de evidenþã A)

2. Pacing-ul acut ºi pe termen lung sunt rezonabile la
pacienþii care se prezintã cu torsadã de vârfuri recurentã dependentã de pauze. (Nivel de evidenþã B)
3. Beta-blocarea combinatã cu pacing-ul este un tratament acut rezonabil la pacienþii care se prezintã cu
torsadã de vârfuri ºi bradicardie sinusalã. (Nivel de
evidenþã C)
4. Isoproterenolul este rezonabil ca tratament temporar în acut la pacienþii care se prezintã cu torsadã de
vârfuri recurentã dependentã de pauze ºi care nu au
SQTL congenital. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIb
1. Repleþia potasiului la 4.5-5 mmol/l poate fi luatã în
considerare la pacienþii care se prezintã cu torsadã de
vârfuri. (Nivel de evidenþã B)
2. Lidocaina iv sau mexiletinul oral pot fi considerate la
pacienþii care se prezintã cu SQTL3 ºi torsadã de vârfuri. (Nivel de evidenþã C)
6.7 TV incesantã
Recomandãri
Clasa I
1. Revascularizarea ºi beta-blocarea urmate de medicamente antiaritmice ca procainamida iv ºi amiodarona iv sunt recomandate pentru pacienþii cu TV polimorfã incesantã sau recurentã cauzate de ischemia
miocardicã acutã. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa
1. Amiodarona iv sau procainamida urmate de ablaþia
TV pot fi eficiente în managementul pacienþilor cu TV
incesantã sau cu recurenþe frecvente. (Nivel de evidenþã B)
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Clasa IIb
1. Amiodarona iv sau betablocantele separat sau în asociere pot fi luate în consideraþie la pacienþi cu furtunã
electrica datorata TV. (Nivel de evidenþã C)
2. Overdrive-ul prin pacing sau anestezia generalã pot fi
luate în considerare la pacienþi cu TV incesantã sau cu
recurenþe frecvente. (Nivel de evidenþã C)
3. Modularea cordoanelor spinale poate fi luatã în considerare la unii pacienþi cu TV incesantã sau cu recurenþe frecvente. (Nivel de evidenþã C)

7. Aritmiile ventriculare ºi moartea
subitã cardiacã asociate unor patologii
specifice
7.1 Disfuncþia VS secundarã IM anterior
Recomandãri
Clasa I
1. Trebuie tratatã agresiv insuficienþa cardiacã (IC) care
poate fi prezentã la unii pacienþi cu disfuncþie VS
(DVS) cauzatã de un IM anterior ºi aritmii ventriculare.
(Nivel de evidenþã C)
2. Trebuie tratatã agresiv ischemia miocardicã care poate fi prezentã la unii pacienþi cu aritmii ventriculare.
(Nivel de evidenþã C)
3. Revascularizarea coronarianã este indicatã pentru reducerea riscului de MSC la pacienþii cu FV când se
documenteazã ischemie miocardicã acutã care precede debutul FV. (Nivel de evidenþã B)
4. Dacã revascularizarea coronarianã nu poate fi realizatã
ºi existã dovezi de IM anterior ºi DVS semnificativã tratamentul primar al pacienþilor cu FV resuscitatã este
ICD la pacienþii cu tratament medicamentos optim ºi
care au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun
mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã A)
5. Terapia prin ICD este recomandatã în prevenþia primarã pentru reducerea mortalitãþii totale prin reducerea MSC la pacienþii cu DVS prin IM anterior care sunt
la cel puþin 40 de zile post IM, au o FEVS ≤30-40%,
sunt într-o clasã funcþionalã NYHA II sau III, primesc
tratament medicamentos optim ºi care au o speranþã
de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an.
(Nivel de evidenþã A)
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6. ICD este un tratament eficient pentru reducerea mortalitãþii totale prin reducerea MSC la pacienþii cu DVS
prin IM anterior prezentaþi cu TV susþinutã ºi instabilitate hemodinamicã care primesc tratament medicamentos optim ºi care au o speranþã de viaþã cu status
funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã
A)
Clasa IIa
1. Implantarea unui ICD este un tratament rezonabil
la pacienþii cu DVS prin IM anterior care sunt la cel
puþin 40 de zile post IM, au o FEVS ≤30-35%, sunt
într-o clasã funcþionalã NYHA I, primesc tratament
medicamentos optim ºi care au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã B)
2. Amiodarona, adesea în combinaþie cu betablocante, poate fi utilã la pacienþi cu DVS prin IM anterior ºi
simptome cauzate de TV neresponsivã la betablocante. (Nivel de evidenþã B)
3. Sotalolul este un tratament rezonabil pentru reducerea simptomelor prin TV la pacienþii cu DVS prin IM
anterior ºi fãrã rãspuns la betablocante. (Nivel de evidenþã C)
4. Terapiile adjuvante la ICD, incluzând ablaþia transcateter sau rezecþia chirurgicalã ºi tratamentul farmacologic antiaritmic precum amiodarona sau sotalolul sunt
rezonabile pentru ameliorarea simptomelor cauzate
de episoade frecvente de TV susþinutã sau FV la pacienþii cu DVS prin IM anterior. (Nivel de evidenþã C)
5. Amiodarona este un tratament rezonabil pentru reducerea simptomelor prin TV recurente susþinute hemodinamic la pacienþii cu DVS prin IM anterior care
nu pot beneficia sau refuzã implantul ICD. (Nivel de
evidenþã C)
6. Implantul ICD este rezonabil pentru tratamentul TV
susþinute recurente la pacienþii post IM cu funcþie VS
normalã sau aproape normalã care primesc tratament medicamentos optim ºi care au o speranþã de
viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Ablaþia transcateter curativã sau amiodarona pot fi
considerate în locul terapiei prin ICD pentru ameliorarea simptomelor la pacienþii cu DVS prin IM anterior
ºi TV recurentã stabilã hemodinamic cu FEVS >40%.
(Nivel de evidenþã B)
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2. Amiodarona poate fi un tratament rezonabil la pacienþi cu DVS prin IM anterior cu indicaþie de ICD care
nu pot primi sau refuzã implantul ICD. (Nivel de evidenþã C)
Clasa III
1. Tratamentul antiaritmic profilactic nu este recomandat pentru reducerea mortalitãþii la pacienþii cu AV
asimptomatice nesusþinute. (Nivel de evidenþã B)
2. Antiaritmicele de clasa IC la pacienþii cu antecedente
de IM nu trebuie utilizate. (Nivel de evidenþã A)
7.2 Valvulopatii cardiace
Recomandãri
Clasa I
1. Pacienþii cu valvulopatii cardiace ºi AV trebuie evaluaþi
ºi trataþi conform recomandãrilor curente pentru fiecare afecþiune. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Eficienþa plastiei sau protezãrii mitrale pentru reducerea MSC la pacienþii cu prolaps de valvã mitralã semnificativ, regurgitare mitralã severã ºi aritmii ventriculare
severe nu este bine stabilit. (Nivel de evidenþã C)
7.3 Boli cardiace congenitale
Recomandãri
Clasa I
1. Implantarea ICD este indicatã la pacienþi cu boli cardiace congenitale care sunt supravieþuitorii ai unui
stop cardiac dupã evaluarea privind definirea cauzei
evenimentului ºi excluderea cauzelor reversibile. Implantarea ICD este indicatã la pacienþi care primesc
tratament medicamentos optim ºi care au o speranþã
de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an.
(Nivel de evidenþã B)
2. Pacienþii cu boli cardiace congenitale ºi TV spontanã
susþinutã trebuie sã efectueze o evaluare invazivã
hemodinamicã ºi EP. Tratamentul recomandat include ablaþia transcateter sau rezecþia chirurgicalã pentru
eliminarea TV. În cazul insuccesului acestor tehnici se
recomandã implantul ICD. (Nivel de evidenþã C)

Clasa IIa
1. Evaluarea invazivã hemodinamicã ºi testarea EP este
rezonabilã la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã,
disfuncþie ventricularã ºi sincopã neexplicatã. În absenþa unei cauze clare ºi reversibile implantarea ICD
este rezonabilã la pacienþii care primesc tratament
medicamentos optim ºi care au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã B)
Clasa IIb
1. Studiul EP poate fi considerat pentru pacienþii cu
boalã cardiacã congenitalã ºi cuplete ventriculare sau
TVNS pentru a determina riscul de AV susþinute. (Nivel de evidenþã C)
Clasa III
1. Terapia antiaritmicã profilacticã nu este indicatã la
pacienþii asimptomatici cu boala cardiacã congenitalã
ºi CVP izolate. (Nivel de evidenþã C)
7.4 Boli pericardice
Recomandãri
Clasa I
1. AV care apar la pacienþii cu boli pericardice trebuie
tratate de aceeaºi manierã în care aceste aritmii sunt
tratate la pacienþii cu alte afecþiuni, inclusiv prin implantare de ICD, dacã este necesar. Pacienþii care
beneficiaza de implantare de ICD trebuie sã fie sub
tratament medicamentos optim ºi sã aibã o speranþã
de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an.
(Nivel de evidenþã C)
7.5 Hipertensiunea arterialã pulmonarã
Recomandãri
Clasa III
1. Terapia antiaritmicã profilactã nu este indicatã în general pentru prevenþia MSC la pacienþii cu hipertensiune arterialã pulmonarã sau alte afecþiuni pulmonare.
(Nivel de evidenþã C)
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7.6 Aritmii tranzitorii de cauzã reversibilã
Recomandãri
Clasa I
1. Revascularizarea miocardicã trebuie efectuatã atunci
când este posibil pentru reducerea riscului de MSC la
pacienþii cu stop cardiac prin FV sau TV polimorfã în
contextul ischemiei miocardice acute sau al infarctului
de miocard. (Nivel de evidenþã C)
2. Cu excepþia situaþiilor în care anomaliile electrolitice
sunt dovedite a fi cauza, supravieþuitorii stopului cardiac prin FV sau TV polimorfã la care se evidenþiazã
anomalii electrolitice trebuie evaluaþi ºi trataþi la fel ca
supravieþuitorii stopului cardiac farã anomalii electrolitice. (Nivel de evidenþã C)
3. Pacienþii care dezvoltã TV monomorfã susþinutã în
prezenþa medicamentelor antiaritmice sau anomaliilor
electrolitice trebuie evaluaþi ºi trataþi la fel ca pacienþii
cu TV fãrã medicaþie antiaritmicã sau anomalii electrolitice. Medicaþia antiaritmicã sau diselectrolitemia
nu trebuie considerate ca fiind singura cauzã a TV
susþinute monomorfe. (Nivel de evidenþã B)
4. Pacienþii care dezvoltã TV polimorfã în asociere cu
alungirea intervalului QT datoritã medicaþiei antiaritmice sau a altor medicamente trebuie sfãtuiþi sã evite
expunerea la toþi agenþii asociaþi cu alungirea QT. Lista
acestor substanþe poate fi gãsitã pe site-urile www.qtdrugs.org ºi www.torsades.org. (Nivel de evidenþã B)

8. Aritmii ventriculare asociate cu
cardiomiopatii
8.1 Cardiomiopatia dilatativã (CMD)
(nonischemicã)
Recomandãri
Clasa I
1. Testarea EP este utilã pentru diagnosticul tahicardiei
reintrante în ramurã ºi ghidarea ablaþiei la pacienþii cu
CMD nonischemicã. (Nivel de evidenþã C)
2. Testarea EP este utilã pentru evaluarea diagnosticã la
pacienþii cu CMD nonischemicã care prezinta palpitaþii
susþinute, tahicardie cu complex QRS larg, sincopã sau
presincopã. (Nivel de evidenþã C)
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3. Un ICD trebuie implantat la pacienþii cu CMD nonischemicã ºi DVS semnificativã care au TV susþinutã sau FV
ºi care primesc tratament medicamentos optim ºi care
au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai
mare de 1 an. (Nivel de evidenþã A)
4. Terapia cu ICD este recomandatã în prevenþia primarã
pentru reducerea mortalitãþii totale prin reducerea
MSC la pacienþii cu CMD nonischemicã care au o
FEVS ≤30-35%, sunt într-o clasã funcþionalã NYHA II
sau III, primesc tratament medicamentos optim ºi au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIa
1. Implantul de ICD poate fi benefic la pacienþii cu sincopã de cauzã necunoscutã, DVS semnificativã ºi CMD
nonischemicã care primesc tratament medicamentos
optim ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional
bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
2. Implantul de ICD poate fi eficient pentru terminarea TV susþinute la pacienþii cu funcþie ventricularã
normalã sau aproape normalã ºi CMD nonischemicã
care primesc tratament medicamentos optim ºi au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Amiodarona poate fi luatã în considerare pentru tratamentul TV susþinute sau FV la pacienþii cu CMD
nonischemicã. (Nivel de evidenþã C)
2. Implantarea unui ICD poate fi luatã în considerare la
pacienþii cu CMD nonischemicã care au o FEVS ≤3035%, sunt într-o clasã funcþionalã NYHA I, primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã C)
8.2 Cardiomiopatia hipertroficã (CMH)
Recomandãri
Clasa I
1. Terapia prin ICD trebuie folositã la pacienþi cu CMH
care au TV susþinutã sau/ºi FV care primesc tratament
medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã cu sta-
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Tabelul 4. Factori de risc pentru MSC la pacienþii
cu cardiomiopatie hipertroficã

lul 4) dacã implantarea ICD nu este fezabilã. (Nivel de
evidenþã C)

Factori de risc majori

Factori posibili în cazuri
individuale

8.3 Cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept

Stopul cardiac (FV)

FA

Recomandãri

TV spontanã susþinutã

Ischemia miocardicã

Clasa I

Istoric familial de moarte
subitã prematurã

Obstrucþia tractului de ejecþie
al VS

Sincopã de cauzã
necunoscutã

Mutaþii cu risc înalt

Grosime VS mai mare sau
egalã cu 30 mm

Exerciþiu fizic intens
(competiþional)

Rãspuns anormal al TA la
exerciþiu
TV spontane nesusþinute
Modificare cu permisiunea lui Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK et al.,
a Consensului experþilor ACC/ESC asupra CMH. Un raport al Grupului de
Lucru ACC asupra documentelor de consens al experþilor clinici ºi al Comitetului ESC privind ghidurile practice Eur Heart J 2003;24:1965-1991.
FA = fibrilaþie atrialã; TA = tensiune arterialã; VS = ventricul stâng; MSC =
moarte subitã cardiacã; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicardie ventricularã.

tus funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIa
1. Implantarea de ICD poate fi eficientã pentru profilaxia primarã a MSC la pacienþii cu CMH care au cel
puþin unul dintre factorii de risc majori (vezi Tabelul 4)
pentru MSC ºi care primesc tratament medicamentos
optim ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional
bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
2. Amiodarona poate fi eficientã în tratamentul pacienþilor cu CMH cu istoric de TV susþinutã sau/ºi FV atunci
când ICD nu este fezabil. (Nivel de evidenþã C)

1. Implantarea de ICD este recomandatã pentru prevenþia MSC la pacienþii cu cardiomiopatie aritmogenã de
ventricul drept (CAVD) cu TV susþinutã sau FV documentate, care primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun
mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIa
1. Implantarea de ICD poate fi eficientã pentru prevenþia
MSC la pacienþii cu CAVD cu boalã extensivã, inclusiv aceia cu afectarea VS, unul sau mai mulþi membrii
ai familiei cu MSC sau sincopã de cauzã neprecizatã
atunci când TV/FV nu au fost excluse ca ºi cauzã a
sincopei, care primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun
mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
2. Amiodarona sau sotalolul pot fi eficiente pentru tratamentul TV susþinute/FV la pacienþii cu CAVD in situatiile in care implantarea ICD nu este fezabilã. (Nivel
de evidenþã C)
3. Ablaþia poate fi utilã ca terapie adjuvantã în managementul pacienþilor cu CAVD cu TV recurente în ciuda
medicaþiei antiaritmice optime. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Testarea EP poate fi utilã pentru evaluarea riscului de
MSC la pacienþii cu CAVD. (Nivel de evidenþã C)

9. Insuficienþa cardiacã

Clasa IIb

Recomandãri

1. Testarea EP poate fi luatã în considerare pentru evaluarea riscului de MSC la pacienþii cu CMH. (Nivel de
evidenþã C)

Clasa I

2. Amiodarona poate fi luatã în considerare ca profilaxie
primarã a MSC la pacienþii cu CMH care au unul sau
mai mulþi factori de risc majori pentru MSC (vezi Tabe-

1. Terapia prin ICD este recomandatã pentru prevenþia
secundarã a MSC la pacienþii care au supravieþuit FV
sau TV cu instabilitate hemodinamicã sau TV cu sincopã ºi au FEVS ≤40%, care primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã cu status
funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã
A)
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2. Terapia prin ICD este recomandatã în prevenþia primarã pentru reducerea mortalitãþii totale prin reducerea MSC la pacienþii cu DVS prin IM anterior care sunt
la cel puþin 40 de zile post IM, au o FEVS ≤30-40%,
sunt într-o clasã funcþionalã NYHA II sau III, primesc
tratament medicamentos optim ºi care au o speranþã
de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an.
(Nivel de evidenþã A)

4. Pacing-ul biventricular în absenþa terapiei prin ICD
este o alternativã rezonabilã pentru prevenþia MSC la
pacienþii cu IC în clasã funcþionalã III sau IV NYHA,
FEVS ≤35% ºi un complex QRS ≥160 msec(sau mai
mare de 120 msec în prezenþa altor dovezi de disincronism ventricular) care primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional
bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã B)

3. Terapia cu ICD este recomandatã în prevenþia primarã
pentru reducerea mortalitãþii totale prin reducerea
MSC la pacienþii cu CM nonischemicã care au o FEVS
≤30-35%, sunt într-o clasã funcþionalã NYHA II sau
III, primesc tratament medicamentos optim ºi au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã B)

Clasa IIb

4. Amiodarona, sotalolul ºi/sau betablocantele sunt adjuvanþi farmacologici ai ICD-ului recomandaþi pentru
suprimarea tahiaritmiilor ventriculare simptomatice
(atât susþinute cât ºi nesusþinute) la pacienþii trataþi optim pentru insuficienþa cardiacã (IC). (Nivel de evidenþã C)
5. Amiodarona este indicatã pentru tratamentul acut al
aritmiilor ventriculare/supraventriculare cu compromitere hemodinamicã, atunci când cardioversia electricã
ºi/sau corecþia cauzelor reversibile au fost ineficiente
sau pentru prevenþia recurenþelor precoce ale aritmiei. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIa
1. Terapia prin ICD combinatã cu pacing-ul biventricular
pot fi eficiente în prevenþia primarã pentru reducerea
mortalitãþii totale prin reducerea MSC la pacienþii cu
clasã funcþionalã III sau IV NYHA sub tratament medicamentos optim, în ritm sinusal ºi cu un complex
QRS de minim 120 msec, care au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã B)
2. Implantarea unui ICD este un tratament rezonabil
pentru prevenþia primarã în a reduce mortalitatea
totalã prin scãderea riscului la pacienþii cu DVS prin
IM anterior care sunt la cel puþin 40 de zile post IM, au
o FEVS ≤30-35%, sunt într-o clasã funcþionalã NYHA I,
primesc tratament medicamentos optim ºi care au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
3. Implantul ICD este rezonabil pentru tratamentul TV
susþinute recurente la pacienþii cu funcþie VS normalã
sau aproape normalã care primesc tratament medicamentos optim pentru IC ºi care au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã C)
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1. Amiodarona, sotalolul ºi/sau betablocantele pot fi
considerate alternative farmacologice ale ICD pentru
suprimarea tahiaritmiilor ventriculare simptomatice
(atât susþinute cât ºi nesusþinute) la pacienþii trataþi
optim pentru insuficienþa cardiacã (IC) la care terapia
prin ICD nu este fezabilã. (Nivel de evidenþã C)
2. Implantarea unui ICD poate fi luatã în considerare la
pacienþii cu CMD nonischemicã care au o FEVS ≤3035%, sunt într-o clasã funcþionalã NYHA I, primesc tratament medicamentos optim ºi au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã B)

10. Sindroame aritmice genetice
10.1 Sindromul de QT lung
Recomandãri
Clasa I
1. Modificãrile stilului de viaþã (vezi textul complet al ghidurilor) sunt recomandate la pacienþii cu diagnosticul
de SQTL (clinic ºi/sau molecular). (Nivel de evidenþã
B)
2. Beta-blocantele sunt recomandate pentru pacienþii cu
diagnosticul clinic de SQTL (în prezenþa unui interval
QT prelungit). (Nivel de evidenþã B)
3. Implantarea unui ICD împreunã cu utilizarea beta-blocantelor este recomandatã pentru pacienþii cu SQTL
cu stop cardiac anterior care au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã A)
Clasa IIa
1. Beta-blocantele pot fi eficiente în reducerea MSC la
pacienþii cu diagnostic molecular de SQTL ºi interval
QT normal. (Nivel de evidenþã B)
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2. Implantarea unui ICD împreunã cu continuarea utilizãrii beta-blocantelor poate fi eficientã pentru reducerea MSC la pacienþii cu SQTL care prezintã sincopã
ºi/sau TV sub tratament beta-blocant ºi care au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
Clasa IIb
1. Denervarea simpatica stângã poate fi luatã în considerare la pacienþii cu SQTL cu sincopã, torsadã de
vârfuri sau stop cardiac sub medicaþie beta-blocantã.
(Nivel de evidenþã B)
2. Implantarea unui ICD împreunã cu folosirea beta-blocantelor pot fi considerate pentru prevenþia MSC la
pacienþii din categoriile posibil asociate cu risc înalt de
stop cardiac cum ar fi SQTL2 ºi SQTL3 ºi care au o
speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare
de 1 an. (Nivel de evidenþã B)
10.2 Sindromul Brugada
Recomandãri
Clasa I
1. ICD este indicat la pacienþii cu sindrom Brugada cu
stop cardiac în antecedente care primesc medicaþie
optimã ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional
bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa

4. Isoproterenolul poate fi util pentru tratamentul unei
furtuni electrice în sindromul Brugada. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Testarea EP poate fi luatã în considerare pentru stratificarea riscului la pacienþii asimptomatici cu sindrom
Brugada cu supradenivelare spontanã de segment ST
cu sau fãrã mutaþia genei SCN5A. (Nivel de evidenþã
C)
2. Chinidina poate fi rezonabilã pentru tratamentul furtunii electrice la pacienþii cu sindrom Brugada. (Nivel
de evidenþã C)
10.3 Tahicardia ventricularã polimorfã
catecolaminergicã
Recomandãri
Clasa I
1. Beta-blocantele sunt indicate la pacienþii diagnosticaþi
clinic cu TV polimorfã catecolaminergicã (TVPC) pe
baza prezenþei AV spontane sau induse de stres. (Nivel de evidenþã C)
2. Implantarea unui ICD împreunã cu utilizarea betablocantelor este indicatã la pacienþii cu TVPC care au
supravieþuit unui stop cardiac ºi au o speranþã de viaþã
cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de
evidenþã C)

1. ICD este rezonabil la pacienþii cu sindrom Brugada
cu supradenivelare spontanã de segment ST în V1,
V2 sau V3 care au avut sincopã cu sau fãrã demonstrarea mutaþiilor genei SCN5A ºi care au o speranþã
de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an.
(Nivel de evidenþã C)

Clasa IIa

2. Monitorizarea clinicã pentru dezvoltarea unei supradenivelãri spontane de segment ST este rezonabilã
pentru managementul pacienþilor cu supradenivelare
de segment ST indusã numai prin provocare farmacologicã, cu sau fãrã simptome. (Nivel de evidenþã C)

2. Implantarea ICD împreunã cu utilizarea beta-blocantelor poate fi eficientã pentru pacienþii cu TVPC cu sincopã ºi/sau TV susþinute documentate care primesc
beta-blocante ºi au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)

3. ICD este rezonabil la pacienþii cu sindrom Brugada cu
TV documentatã care nu a condus la stop cardiac ºi
care au o speranþã de viaþã cu status funcþional bun
mai mare de 1 an. (Nivel de evidenþã C)

Clasa IIb

1. Beta-blocantele pot fi eficiente la pacienþii fãrã manifestãri clinice atunci când diagnosticul de TVPC este
stabilit în copilãrie pe baza analizei genetice. (Nivel de
evidenþã C)

1. Beta-blocantele pot fi considerate pentru pacienþii
adulþi cu TVPC diagnosticatã genetic care nu prezintã
simptome clinice de tahiaritmii. (Nivel de evidenþã C)
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11. Aritmii ventriculare ºi moartea
cardiacã subitã în populaþii specifice
11.1 Atleþi
Recomandãri
Clasa I
1. Istoricul ºi examinarea fizicã înainte de participarea
competiþionalã, inclusiv istoricul familial de moarte
prematurã sau subitã ºi dovezile specifice ale unor boli
cardiovasculare precum cardiomiopatiile ºi anomalii
ale canalelor ionice sunt recomandate la atleþi. (Nivel
de evidenþã C)

11.3 Vârstnici
Recomandãri
Clasa I
1. Pacienþii vârstnici cu AV trebuie trataþi în general de
aceeaºi manierã ca indivizii mai tineri. (Nivel de evidenþã A)
2. Dozarea ºi administrarea medicaþiei antiaritmice prescrise pacienþilor vârstnici trebuie ajustate farmacocineticii modificate a acestor pacienþi. (Nivel de evidenþã C)
Clasa III

2. Atleþii prezentând tulburãri de ritm, boalã cardiacã
structuralã sau alte semne ºi simptome suspecte pentru boli cardiovasculare, trebuie evaluaþi la fel ca toþi
ceilalþi pacienþi dar conºtientizând particularitãþile activitãþii lor. (Nivel de evidenþã C)

1. Pacienþii vârstnici cu speranþa de viaþã mai micã de 1
an din cauza comorbiditãþilor importante nu trebuie
sã primeascã terapie cu ICD. (Nivel de evidenþã C)

3. Atleþii prezentaþi cu sincopã trebuie evaluaþi atent pentru a descoperi boli cardiace subiacente sau tulburãri
de ritm. (Nivel de evidenþã B)

În ciuda demonstrãrii eficienþei în reducerea mortalitãþii
globale ºi a MSC, beta-blocantele sunt subutilizate la
vârstnici. Mai multe trialuri randomizate prospective au
demonstrat eficienþa ICD în prevenþia primarã ºi secundarã a MSC comparativ cu medicaþia aniaritmicã, la toate
grupele de vârstã.

4. Atleþii cu simptome semnificative trebuie sã-ºi opreascã
activitatea competiþionalã pe durata evaluãrii anomaliilor cardiovasculare. (Nivel de evidenþã C)

11.4 Pacienþii cu ICD

Clasa IIb

Recomandãri

1. ECG cu 12 derivaþii ºi posibil ecocardiografia pot fi considerate ca metode de screening pre-competiþional
pentru afecþiuni cardiace la atleþi. (Nivel de evidenþã
B)

Clasa I

11.2 Sarcina
Recomandãri
Clasa I
1. La femeile însãrcinate care dezvoltã TV instabilã hemodinamic trebuie efectuatã cardioversia electricã.
(Nivel de evidenþã B)
2. În cazul femeile însãrcinate cu SQTL simptomatice,
este beneficã continuarea beta-blocantului pe durata
sarcinii ºi dupã aceasta cu excepþia cazurilor în care
existã contraindicaþii absolute. (Nivel de evidenþã C)

1. Pacienþii cu ICD trebuie sã efectueze periodic controlul
ºi analiza statusului dispozitivului. (Nivel de evidenþã
C)
2. ICD implantate trebuie programate pentru a obþine o
sensibilitate ºi specificitate optime. (Nivel de evidenþã
C)
3. Trebuie luate mãsuri pentru a minimaliza riscul terapiilor inadecvate ale ICD. (Nivel de evidenþã C)
4. Pacienþii cu ICD care se prezintã pentru TV incesantã
trebuie spitalizaþi pentru managementul aritmiei. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIa
1. Ablaþia transcateter poate fi utilã la pacienþii cu ICD
care prezintã TV incesante sau cu recurenþe frecvente.
(Nivel de evidenþã B)
2. La pacienþii care primesc terapii ICD inadecvate, eva-
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luarea electrofiziologicã poate fi utilã în scopuri diagnostice ºi terapeutice. (Nivel de evidenþã C)

intervalul QT ºi se prezintã cu câteva episoade de
torsadã de vârfuri în care QT rãmâne prelungit. (Nivel
de evidenþã B)

11.5 Aritmii induse de medicamente

Recomandãri

2. Pacingul atrial sau ventricular sau isoproterenolul
sunt rezonabile la pacienþii care iau medicamente ce
prelungesc intervalul QT si care se prezintã pentru
torasadã de vârfuri recurentã. (Nivel de evidenþã B)

Clasa I

Clasa IIb

1. Anticorpii antidigitalici se recomandã pacienþilor care
se prezintã cu aritmii ventriculare susþinute, bloc AV
de grad înalt ºi/sau asistolã care sunt considerate a fi
cauzate de toxicitatea digitalicã. (Nivel de evidenþã A)

1. Repleþia potasiului seric la valori de 4,5-5 mM/L poate
fi rezonabilã la pacienþii care iau medicamente ce prelungesc intervalul QT ºi se prezintã cu câteva episoade de torsadã de vârfuri în care QT rãmâne prelungit.
(Nivel de evidenþã C)

Toxicitatea digitalicã

Clasa IIa
1. Pacienþii care urmeaza tratament digitalic ºi se prezintã cu toxicitae cardiacã moderatã (ex bãtãi ectopice
izolate) pot fi trataþi eficient prin recunoaºterea cauzei,
monitorizarea continua a ritmului cardiac, retragerea
digitalei, restaurarea nivelurilor normale ale electroliþilor (inclusiv potasiul seric >4 mM/L) ºi oxigenoterapie. (Nivel de evidenþã C)
2. Administrarea de magneziu sau pacing-ul sunt rezonabile la pacienþi care iau digitalã ºi se prezintã cu toxicitate severã*. (Nivel de evidenþã C)
Clasa IIb
1. Dializa pentru mangementul hiperkaliemiei poate fi
luatã în considerare la pacienþi care iau digitalã ºi se
prezintã cu toxicitate severã*. (Nivel de evidenþã C)
Clasa III

Toxicitatea blocantelor de canale de sodiu
Recomandãri
Clasa I
1. La pacienþii cu toxicitate datã de blocante de canale
de sodiu este indicatã întreruperea agentului cauzator. (Nivel de evidenþã A)
Clasa IIa
1. Oprirea medicamentului, reprogramarea pacemakerului sau repoziþionarea sondelor pot fi utile la pacienþii
care iau blocante de canale de sodiu care se prezintã
cu praguri de defibrilare mari sau necesitã pacing.
(Nivel de evidenþã C)

* AV susþinute, bloc AV de grad înalt ºi/sau asistolã.

2. La pacienþii care iau blocante de canale de sodiu
care se prezintã cu flutter atrial cu conducere AV 1:1,
retragerea agentului cauzator este rezonabilã. Dacã
este necesarã continuarea medicamentului, blocarea
adiþionalã a nodului AV cu diltiazem, verapamil sau
beta-blocante precum ºi ablaþia pentru flutterul atrial
pot fi eficiente. (Nivel de evidenþã C)

SQTL indus medicamentos

Clasa IIb

Recomandãri

1. Administrarea unui beta-blocant ºi a unui bolus de
sodiu pot fi luate în considerare la pacienþii care iau
blocante de canale de sodiu dacã tahicardia devine
mai frecventã sau mai dificil de cardiovertit. (Nivel de
evidenþã C)

1. Tratamentul cu lidocainã sau fenitoina nu sunt recomandate la pacienþi care iau digitalã ºi se prezintã
pentru toxicitate severã*. (Nivel de evidenþã C)

Clasa I
1. La pacienþii cu SQTL indus medicamentos este indicatã
retragerea agentului cauzator. (Nivel de evidenþã A)
Clasa IIa

Aritmiile induse de blocante de canale de sodiu ºi de alte
medicamente sunt incluse în Tabelul 5.

1. Managementul cu sulfat de magneziu iv este rezonabil la pacienþii care iau medicamente ce prelungesc
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Tabelul 5. Sindroame aritmice induse de medicamente ºi managementul lor
Medicament

Prezentare clinicã

Digitala

Toxicitate cardiacã redusã(doar aritmii
izolate)

Medicamente care prelungesc intervalul QT

Blocante de canale de sodiu

Management*

Toxicitate cardiacã severã: aritmii ventriculare susþinute; bloc AV de grad înalt; asistolã

Anticorpi antidigitalici
Pacing
Dializã pentru hiperkaliemie

Torsadã de vârfuri: câteva episoade, QT
rãmâne lung

Sulfat de magneziu iv (MgSO4)
Repleþia potasiului(K+) la 4,5-5 mEq/L

Torsadã de vârfuri recurentã

Pacing ventricular
Isoproterenol

Prag de defibrilare ridicat sau necesitatea
pacingului

Oprirea medicamentului; repoziþionarea sondelor

Flutter atrial cu conducere AV 1:1

Diltiazem, verapamil, beta-blocante (iv)

Tahicardie ventricularã (mai frecventã; dificil
de convertit)

Beta-blocante; sodiu

Sindrom Brugada

Oprirea medicamentului; tratarea aritmiei

* Totdeauna se impun recunoaºterea toxicitãþii, monitorizarea continuã a ritmului cardiac, retragerea agenþilor cauzali, reechilibrarea electroliticã (inclusiv a potasiului seric peste 4 mEq/L) ºi oxigenoterapia. Ordinea în care sunt menþionate nu indicã secvenþa de administrarea atunci când mai mult de un
medicament este menþionat. AV = atrioventricular; iv = intravenos

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aritmii, Preºedinte Prof. Dr. Dan Dobreanu, Secretar Dr. Radu
Vãtãºescu, efectuatã de Dr. Corneliu Iorgulescu, Dr. Radu Vãtãºescu, Dr. Alexandru Voican, Dr. Adriana Saraolu
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Introducere
Algoritmii pentru utilizarea adecvatã a cardiostimulãrii
prezentaþi în acest document, elaborat de cãtre ESC ºi
EHRA, doresc sã aducã în faþa medicului curant o viziune documentatã la nivel actual a specialiºtilor în domeniu
asupra problemelor expuse.
Acest ghid acoperã douã teme principale: prima include
cardiostimularea permanentã în bradiaritmii, sincopã ºi
alte situaþii specifice; a doua este reprezentatã de resincronizarea cardiacã ca terapie adjuvantã la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã. Figurile, tabelele ºi textul din aceastã
variantã abreviatã a ghidului reprezintã o redare succintã
a celor mai importante situaþii clinice din ghidul în variantã
extinsã.
Clasele de recomandare ºi nivelele de evidenþã sunt definite de ESC dupã cum urmeazã:

Clasa I

Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit
tratament sau procedurã este
benefic, util ºi eficient

Clasa II

Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã
de opinii privind utilitatea/eficienþa unui
tratament sau proceduri

Clasa IIa

Ponderea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficienþei

Clasa IIb

Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin admise
de dovezi/opinii

Clasa III

Dovezi sau acord general cã tratamentul
sau procedura nu este
util/eficient ºi în unele cazuri poate fi
dãunãtor

*Adaptat dupã Ghidul pentru Pacing cardiac ºi terapia de resincronizare cardiacã (European Heart Journal 2007; 28:2256-2295)
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Nivelele de evidenþã
Nivel de evidenþã A

Date obþinute din multiple studii clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din
studii ample nerandomizate

Nivel de evidenþã C

Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective sau registre

1. Cardiostimularea permanentã
1.1 Boala de nod sinusal
Recomandãrile stimulãrii cardiace în boala de nod sinusal (BNS)
Clasa
Clasa I

Indicaþia clinicã
1.

2.
3.

Clasa IIa

1.
2.

Nivel de evidenþã

Boala de nod sinusal manifestatã prin bradicardie simptomaticã, cu sau fãrã tahicardie dependentã de bradicardie. Corelaþia dintre simptome ºi bradicardie trebuie sã fie:
 spontanã
 indusã medicamentos atunci când nu existã terapie alternativã
Sincopã cu boalã de nod sinusal, fie produsã spontan sau indusã în cadrul studiului electrofiziologic
Boala de nod sinusal manifestatã ca incompetenþã cronotropã simptomaticã:
 produsã spontan
 indusã medicamentos atunci când lipseºte alternativa la aceasta

C

Boalã de nod sinusal simptomaticã fie spontan, fie indusã medicamentos, pentru
care nu existã alternativã terapeuticã, fãrã corelaþie documentatã între ritm ºi
simptomatologie. Frecvenþa cardiacã de repaus ar trebui sa fie <40 bpm.
Sincopã pentru care nu existã altã explicaþie, dar este însoþitã de modificãri electrofiziologice (SNRTc >800ms).

C

Clasa IIb

1.

Pacienþi cu boalã de nod sinusal minim simptomaticã, frecvenþã cardiacã diurnã
de repaus <40 bpm ºi fãrã incompetenþã cronotropã

C

Clasa III

1.

Boalã de nod sinusal asimptomaticã inclusiv cazul în care se folosesc medicamente bradicardizante
Dovezi electrocardiografice ale disfuncþiei de nod sinusal cu simptome nedatorate
direct sau indirect bradicardiei
Disfuncþie simptomaticã de nod sinusal în care simptomele pot fi atribuite unei
medicaþii neesenþiale

C

2.
3.

Notã: când BNS este diagnosticatã, tahiaritmiile atriale sunt probabile, chiar dacã nu sunt înregistrate momentan, implica necesitatea luãrii în considerare
a tratamentului anticoagulant.

1.2 Tulburãri de conducere atrioventricularã ºi intraventricularã
Recomandãrile stimulãrii cardiace în blocul atrioventricular (BAV) dobândit
Clasã
Clasa I

Indicaþie clinicã
1.
2.
3.

Nivel de evidenþã

BAV cronic simptomatic de grad III sau II (Mobitz I sau II)
Boli neuromusculare (ex. distrofie muscularã miotonicã, sindromul Kearns-Sayre,
etc.) cu BAV de grad II sau III
BAV grad II sau III (Mobitz I sau II):
a) dupã ablaþia transcateter a joncþiunii atrioventriculare
b) dupã operaþie valvularã când blocul nu se soluþioneazã

C
B
C

Clasa IIa

1.
2.

BAV asimptomatic de grad III sau II (Mobitz I sau II)
BAV prelungit de grad I simptomatic

C
C

Clasa IIb

1.

Boli neuromusculare (ex. distrofie muscularã miotonicã, sindromul Kearns-Sayre,
etc.) cu BAV de grad I

B

Clasa III

1.
2.
3.

BAV de grad I asimptomatic
Bloc de gradul II Mobitz I asimptomatic cu bloc suprahisian
BAV presupus a se vindeca

C
C
C
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Figura 1. Selecþia modului de stimulare în BNS

ANTITACHY= algoritmi antitahicardici în pacemaker; MPV= minimalizarea stimulãrii în ventriculi.
Notã: În BNS, modurile VVIR ºi VDDR sunt considerate nepotrivite ºi nu sunt recomandate. Unde existã bloc atrioventricular, AAIR este considerat
inadecvat

Recomandãri pentru stimulare cardiacã în blocul cronic bifascicular ºi trifascicular
Clasa

Indicaþie clinicã

Nivel de evidenþã

Clasa I

1.
2.
3.
4.

BAV intermitent de grad III
BAV de grad II Mobitz II
Bloc de ramurã alternant
Identificarea la studiu electrofiziologic al unui interval HV marcat prelungit
(100ms) sau unui bloc infra-Hisian la pacienþi simptomatici

C

Clasa IIa

1.

Sincopã nedemonstratã a fi cauzatã de BAV când alte cauze plauzibile îndeosebi tahicardia ventricularã au fost excluse
Boli neuromusculare (ex. distrofie muscularã miotonicã, sindromul KearnsSayre etc.) cu orice grad de bloc fascicular
Descoperirea întâmplãtoare la studiu electrofiziologic al unui interval HV marcat prelungit (100ms) sau unui bloc infra-Hisian la pacienþi asimptomatici

B

2.
3.
Clasa IIb
Clasa III

C
C

Fãrã
1.
2.

Bloc de ramurã fãrã BAV sau simptome
Bloc de ramurã cu BAV grad I asimptomatic

B
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Figura 2. Selecþia modului de stimulare în BAV dobândit, blocul bifascicular ºi trifascicular

Dacã blocul atrioventricular nu este permanent se va selecta un mod de stimulare care sã protejeze conducerea atrioventricularã fiziologicã.
* Stimularea în mod VVIR reprezintã o alternativã mai ales la pacienþii care nu fac efort fizic sau la cei cu speranþã de viaþã scurtã.

1.3 Infarct miocardic recent
Recomandãri pentru stimulare permanentã în caz de tulburãri de conducere legate de infarctul miocardic acut
Clasa
Clasa I

Indicaþie clinicã
1.
2.
3.

BAV de grad III persistent precedat sau nu de tulburãri de conducere
intraventricularã
BAV de grad II Mobitz II persistent asociat cu bloc de ramurã, cu sau fãrã interval PR
prelungit
BAV de grad II Mobitz II sau BAV grad III, tranzitoriu asociat cu un bloc de ramurã
nou apãrut

Clasa IIa

Fãrã

Clasa IIb

Fãrã

Clasa III

1.
2.
3.
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BAV tranzitoriu de grad II sau III fãrã bloc de ramurã
Hemibloc anterior stâng nou apãrut sau prezent în momentul internãrii
BAV de grad I persistent

Nivel de
evidenþã
B

B
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1.4 Sincopa reflexã
Principalele cauze ale sincopei reflexe


Sincopa vasovagalã



Sincopa din sindromul sinusului carotidian



Sincopa situaþionalã:
Hemoragie acutã (sau pierdere acutã de fluide)
Tuse ºi strãnut
Stimulare gastrointestinalã (deglutiþie, defecaþie ºi durere visceralã)
Micþiune (postmicþiune)
Postefort
Postprandial
Altele (ex. cântat la instrumente de suflat ºi ridicare de greutãþi)



Nevralgie glosofaringianã

Recomandãrile pentru stimularea cardiacã în sindromul de sinus carotidian
Clasa

Indicaþie clinicã

Nivel de evidenþã

Clasa I

1.

Sincopã recurentã cauzatã de presiune accidentalã a sinusului carotidian
ºi reprodusã prin masaj sino-carotidian, asociatã cu asistolie ventricularã
cu o duratã mai mare de 3 secunde (pacientul poate avea sincopã sau
presincopã), în absenþa medicaþiei care deprimã activitatea nodului sinusal

C

Clasa IIa

1.

Sincopã recurentã inexplicabilã, fãrã presiune accidentalã a sinusului
carotidian, dar sincopa este reprodusã prin masaj sino-carotidian, asociatã cu
asistolie ventricularã cu o duratã mai mare de 3 secunde (pacientul poate
avea sincopã sau presincopã), în absenþa medicaþiei care deprimã activitatea
nodului sinusal

B

Clasa IIb

1.

Prima sincopã, cu sau fãrã presiune carotidianã accidentalã, dar sincopa (sau
presincopa) este reprodusã prin masaj sino-carotidian, asociatã cu asistolie
ventricularã cu o duratã mai mare de 3 secunde, în absenþa medicaþiei care
deprimã activitatea nodului sinusal

C

Clasa III

1.

Hipersensibilitate de sinus carotidian fãrã simptome

C

Recomandãri pentru stimulare în sincopa vasovagalã
Clasa

Indicaþie clinicã

Nivel de evidenþã

Clasa I

Fãrã

Clasa IIa

1.

Pacienþi cu vârstã mai mare de 40 ani cu sincopã vasovagalã recurentã
severã care prezintã asistolie prelungitã în timpul înregistrãrii ECG ºi/sau
a testului mesei înclinate, dupã eºecul altor opþiuni de tratament ºi dupã
informarea despre rezultatele divergente ale studiilor

C

Clasa IIb

1.

Pacienþi cu vârstã mai micã de 40 ani cu sincopã vasovagalã recurentã
severã care prezintã asistolie prelungitã în timpul înregistrãrii ECG ºi/sau
a testului mesei înclinate, dupã eºecul altor opþiuni de tratament ºi dupã
informarea despre rezultatele divergente ale studiilor

C

Clasa III

1.

Pacienþi fãrã bradicardie demonstratã în timpul unei sincope reflexe

C
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1.5 Bolile cardiace congenitale în pediatrie
Recomandãri pentru stimulare în pediatrie ºi boli cardiace congenitale
Clasa
Clasa I

1.

2.
3.
4.
Clasa IIa

1.
2.
3.

4.
Clasa IIb

1.
2.
3.
4.

Clasa III

1.
2.
3.
4.

Condiþie clinicã

Nivel de evindenþã

BAV congenital de grad III cu una din urmatoarele condiþii:
 Simptome
 Frecvenþa ventricularã <50-55/min. la nou-nãscuþi
 Frecvenþa ventricularã <70/min. în bolile congenitale
 Disfuncþie ventricularã
 Ritm de scãpare cu complex QRS larg
 Ritm ventricular ectopic complex
 Pauze ventriculare >2-3 x lungimea ciclului de bazã
 Interval QTc prelungit
 Prezenþa BAV mediat imunologic (anticorpi materni)
BAV de grad II sau III cu:
 Bradicardie simptomaticã*
 Disfuncþie ventricularã
BAV de gradul III sau II tip Mobitz II post-operator care persistã cel puþin 7 zile
dupã chirurgia cardiacã
Disfuncþie de nod sinusal simptomaticã

B

Bradicardie sinusalã asimptomaticã la copilul cu boalã congenitalã complexã ºi
 Frecvenþa de repaus <40/min sau
 Pauze în frecvenþa ventricularã >3sec.
Sindromul bradicardie-tahicardie care necesitã medicaþie antiaritmicã atunci când
alte variante terapeutice, precum ablaþia transcateter, nu sunt posibile
Sindrom de QT lung cu:
 BAV 2:1 sau de grad III
 Bradicardie simptomaticã (spontanã sau indusã de betablocant)
 Tahicardie ventricularã dependentã de pauzã
Boala cardiacã congenitalã ºi instabilitate hemodinamicã datoratã bradicardiei
sinusale sau pierderii sincronismului atrioventricular

C

C
C
C

C
B

C

BAV congenital de grad III fãrã indicaþie de stimulare clasa I
BAV grad III tranzitor postoperator cu bloc bifascicular rezidual
Bradicardie sinusalã asimptomaticã la adolescenþi cu boalã congenitalã ºi
 Frecvenþã de repaus <40/min. sau
 Pauze în frecvenþa ventricularã >3sec
Boli neuromusculare cu orice grad de BAV asimptomatic

B
C
C

Bloc tranzitoriu atrioventricular postoperator cu revenire la conducerea
atrioventricularã în 7 zile
Bloc bifascicular postoperator asimptomatic cu sau fãrã BAV de grad I
BAV de grad II tip I asimptomatic
Bradicardie sinusalã asimptomaticã la adolescenþii cu frecvenþa cardiacã minimã
>40/min. ºi pauzã maximã în ritmul ventricular <3sec.

B

C

C
C
C

* semnificaþia clinicã a bradicardiei dependentã de vârstã

1.6 Transplantul cardiac
Recomandãrile pentru stimulare dupã transplantul cardiac
Clasa

Indicaþie clinicã

Nivel de
evidenþã

Clasa I

1.

Bradiaritmie simptomaticã datoritã disfuncþiei de nod sinusal sau BAV la 3
sãptãmâni post-transplant

C

Clasa IIa

1.

Incompetenþã cronotropicã ce afecteazã calitatea vieþii în perioada tardivã posttransplant

C

Clasa IIb

1.

Bradiaritmie simptomaticã între prima ºi a treia sãptãmânã post-transplant

C

Clasa III

1.
2.
3.

Bradiaritmie asimptomaticã ºi incompetenþã cronotropicã toleratã
Monitorizarea rejetului cardiac
Bradiaritmie în prima sãptãmânã post-transplant

C
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2. Cardiostimularea

în condiþii specifice

Cardiomiopatia hipertroficã
Recomandãrile pentru stimulare în cardiomiopatia hipertroficã obstructivã
Clasa

Indicaþie clinicã

Nivel de
evidenþã

Clasa 1

Fãrã

Clasa IIa

Bradicardie simptomaticã
datoratã betablocantelor când
terapiile alternative nu sunt
acceptabile

C

Clasa IIb

Pacienþi cu cardiomiopatia
hipertroficã refractarã la
medicaþie cu gradient semnificativ în LVOT în repaus sau
provocat ºi cu contraindicaþie
pentru ablaþie septalã sau miomectomie

A

1.
2.

C

Clasa III

Pacienþi asimptomatici
Pacienþi simptomatici care
nu au obstrucþie în LVOT

referã la stimularea biventricularã deoarece este susþinutã
de cele mai multe dovezi, dar nu se exclude stimularea
numai a VS pentru a corecta asincronismul ventricular.
Întârzierea conducerii ventriculare continuã sã fie definitã
prin prisma duratei complexului QRS (QRS 120 ms). Se
admite cã întârzierea conducerii ventriculare este posibil
sã nu conducã la desincronizare mecanicã. Desincronizarea se defineºte ca un pattern de necoordonare regionalã a contracþiei-relaxãrii. Deºi din punct de vedere
teoretic este mai adecvatã abordarea desincronizãrii mecanice ventriculare decât întârzierea conducerii, nu existã
studii randomizate, extinse, cu grup control care sã aprecieze valoarea desincronizãrii mecanice la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã ce urmeazã sã fie stimulaþi pentru
aceastã afecþiune.
Recomandãrile pentru efectuarea CRT prin stimulare biventricularã (CRT-P) sau în combinaþie cu ICD
(CRT-D) la pacienþii cu IC

LVOT = tract de ejecþie VS

Pacienþi cu IC ce rãmân în clasã NYHA III sau IV, deºi primesc
tratament farmacologic optim, cu FE 35%, diltaþia VS*, ritm
sinusal ºi complex QRS larg 120 ms
 Clasa I-Nivel de evidenþã A: CRT-P pentru a reduce
morbiditatea ºi mortalitatea
 CRT-D reprezintã o opþiune acceptabilã la pacienþi cu
speranþã de viaþã cu un status funcþional bun peste 1
an, Clasa I-Nivel de evidenþã B

3. Terapia de resincronizare cardiacã la
pacienþii cu insuficienþã cardiacã
3.1 Introducere

Efectele clinice ale resincronizãrii cardiace dovedite prin
studii
Managementul de calitate al insuficienþei cardiace congestive (IC), în afara ameliorãrii simptomatologiei, a scãderii
mortalitãþii ºi a prevenþiei evenimentelor cardiace majore,
include împiedicarea progresiei bolii ºi în special a tranziþiei de la disfuncþie ventricularã stângã asimptomaticã
la insuficienþã cardiacã decompensatã. Efectele clinice pe
termen lung ale terapiei de resincronizare (CRT) au fost
pentru prima datã evaluate prin studii fãrã grup control,
acestea demonstrând beneficiul stimulãrii biventriculare.
Ulterior au fost realizate ºi studii randomizate, multicentrice, cu distribuþie paralelã sau încruciºatã a tratamentului, pentru a stabili valoarea clinicã a CRT la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã avansatã ºi ritm sinusal cu sau fãrã
indicaþie de ICD. Au fost publicate de asemenea ºi meta-analize. Criteriile de includere au fost: 1) insuficienþã
cardiacã clasã NYHA III sau IV, în ciuda tratamentului farmacologic optim (OPT); 2) FEVS <35%, diametrul telediastolic al VS >55 mm ºi durata complexului QRS ≥120 sau
150 ms.

Recomandãrile pentru stimularea biventricularã la
pacienþii cu IC ºi indicaþie concomitentã de cardiostimulare permanentã
Pacienþi cu IC în clasa NYHA III sau IV, cu FE 35%, diltaþia
VS*, complex QRS larg 120 ms ºi indicaþie de cardiostimulare permanentã (primul implant sau upgradare a pacemakerului convenþional)
 Clasa IIa-Nivel de evidenþã C

Recomandãrile pentru utilitatea ICD în combinaþie
cu implantul de pacemaker biventricular la pacienþii
cu IC ºi indicaþie de ICD
Pacienþi cu IC simptomaticã ºi indicaþie de Clasa I pentru
implant de ICD (primul implant sau upgradare) care sunt în
clasã funcþionalã NYHA III sau IV cu tratament farmacologic
optim, cu FE 35%, diltaþia VS* ºi complex QRS larg 120 ms
 Clasa I-Nivel de evidenþã B

3.2 Recomandãri
Cardiostimularea pentru IC se poate efectua prin stimulare
biventricularã sau în cazuri selectate, numai prin stimularea ventriculului stâng. Recomandãrile ce urmeazã se
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Recomandãrile pentru stimulare biventricularã la pacienþii cu IC ºi fibrilaþie atrialã permanentã
Pacienþi cu IC ce rãmân în clasã funcþionalã NYHA III sau IV, deºi primesc tratament farmacologic optim, cu FE 35%, diltaþia
VS*, complex QRS larg 120 ms, fibrilaþie atrialã permanentã ºi indicaþie pentru ablaþia nodului AV
 Clasa IIa-Nivel de evidenþã C
* Dilataþie ventricularã stângã/ Au fost utilizate mai multe criterii pentru a defini dilataþia VS în studii controlate ce privesc CRT: diametrul diastolic al VS
>55 mm, diametrul diastolic al VS >30 mm/m2, diametrul diastolic al VS >30 mm/m (înalþime)

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aritmii, Preºedinte Prof. Dr. Dan Dobreanu, Secretar Dr. Radu
Vãtãºescu, efectuatã de Dr. Roxana Rudzik, Dr. Alexandru Voican, Dr. Adriana Saraolu
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Definiþia infarctului miocardic
Criteriile pentru infarctul miocardic acut
Termenul de infarct miocardic ar trebui folosit când existã dovada necrozei miocardice într-un context clinic sugestiv pentru
ischemie miocardicã. În aceste condiþii prezenþa oricãruia din urmãtoarele criterii stabileºte diagnosticul de infarct miocardic:
 Dinamicã enzimaticã a biomarkerilor cardiaci [(preferabil troponina (Tn)] cu cel puþin o unitate deasupra percentilei 99 a
limitei superioare de referinþã alãturi de cel puþin unul din urmãtoarele criterii:
 Simptome de ischemie miocardicã
 Noi modificãri de segment ST-T sau BRS nou apãrut
 Apariþia de unde Q patologice pe ECG
 Dovada imagisticã a unei pierderi noi de miocard viabil sau apariþia unei noi regiuni cu anomalie de cineticã segmentarã
 Identificarea trombului intracoronarian proaspãt la coronarografie ºi/sau la autopsie.
 Moartea cardiacã însoþitã de simptome sugestive de ischemie miocardicã ºi modificãri ECG de tip ischemic presupune a fi noi
sau de BRS nou apãrut, în condiþiile în care decesul a survenit înainte de prelevarea de biomarkeri serici sau înainte de apariþia
acestora în sânge.
 IM asociat procedurilor coronariene percutanate (PCI) este arbitrar definit prin creºterea valorilor Tn (peste 5 ori comparativ
cu percentila 99 a LRS) la pacienþii cu valori de bazã normale ( a 99 a percentilã a LRS) sau o creºtere a valorilor Tn >20%
în cazul în care valorile de referinþã sunt crescute, stabile sau în scãdere. În plus existã fie (i) simptome sugestive de ischemie
miocardicã sau (ii) noi modificãri ischemice ECG sau (iii) rezultate angiografice compatibile cu o complicaþie proceduralã sau
(iv) probe imagistice care demonstreazã noi pierderi de miocard viabil sau noi tulburãri de cineticã segmentarã.
 Infarctul miocardic asociat trombozei intrastent este definit atunci când este depistat prin angiografie coronarianã sau la
autopsie determinând ischemia miocardicã cu creºtere ºi / sau scãderea biomarkerilor cardiaci cu cel puþin o valoare peste a
99a percentilã a LRS.
 IM asociat by-passului aorto-coronarian (CABG) este arbitrar definit prin creºterea valorilor biomarkerilor cardiaci (peste 10 ori
comparativ cu a 99 a percentilã a LRS) la pacienþii cu valori normale iniþiale ale Tn ( a 99 a percentilã a LRS). În plus, fie (i)
unde Q noi patologice sau BRS nou, sau (ii) dovada angiograficã de ocluzie a unui graft sau a unei coronare native, sau (iii)
dovada imagisticã de pierdere nouã de miocard viabil, sau noi tulburãri de cineticã segmentarã sunt necesare sã defineascã
infarctul miocardic asociat bypassului aortocoronarian.
Criteriile pentru definirea unui infarct miocardic în antecedente
Îndeplinirea oricãruia dintre urmãtoarele criterii pune diagnosticul de infarct miocardic în antecedente:
 Unde Q patologice însoþite sau nu de manifestãri clinice ischemice în absenþa cauzelor non-ischemice
 Dovada imagisticã a existenþei unei pierderi segmentare de miocard viabil, cu deficit de cineticã ºi scãderea grosimii acestuia,
în absenþa unei cauze non-ischemice
 Dovada morfopatologicã a unui infarct miocardic în antecedente
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Morfopatologie

Infarctul miocardic este definit prin moartea celulelor cardiace datoritã ischemiei prelungite.

Detectarea infarctului miocardic prin biomarkeri cardiaci

Preferabil

Când troponina nu este disponibilã

Detecþia dinamicii enzimatice a troponinei (I sau T) cu cel
puþin o unitate deasupra percentilei 99 a limitei superioare de referinþã împreunã cu un coeficient de variaþie
≤10%.

Detecþia dinamicii enzimatice a CK-MB cu cel puþin o unitate deasupra percentilei 99 a limitei superioare de referinþã împreunã cu un coeficient de variaþie ≤10%.
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Tabelul 1: Creºteri ale troponinei secundare leziunii miocardice
Leziune miocardicã legatã de ischemia miocardicã primarã
Ruptura plãcii
Formarea de trombi intraluminali la nivelul arterelor coronare
Leziune miocardicã secundarã dezechilibrului cerere/ofertã al ischemiei miocardice
Tahi / bradi aritmii
Disecþie de aortã sau boalã valvularã aorticã severã
Cardiomiopatie hipertroficã
ªoc cardiogen, hipovolemic sau septic
Insuficienþã respiratorie severã
Anemie severã
Hipertensiune arterialã cu sau fãrã HVS
Spasm coronarian
Embolie coronarianã sau vasculitã
Disfuncþie endotelialã coronarianã fãrã BCI semnificativã
Leziune miocardicã fãrã a fi legatã de ischemia miocardicã
Contuzie cardiacã, chirurgie, ablaþie, pacing sau ºocuri electice
Rabdomioliza cu afectare cardiacã
Miocardita
Agenþi cardiotoxici, de exemplu: antracicline, herceptina
Leziune miocardicã multifactorialã sau nedeterminatã
Insuficienþã cardiacã
Cardiomiopatia de stress (Takotsubo)
Embolia pulmonarã severã sau hipertensiunea arterialã pulmonarã
Sepsis ºi pacienþii în stare criticã
Insuficienþa renalã
Boli neurologice acute severe, de exemplu: accidentul vascular cerebral, hemoragia subarahnoidianã
Bolile infiltrative, de exemplu, amiloidoza, sarcoidoza
Exerciþiul fizic intens
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Tabelul 2: Clasificarea universalã a infarctului miocardic
IM tip 1: Infarctul miocardic spontan
Infarctul miocardic spontan este legat de ruptura plãcii aterosclerotice, ulceraþia, fisurarea, eroziunea sau disecþia ce are ca
rezultat formarea trombului intraluminal în una sau mai multe artere coronare, ceea ce conduce la scãderea fluxului sangvin
miocardic sau embolizare distalã urmate de necroza miocitelor. Pacientul poate avea de fond BCI severã, iar ocazional BCI nonobstructivã sau artere coronare permeabile.
IM tip 2: Infarctul miocardic secundar unui dezechilibru ischemic
În cazurile de ischemie miocardicã cu necrozã când alte condiþii decât BCI contribuie la un dezechilibru între necesarul ºi/sau
aportul de oxigen, cum ar fi disfuncþia endotelialã coronarianã, spasmul coronarian, embolia coronarianã, tahi/ bradi aritmiile,
anemia, insuficienþa respiratorie, hipotensiunea arterialã ºi hipertensiunea arterialã cu sau fãrã HVS.
IM tip 3: Infarct miocardic ce duce la deces, când valorile biomarkerilor sunt indisponibile
Moartea cardiacã cu simptome sugestive de ischemie miocardicã ºi modificãri ischemice ECG presupuse a fi noi sau BRS nou
apãrut; decesul a survenit înainte de recoltarea probelor de sânge sau înainte de creºterea biomarkerilor.
IM tip 4a: Infarct miocardic asociat angioplastiei coronariene percutane (PCI)
Infarctul miocardic asociat cu PCI este arbitrar definit prin creºterea valorilor Tn >5 ori faþã de a 99a percentilã a LRS la pacienþii
cu valori iniþiale normale ( a 99a percentila LRS) sau o creºtere a valorilor Tn >20% în cazul în care valorile de referinþã sunt
crescute ºi sunt stabile sau în scãdere. În plus existã fie (i) simptome sugestive de infarct miocardic sau (ii) noi modificãri ECG de
tip ischemic sau BRS nou sau (iii) pierderea angiograficã a patenþei unei artere coronare sau a unui ram important sau demonstrarea unui flux lent sau no-reflow sau embolizare distalã sau (iv) dovada imagisticã a pierderii noi de miocard viabil sau apariþia
unor noi tulburãri de cineticã segmentare.
IM tip 4b: infarct miocardic asociat trombozei intrastent
Infarctul miocardic asociat cu tromboza intrastent detectatã la coronarografie sau la autopsie; determinând ischemia miocardicã
asociatã cu o creºtere ºi /sau scãdere a biomarkerilor cu cel puþin o valoare faþã de percentila 99 LRS.
IM tip 5: infarct miocardic asociat CABG
Infarctul miocardic asociat cu bypassul coronarian este arbitrar definit prin creºterea valorilor biomarkerilor cardiaci >10 ori faþã
de a 99 a percentilã a LRS la pacienþii cu valori iniþiale normale ale Tn ( a 99a percentilã LRS). În plus existã fie (i) unde Q noi patologice sau BRS nou sau (ii) dovada angiograficã de ocluzie a unui graft sau a unei coronare native sau (iii) dovada imagisticã
de pierdere nouã de miocard viabil sau noi tulburãri de cineticã segmentarã.
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Diagnosticul electrocardiografic al
infarctului miocardic
Tabelul 3 înscrie criteriile ECG pentru diagnosticul de ischemie acutã miocardicã care pot sau nu conduce la IM.
Punctul J este utilizat pentru a determina amplitudinea
sub/supradenivelãrii segmentului ST.

Tabelul 3: Manifestãrile ECG ale ischemiei miocardice acute (în absenþa HVS sau BRS)
Supradenivelarea segmentului ST
Supradenivelare nouã de segment ST la punctul J în douã derivaþii concordante: 0,1 mV în derivaþiile concordante altele decât
V2-V3 unde se aplicã 0,2 mV la bãrbaþi 40 ani; 0,25 mV la bãrbaþi <40 ani, sau 0,15 mV la femei.
Subdenivelarea segmentului ST ºi modificãri ale undei T
Subdenivelare nouã, orizontalã sau descendentã de segment ST 0,05 mV în douã derivaþii concordante, ºi/sau inversarea
undei T 0,1 mV în douã derivaþii concordante cu unda R proeminentã sau raport R/S >1.

Criterii ECG de infarct miocardic vechi
Aºa cum se aratã în Tabelul 4, undele Q sau complexul
QS sunt de obicei patognomonice pentru infarctul miocardic vechi la pacienþii cu boalã cardiacã ischemicã, indiferent de simptome.

Tabelul 4: Modificãri ECG asociate cu infarctul miocardic vechi
Orice undã Q în derivaþiile V2-V3 ≥0,02 s sau complex QS în derivaþiile V2 ºi V3.
Unda Q ≥0,03 s ºi 0,1 mV adâncime sau complex QS în derivaþiile I, II, aVL, aVF, sau V4-V6 în oricare douã derivaþii concordante
(I, aVL, V6; V4-V6; II, III, ºi aVF)a
Unde R ≥0,04 s în V1-V2 ºi R/S ≥1 cu unda T pozitivã concordantã în absenþa unui defect de conducere.
a

Aceleaºi criterii se folosesc pentru derivaþiile suplimentare V7-V9.

Condiþii care determinã confuzii în diagnosticul ECG de infarct miocardic
Tabelul 5: Capcane ECG comune în diagnosticul de infarct miocardic
Fals pozitive
Repolarizarea precoce
BRS
Pre-excitaþia ventricularã
Sindroame cu supradenivelare a punctului J, de ex.
sindromul Brugada
 Pericardita / miocardita
 Tromboembolismul pulmonar
 Hemoragia subarahnoidianã














Tulburãri metabolice (ex. hiperpotasemia)
Cardiomiopatiile
Transpoziþia electrozilor
Colecistita
Pattern juvenil persistent
Malpoziþia de electrozi în derivaþiile precordiale
Antidepresive triciclice sau fenotiazine

Fals negative
 Infarct miocardic vechi cu unde Q ºi/sau supradenivelare persistentã de ST
 Pacing ventricular drept
 BRS
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Tehnici imagistice în infarctul miocardic
acut
Tehnicile imagistice pot fi utile în diagnosticul infarctului
miocardic datoritã capacitãþii lor de a detecta anomaliile
de cineticã parietalã sau pierderea de miocard viabil în
prezenþa unor nivele plasmatice crescute ale biomarkerilor cardiaci. În cazul în care din anumite motive biomarkerii nu au fost mãsuraþi sau au ajuns la un nivel normal, evidenþierea imagisticã a unei noi pierderi a viabilitãþii miocardice, în absenþa unor cauze nonischemice, întruneºte
criteriile pentru diagnosticul infarctului miocardic. Funcþia
normalã ºi viabilitatea au o foarte mare valoare predictivã
negativã ºi practic exclud IM acut. Astfel, tehnicile imagistice sunt utile pentru triajul precoce ºi externarea pacienþilor cu suspiciune de infarct miocardic. Totuºi, dacã
biomarkerii cardiaci au fost mãsuraþi la timpul potrivit ºi
sunt în limite normale, determinarea acestora are prioritate în faþa criteriilor imagistice.

Infarctul miocardic recurent
Apariþia caracteristicilor IM dincolo de primele 28 zile
dupã un IM diagnosticat, se considerã un IM recurent.

Reinfarctizarea
Termenul de “reinfarctizare miocardicã” este utilizat pentru un IM acut care apare în primele 28 zile dupã un IM
incidental sau IM recurent. La pacienþii la care se suspecteazã o reinfarctizare pe baza semnelor ºi simptomelor
clinice ce apar dupã un IM iniþial, se recomandã determinarea imediatã a valorilor Tn. Dupã 3-6 h, se efectueazã
o a doua determinare. Dacã Tn este crescutã dar stabilã
sau în scãdere la ora presupusului reinfarct, atunci diagnosticul de reinfarct necesitã o creºtere de cel puþin 20%
a valorii Tn la a doua determinare. Dacã valoarea iniþialã
a Tn este normalã, se aplicã criteriile pentru IM acut nou.

Infarctul miocardic silenþios
Pacienþii asimptomatici care dezvoltã unde Q noi patologice ºi îndeplinesc criteriile de IM detectat în timpul unui
ECG de rutinã sau prezintã dovezi imagistice cardiace de
IM, care nu pot fi atribuite direct procedurilor de revascularizare coronarianã trebuie denumite IM silenþioase.

Evaluarea IM la pacienþii supuºi unei alte
proceduri cardiace altele decât PCI sau
CABG
Apariþia unor modificãri noi ale segmentului ST-T la pacienþii operaþi pe cord este obiºnuitã. Când apar unde Q
noi ºi patologice în alte teritorii decât cele cunoscute din
preoperator trebuie luatã în considerare instalarea unui
IM (tipul 1 sau 2), mai ales dacã se asociazã cu creºterea
biomarkerilor cardiaci, noi modificãri de cineticã parietalã
sau instabilitate hemodinamicã.
Implantarea percutanã a valvei aortice sau clipul mitral
pot determina leziune miocardicã cu necrozã, atât prin
traumatizarea directã a miocardului, cât ºi prin obstruarea
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unei artere coronare sau producerea unei embolii coronariene cu crearea de ischemie regionalã. Ablaþia aritmiilor presupune leziuni miocardice cu necrozã controlatã
datoratã încãlzirii sau rãcirii þesutului. Extinderea necrozei
poate fi evaluatã prin valorile Tn; totuºi o creºtere a Tn în
acest context nu ar trebui etichetatã drept IM.

Infarctul miocardic asociat cu proceduri
non-cardiace
IM perioperator este cea mai frecventã complicaþie perioperatorie vascularã majorã a intervenþiilor chirurgicale
majore non-cardiace. Multe infarcte diagnosticate în
acest context sunt cauzate de un dezechilibru prelungit
între oferta ºi cererea de oxigen a miocardului, produs
pe fondul existenþei BCI. Aceasta alãturi de creºterea ºi/
sau scãderea Tn indicã un IM tipul 2. Totuºi un studiu
anatomo-patologic al pacienþilor cu IM perioperator fatal a descoperit ruptura plãcii ºi agregarea plachetarã cu
formare de tromb la cca jumãtate dintre astfel de cazuri,
altfel spus fiind IM de tipul 1. Datoritã diferenþelor terapeutice ce existã între fiecare tip este nevoie de examinare ºi
judecatã clinicã minuþioasã.

Ischemia miocardicã sau infarctul
miocardic asociat cu insuficienþa
cardiacã
IM este o cauzã importantã a IC decompensate acut ºi ar
trebui mereu luat în considerare în cazurile acute la un
pacient cu IC, dar valorile crescute ale Tn singure nu pot
stabili diagnosticul de IM ºi pot fi observate ºi la cei cu IC
non- ischemicã. În afarã de IM de tip 1 au fost propuse
mai multe mecanisme care sã explice nivelurile variat crescute ale Tn în cazurile de IC. De exemplu IM tip 2 poate fi
produs de presiunea transmuralã crescutã, de ocluzia vaselor coronare mici, de disfuncþia endotelialã, de anemie
sau hipotensiune. Pe lângã IM tipurile 1 sau 2 apoptoza
cardiomiocitelor ºi autofagia determinatã de întinderea
parietalã au fost demonstrate ºi experimental. Toxicitatea
celularã directã provocatã de inflamaþie, de neurohormonii circulanþi, de procesele infiltrative, ca ºi de miocarditã
ºi cardiomiopatia de stress poate determina IC ºi nivele
anormale ale Tn.

Infarctul miocardic în studii clinice ºi
programe de asigurare a calitãþii
În cadrul studiilor clinice infarctul miocardic poate constitui un criteriu de includere sau de finalizare a studiului.
Definirea IM ca ºi criteriu de includere, de ex. IM tip 1 ºi nu
IM tip 2, va determina caracteristicile pacientului în cadrul
studiului. Adaptarea definiþiei la un studiu clinic individual
poate fi convenabilã în unele circumstanþe ºi ar trebui sã
aibã un motiv bine întemeiat. Cercetãtorii ar trebui sã se
asigure cã un studiu furnizeazã date detaliate despre tipurile diferite de IM ºi trebuie sã includã limitele de decizie
pentru percentila 99 a Tn sau ale altor biomarkeri utilizaþi.
Pot fi indicate limite multiple ale percentilei 99 a, aºa cum
se indicã în Tabelul 6. Aceasta va facilita compararea trialurilor ºi a meta-analizelor.
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Tabelul 6: Clasificarea diferitelor tipuri de infarct miocardic în funcþie de multiplii percentilei 99 din limita
superioarã de referinþã a biomarkerului studiat
Multiplu
x 99%

IM tip 1
(spontan)

IM tip 2
(secundar)

IM tip 3a
(moarte subitã)

IM tip 4ab
(PCI)

IM tip 4b
(tromboza
de stent)

IM tip 4cb
Restenoza

IM tip 5b
(CABG)

1-3 x
3-5 x
5-10 x
>10 x
Total
IM = infarct miocardic; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; CABG = by-pass aorto-coronarian.
a
Biomarkerii nu sunt disponibili pentru acest tip de infarct miocardic întrucât pacienþii au decedat înainte ca determinarea biomarkerilor sã poatã fi
efectuatã. (zona albastrã). Zonele roºii indicã valori arbitrar definite ale Tn, sub limita de decizie pentru IM asociat PCI sau CABG.
b
Restenoza este definitã ca stenoza 50% la angiografia coronarianã sau o leziune complexã asociatã cu o creºtere ºi / sau scãdere a valorilor Tn > a99-a
percentilã LRS ºi fãrã elemente semnificative pentru BCI obstructivã: (i) implantarea iniþialã cu succes de stent sau (ii) dilatarea unei stenoze coronariane
cu angioplastie balon (<50%).

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte: Conf. Dr. ªerban Bãlãnescu,
Secretar: Dr. Mihaela Sãlãgean, realizatã de cãtre Dr. Mihaela Sãlãgean

449

Secþiunea XVI:
Embolia pulmonarã acutã
1. Diagnosticul ºi managementul emboliei
pulmonare acute

451

Secþiunea XVI: Embolia pulmonarã acutã

Capitolul 1
Diagnosticul ºi managementul emboliei pulmonare acute*
2008
Grupul de lucru pentru embolia pulmonarã acutã al
Societãþii Europene de Cardiologie
Preºedinte:
Adam Torbicki, MD, PhD, FESC

Depart. of Chest Medicine
Institute for Tuberculosis and Lung Diseases
ul. Plocka 26
01-138 Varºovia
Polonia
Telefon: +48 22 431 2114
Fax: + 48 22 431 2414
E-mail: a.torbicki@igichp.edu.pl
Membrii Grupului de Lucru
1. Arnaud Perrier, Geneva, Elveþia
2. Stavros Konstantinides, Goettingen, Germania
3. Giancarlo Agnelli, Perugia, Italia
4. Nazzareno Galiè, Bologna, Italia
5. Piotr Pruszczyk, Varºovia, Polonia
6. Frank Bengel, Baltimore, SUA
7. Adrian J.B. Brady, Glasgow, Marea Britanie

8. Daniel Ferreira, Charneca De Caparica,
Portugalia
9. Uwe Janssens, Eschweiler, Germania
10. Walter Klepetko, Viena, Austria
11. Eckhard Mayer, Mainz, Germania
12. Martine Remy-Jardin, Lille, Franþa
13. Jean-Pierre Bassand, Besançon, Franþa

Secretariat
1. Keith McGregor, Sophia Antipolis, Franþa
2. Veronica Dean, Sophia Antipolis, Franþa
3. Catherine Després, Sophia Antipolis, Franþa

1. Introducere
Embolia pulmonarã (EP) este o problemã majorã de sãnãtate ºi se poate prezenta ca o urgenþã cardiovascularã.
Ocluzia patului arterial pulmonar de cãtre un tromb
poate determina, în cele mai severe cazuri, o insuficienþã
ventricularã dreaptã acutã, ameninþãtoare de viaþã, dar
potenþial reversibilã. Alteori, tabloul clinic a EP poate fi nespecific, în cazurile în care obstrucþia pulmonarã este mai
puþin severã sau moderatã.

Diagnosticul de EP este dificil de stabilit ºi poate fi adesea
nerecunoscut din cauza prezentãrii clinice nespecifice.
Totuºi, diagnosticul precoce este deosebit de important,
deoarece tratamentul are o eficienþã înaltã. Strategia terapeuticã depinde de modalitatea de prezentare clinicã. În
cazul pacienþilor instabili hemodinamic, obiectivul principal este restaurarea de urgenþã a fluxului prin arterele
pulmonare obstruate, cu potenþiale efecte salvatoare de
viaþã. În cazurile mai puþin severe, obiectivele tratamentului constau în prevenirea progresiei procesului trombotic
ºi a recurenþelor precoce potenþial fatale.

*Adaptat dupã Ghidul ESC pentru Diagnosticul ºi managementul emboliei pulmonare acute (European Heart Journal 2008; 29:2276-2315doi:10.1093)
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În cazul tuturor pacienþilor, atât tratamentul iniþial cât ºi
tratamentul pe termen lung trebuie sã fie justificate de
un diagnostic cert al EP utilizând o strategie diagnosticã
validatã.

2. Factorii predispozanþi, simptome ºi
semne de EP
Factori predispozanþi pentru TEV
Factori predispozanþi cu putere statisticã înaltã
(OR >10)
Fractura (de ºold sau de membru inferior)
Protezare de ºold sau genunchi
Intervenþie chirurgicalã majorã
Traumatism major
Lezarea mãduvei spinãrii
Factori predispozanþi cu putere statisticã moderatã
(OR 2-9)
Chirurgia artroscopica a genunchiului
Linii venoase centrale
Chimioterapie
Insuficienþã cardiacã sau respiratorie cronicã
Terapia de substituþie hormonalã
Malignitate
Tratament contraceptiv oral
Accident vascular cerebral cu paralizie
Sarcinã / postpartum
TEV în antecedente
Trombofilia
Factori predispozanþi cu putere statisticã redusã
(OR <2)
Repaus la pat >3 zile
Imobilizare în poziþie ºezând (de exemplu: cãlãtoria
prelungitã cu maºina sau avionul)
Vârsta avansatã
Chirurgia laparoscopicã (de exemplu, colecistectomia)
Obezitatea
Sarcina / antepartum
Vene varicoase
OR = odds ratio
Adaptat dupã: Anderson FA Jr., Spencer FA. Factori de risc pentru trombembolismul venos. Circulation 2003; 107 (23 Suppl 1): I9-16
De notat cã EP survine la indivizi fãrã nici un factor predispozant (EP
neprovocatã sau idiopaticã) în aproximativ 30% din cazuri.
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Evaluarea clinicã iniþialã face posibilã selectarea unor strategii optime de diagnostic ºi tratament.

Simptomele ºi semnele clinice raportate
în EP confirmatã
Simptome

Prevalenþa aproximativã

Dispnee
Durere toracicã (pleureticã)
Durere toracicã
(substernalã)
Tuse
Sincopã
Hemoptizie

80%
52%
12%

Semne fizice

Prevalenþa aproximativã

Tahipnee ( 20/min)
Tahicardie (> 100/min)
Semne de TVP
Cianozã
Febrã (> 38,5° C)

70%
26%
15%
11%
7%

20%
19%
11%

Adaptat dupã Miniati M, Prediletto R, Formichi B, Marini C, Di Ricco G,
Tonelli L et al., Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(3):864-871 ºi Stein PD,
Saltzman HA, Weg JG., Am J Cardiol 1991; 68(17):1723-1724

Rezultatele testelor de laborator efectuate de rutinã
(radiografia toracicã, electrocardiograma, analiza gazelor
sanguine arteriale) sunt deseori anormale în cazul EP. În
mod similar simptomelor ºi semnelor clinice, valoarea lor
predictivã negativã ºi pozitivã pentru diagnosticul EP este
redusã.
Simptomele ºi semnele clinice, factorii predispozanþi ºi testele de laborator de rutinã nu permit excluderea sau confirmarea diagnosticului de EP acutã dar pot servi drept
componente ale algoritmilor de diagnostic ºi abordare
terapeuticã care trebuie parcurse în cazul fiecãrei suspiciuni.
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3. Statificarea iniþialã a riscului
Evaluarea clinicã imediatã la patul bolnavului pentru
evidenþierea prezenþei sau absenþei instabilitãþii hemodinamice permite stratificarea EP în “cu risc înalt” ºi “fãrã risc
înalt”. Aceastã clasificare poate fi, de asemenea, aplicatã
pacienþilor cu suspiciune de EP, contribuind la alegerea
strategiei diagnostice optime ºi a abordãrii terapeutice
iniþiale. EP cu risc înalt este o urgenþã ameninþãtoare de
viata ºi impune o strategie diagnosticã ºi terapeuticã specificã (mortalitatea pe termen scurt este de peste 15%).

rezultatele testelor diagnostice în cazul pacienþilor cu suspiciunea de EP fãrã risc înalt.
Scorul Geneva revizuit
Variabile

Punctaj

Factori predispozanþi
Vârsta > 65 ani
TVP ºi EP în antecedente
Intervenþie chirurgicalã sau fracturã în ultima
lunã
Afecþiune malignã activã
Simptome
Durere unilateralã la nivelul membrului inferior
Hemoptizie
Semne clinice
Frecvenþa cardiacã
75-94 bpm
 95 bpm
Durere la palparea venei profunde a membrului inferior sau edem unilateral
Probabilitate clinicã
Redusã
Intermediarã
Înaltã

** Definitã ca riscul de mortalitate precoce (intraspitaliceascã
sau la 30 de zile) asociatã EP

4. Evaluarea probabilitãþii clinice
În cazul pacienþilor cu suspiciune de EP, evaluarea clinicã
iniþialã este obligatoriu concomitent cu:
 stratificarea iniþialã a riscului (vezi mai sus)
 evaluarea probabilitãþii clinice de EP
Evaluarea “probabilitãþii clinice” se bazeazã pe factorii predispozanþi, simptomele ºi semnele identificate la prezentare.
Probabilitatea clinicã poate fi estimatã fie prin aplicarea unui
scor validat (de exemplu, scorul Geneva sau Wells, vezi
tabele de pe aceastã paginã), fie printr-un raþionament
clinic global. În orice caz, aceastã estimare trebuie sã fie
efectuatã înainte de evaluarea diagnosticã de laborator.

+2
+3
+2

+3
+5
+4
Total
0-3
4-10
 11

Scorul Wells

* Definitã ca tensiunea arterialã sistolicã <90 mmHg sau ca o reducere a tensiunii arteriale cu 40 mmHg pentru >15 minute
dacã aceasta modificare nu este determinatã de o aritmie nou instalatã,
hipovolemie sau sepsis

+1
+3
+2

Variabile

Punctaj

Factori predispozanþi
TVP ºi EP în antecedente
Intervenþie chirurgicalã recenta sau imobilizare
Cancer

+1.5
+1.5
+1

Simptome
Hemoptizie

+1

Semne clinice
Frecvenþa cardiacã >100 bpm
Semne clinice de TVP

+1.5
+3

Raþionament clinic
Diagnostic alternativ mai putin probabil decat
EP

+3

Probabilitate clinicã (3 niveluri)
Redusã
Intermediarã
Înaltã

Total
0-1
2-6
7

Probabilitate clinicã (2 niveluri)
EP improbabilã
EP probabilã

0-4
>4

Stratificarea iniþialã a riscului este necesarã pentru identificarea pacienþilor cu risc înalt care vor trebui supuºi unei
strategii diagnostice ºi terapeutice specifice (pagina 304).
Evaluarea probabilitãþii clinice este necesarã pentru a selecta strategia diagnosticã optimã ºi pentru a interpreta
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5. Evaluare diagnosticã
Algoritm de diagnostic al pacienþilor cu suspiciune de EP cu risc înalt

* CT este consideratã a nu fi imediat disponibilã ºi dacã starea criticã a pacientului permite doar teste diagnostice efectuate la pat.
**De notat faptul cã ecocardiografia transesofagianã poate detecta prezenþa trombilor în arterele pulmonare într-o proporþie semnificativã a pacienþilor
cu supraîncãrcare a VD si cu EP confirmatã definitiv prin CT spiral, iar confirmarea prezenþei TVP prin CUS la patul bolnavului poate de asemenea ajuta
în luarea deciziei.

Algoritm de diagnostic al pacienþilor cu suspiciune de EP fãrã risc înalt

Vezi pagina 415 pentru scorurile clinice de evaluare a probabilitãþii clinice.
Când se utilizeazã un test moderat sensibil, decizia de a se abþine de la tratamentul anticoagulant bazatã pe un test negativ al D-dimerilor trebuie limitatã
doar la pacienþi cu probabilitate clinicã redusã sau cu o “EP improbabilã”.
Determinarea D-dimerilor are o utilitate limitatã în cazul suspiciunii de EP la pacienþii spitalizaþi, datoritã numãrului mare de testãri necesare pentru a
obþine un rezultat negativ.
*Termenul de ”tratament” se referã la tratamentul anticoagulant pentru EP.
** În cazul unui rezultat CT multi-detector negativ la pacienþii cu probabilitate clinicã înaltã de EP, sunt necesare explorãri suplimentare înainte de a lua
decizia de abþinere de la tratamentul specific al EP.
Vezi pagina 417 pentru toate criteriile diagnostice validate în cazul pacienþilor fãrã risc înalt, care pot fi utile în construirea algoritmilor de diagnostic
alternativ, ori de câte ori este necesar.

456

Secþiunea XVI: Embolia pulmonarã acutã
Criteriile diagnostice validate conform probabilitãþii clinice pentru
pacienþii fãrã ºoc ºi hipotensiune arterialã

EP fãrã risc înalt
Excluderea emboliei pulmonare
Probabilitate clinicã de EP

Criteriu diagnostic

Redusã

Intermediarã

Înaltã

+

+

+

Rezultat negativ la test de sensibilitate mare

+

+

-

Rezultat negativ la test de sensibilitate moderatã

+

-

-

Scintigramã pulmonarã normalã

+

+

+

Scintigramã pulmonarã non-diagnosticã*

+

-

-

Scintigramã pulmonarã non-diagnosticã* ºi CUS proximalã negativã

+

+

±

CT single-detector normalã ºi CUS proximalã negativã

+

+

±

Doar CT multi-detector normalã

+

+

±

Angiografie pulmonarã normalã
D-dimeri

Scintigrafie V/Q

Angio CT toracic

Criteriu valid (nu sunt necesare alte teste): +, colorat verde.
Criteriu nevalid (sunt obligatorii alte teste pentru validare): -, colorat roºu.
Criteriu controversat (sunt de luat în considerare teste suplimentare): ±, colorat portocaliu.
* Scintigramã pulmonarã non-diagnosticã: probabilitate scãzutã sau intermediarã la scintigrafia pulmonarã, conform clasificãrii PIOPED (Prospective
Investigation On Pulmonary Embolism Diagnosis study).

Criteriile diagnostice validate conform probabilitãþii clinice pentru
pacienþii fãrã ºoc ºi hipotensiune arterialã

EP fãrã risc înalt
Confirmarea emboliei pulmonare
Probabilitate clinicã de EP

Criteriu diagnostic

Redusã

Intermediarã

Înaltã

Angiografie pulmonarã evidenþiind EP

+

+

+

Scintigramã V/Q cu probabilitate înaltã

±

+

+

TVP proximalã evidenþiatã prin CUS

+

+

+

SD sau MDCT spiral evidenþiind EP (cel puþin la nivel segmentar)

±

+

+

SD sau MDCT spiral evidenþiind EP subsegmentar

±

±

±

Angio CT toracic

Criteriu valid (nu sunt necesare alte teste): + colorat verde.
Criteriu nevalid (sunt obligatorii alte teste pentru validare): -, colorat roºu.
Criteriu controversat (sunt de luat în considerare teste suplimentare): +/-, colorat portocaliu.

6. Stratificarea comprehensivã a riscului
În strânsã corelaþie cu diagnosticul EP, este necesarã evaluarea prognosticã pentru stratificarea riscului ºi luarea deciziei terapeutice. Stratificarea riscului în EP se efectueazã
în etape: ea începe cu evaluarea clinicã a statusului he-

modinamic ºi continuã cu informaþiile suplimentare aduse de cãtre testele de laborator.
Severitatea EP trebuie înþeleasã ca o estimare individualã
a riscului de deces precoce legat de prezenþa EP ºi mai
putin legatã de caracteristicile anatomice, aspectul ºi
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distribuþia embolilor intrapulmonari. Din acest motiv, ghidurile actuale sugereazã înlocuirea termenilor potenþial
generatori de confuzie ca EP „masivã, submasivã, nonmasivã” cu niveluri estimate de risc pentru decesul precoce legat de prezenþa emboliei pulmonare.
Recomandãri
 Este recomandatã stratificarea
iniþialã a riscului în cazul EP
suspicionate ºi/sau confirmate,
pe baza prezenþei ºocului ºi a
hipotensiunii arteriale, pentru a
diferenþia pacienþii cu risc înalt
ºi cei fãrã risc înalt pentru deces
precoce determinat de EP
 La pacienþii fãrã risc înalt, trebuie
luatã în consideraþie o stratificare
ulterioarã în subgrupuri cu risc
intermediar sau scãzut bazatã
pe prezenþa markerilor imagistici
sau biochimici ai disfuncþiei VD
ºi ai injuriei miocardice
a

Clasa

a

Nivel

b

I

B

Markerii principali utili pentru stratificarea riscului
Markeri clinici

ªoc
Hipotensiune arterialã*

Markeri ai
disfuncþiei VD

Dilatarea VD, hipokinezie sau supraîncarcare de presiune la ecocardiografie
Dilatarea VD la tomografia
computerizatã spiralã
Cresterea BNP sau a NT-proBNP
Creºterea presiunilor cardiace drepte la
cateterismul cardiac drept

Markeri ai injuriei
miocardice

Troponina cardiacã T sau I pozitivã**

BNP = peptidul natriuretic cerebral; NT-proBNP- = N-terminal proBNP
*Definitã ca tensiunea arterialã sistolicã < 90mmHg sau o scãdere a
tensiunii  40 mmHg pentru >15 min dacã aceasta modificare nu este
determinatã de o aritmie nou instalatã, hipovolemie sau sepsis.
**Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) este un marker nou în
aceastã categorie, dar care încã necesitã confirmare.

IIa

B

O serie de variabile colectate în cursul evaluãrilor clinice
ºi de laborator de rutinã au de asemenea semnificaþie
prognosticã în EP. Multe dintre acestea sunt corelate cu
condiþia clinicã preexistentã ºi comorbiditãþile pacientului
luat individual ºi mai puþin cu severitatea episodului iniþial
de EP. Luarea în considerare a factorilor preexistenþi legaþi
de pacient poate fi utilã pentru stratificarea finalã a riscului
ºi a deciziilor terapeutice.

Clasa de recomandare. bNivel de evidenþã.

Stratificarea riscului în funcþie de rata estimatã a mortalitãþii precoce asociatã EP
MARKERI DE RISC
Riscul de deces precoce prin EP

CLINIC
(ºoc sau hipotensiune arterialã)

Disfuncþia VD

Injuria
miocardicã

RISC ÎNALT >15%

+

(+)*

(+)*

+

+

+

-

-

+

-

-

Intermediar
3-15%

-

FÃRÃ RISC
ÎNALT
Scãzut <1%

-

Implicaþii terapeutice potenþiale

Trombolizã sau
embolectomie

Internare în spital

Externare precoce
sau tratament la
domiciliu

*În prezenþa ºocului sau a hipotensiunii arteriale nu este obligatorie confirmarea disfuncþiei / injuriei VD pentru a stabili riscul crescut de deces precoce
prin EP.
Este probabil ca pacienþii cu risc intermediar de EP, la care atât markerii de disfuncþie cât ºi cei de injurie sunt pozitivi sã prezinte un risc crescut în
comparaþie cu pacienþii cu rezultate discordante.
Datele disponibile pânã acum, nu permit propunerea unor valori limitã specifice pentru markerii ce pot fi utilizaþi în cadrul procesului de luare a deciziei
terapeutice la pacienþii cu EP fãrã risc înalt.
Un studiu multicentric randomizat aflat în derulare evalueazã beneficiul potenþial al trombolizei în cazul pacienþilor normotensivi cu semne ecocardiografice predefinite de disfuncþie a ventriculului drept ºi diverse niveluri ale troponinei.
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7. Tratament iniþial

Embolie pulmonarã fãrã risc înalt

Embolie pulmonarã cu risc înalt
Recomandãri
Recomandãri
 Anticoagularea cu heparinã
nefracþionatã trebuie iniþiatã fãrã
întârziere în cazul pacienþilor cu EP
cu risc înalt

Nivelb

I

A

 Trebuie corectatã hipotensiunea
arterialã pentru a preveni progresia
insuficienþei ventriculare drepte ºi a
decesului determinat de EP

I

C

 Medicamentele vasopresoare
sunt recomandate pacienþilor
hipotensivi cu EP

I

C

 Dobutamina ºi dopamina pot fi
utilizate în cazul pacienþilor cu EP,
debit cardiac scãzut ºi tensiune
arterialã normalã

IIa

B

 Nu este recomandatã încãrcarea
agresivã cu fluide

III

B

 La pacienþii cu hipoxemie trebuie
administrat oxigen

I

C

 Terapia tromboliticã trebuie utilizatã
în cazul pacienþilor cu EP cu risc
înalt cu ºoc cardiogen ºi/sau
hipotensiune arterialã persistentã
 Embolectomia pulmonarã
chirurgicalã este o alternativã
terapeuticã recomandatã la
pacienþii cu EP cu risc înalt la care
tromboliza este contraindicatã în
mod absolut sau a eºuat
 Embolectomia pe cateter sau
fragmentarea trombilor pulmonari
arteriali proximali pot fi luate
în consideraþie ca o alternativã
a tratamentului chirurgical
la pacienþii cu risc înalt când
tromboliza este contraindicatã în
mod absolut sau a eºuat
a

Clasaa

I

I

Clasaa

Nivelb

 Anticoagularea trebuie sã fie
iniþiatã fãrã întârziere la pacienþii
cu probabilitate clinicã înaltã
sau intermediarã de EP încã
din perioada în care procesul
diagnostic este în desfãºurare

I

C

 Utilizarea HGMM sau a
fondaparinei este recomandatã
ca modalitate iniþialã de tratament
pentru cei mai mulþi pacienþi cu EP
fãrã risc înalt

I

A

 În cazul pacienþilor cu risc
hemoragic înalt ºi a celor cu
disfuncþie renalã severã este
recomandatã ca tratament iniþial
heparina nefracþionatã, cu un nivel
þintã al aPTT de 1,5-2,5 ori mai
mare decât normal

I

C

I

A

I

C

 Nu este recomandatã utilizarea
de rutinã a trombolizei la pacienþii
fãrã risc înalt, dar aceasta
poate fi luatã în considerare la
pacienþi selecþionaþi cu EP cu risc
intermediar

IIb

B

 Tratamentul trombolitic nu trebuie
utilizat în cazul pacienþilor cu EP cu
risc scãzut

III

B

 Tratamentul iniþial cu heparinã
nefracþionatã, HGMM sau
fondaparinux trebuie continuat
pentru cel puþin 5 zile ºi
poate fi înlocuit cu antagoniºti ai
vitaminei K doar dupã obþinerea
nivelului þintã al INR pentru cel
puþin 2 zile consecutive

A

C

a

Clasa de recomandare. b Nivel de evidenþã.

Regimuri terapeutice aprobate
pentru tratamentul EP
IIb

C

Streptokinaza

Clasa de recomandare. Nivel de evidenþã.
b

250.000 UI ca dozã de încãrcare în 30
min, urmatã de 100.000 UI/h pentru
12-24h
Regimul accelerat: 1.5 milioane UI în 2
ore

Urokinaza

4400 ui/kg ca dozã de încãrcare în 10
minute, urmatã de 4400 UI/kg/h pentru
12-24h.

rtPA

Regim accelerat: 3 milioane UI în 2 ore
100 mg în 2 ore; sau
0,6 mg/kg în 15 min (cu doza maximã
de 50 mg).
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Contraindicaþii ale terapiei trombolitice
Contraindicaþii absolute*:
 AVC hemoragic sau de etiologie necunoscutã oricând în
antecedente
 AVC ischemic survenit în ultimele 6 luni
 Leziuni sau neoplasme ale sistemului nervos central
 Traumatism major, intervenþie chirurgicalã sau traumatism
cranian recent (în ultimele 3 sãptãmâni)
 Hemoragie gastro-intestinalã în ultima lunã
 Hemoragie cunoscutã

Regimurile de administrare subcutanatã a
heparinelor cu greutate molecularã joasã ºi a
fondaparinei aprobate pentru tratamentul EP
Doza

Interval

1,0 mg/kg
sau
1,5 mg/kg*

La fiecare 12 ore

Tinzaparina

175 U/kg

O administrare
pe zi

Fondaparina

5 mg (greutate
corporalã <50 kg)
7,5 mg (greutatea
corporalã 50-100kg)
10 mg (greutatea
corporalã >100 kg)

O administrare
pe zi

Enoxaparina

Contraindicaþii relative:
Accident cerebral ischemic tranzitor în ultimele 6 luni
Tratament cu anticoagulante orale
Sarcina sau în prima sãptãmânã postpartum
Puncþie în zone incompresibile
Resuscitare cardio-pulmonarã traumaticã
HTA refractarã la tratament (presiunea arterialã sistolicã
>180 mmHg)
 Boalã hepaticã avansatã
 Endocarditã infecþioasã
 Ulcer peptic activ








*Contraindicaþiile trombolizei ce sunt considerate absolute în infarctul miocardic acut, de exemplu, pot deveni relative în cazul pacientului cu EP cu
risc înalt imediat ameninþator de viaþã.

Ajustarea dozelor de heparinã nefracþionatã
în funcþie de aPTT
aPTT

Modificarea dozelor

<35 sec (<1,2 ori timpul de
control)

80 U/kg bolus, urmat de
creºterea ratei de perfuzie
cu 4 U/kg/h
40 U/kg bolus, urmat de
creºterea ratei de perfuzie
cu 2 U/kg/h
Fãrã modificãri

35-45 sec (1,2-1,5 ori timpul
de control)
46-70 sec (1,5-2,3 ori timpul
de control)
71-90 sec (2,3-3,0 ori timpul
de control)
>90 sec (>3,0 ori timpul de
control)

Se reduce rata de perfuzie
cu 2 U/kg/h
Se opreºte perfuzia timp de
1 orã, apoi se reduce rata
de perfuzie cu 3 U/kg/h

Legenda tabelului: aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã
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O administrare
pe zi*

*Enoxaparina într-o singurã administrare pe zi, în dozã de 1,5mg/kg este
aprobatã pentru tratamentul EP la pacienþii spitalizaþi în SUA, ºi în unele,
dar nu în toate þãrile europene.

La pacienþii cu cancer, Dalteparina este aprobatã pentru
tratamentul de duratã a TVP simptomatice ( TVP proximalã
ºi/sau EP asociat), în doza iniþialã de 200 UI/kg s.c., dozã
unicã zilnicã (vezi pentru detalii prospectul medicamentului). ªi alte HGMM aprobate pentru tratamentul TVP sunt
utilizate uneori pentru tratamentul EP.
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8. Tratamentul pe termen lung
Recomandãri

Clasaa

Nivelb

 Pentru pacienþii cu EP secundarã
unui factor de risc tranzitor
(reversibil) este recomandat
tratamentul cu AVK timp de 3 luni

I

A

 Pentru pacienþii cu EP neprovocatã
este recomandat tratamentul cu
AVK pentru cel puþin 3 luni

I

A

 În cazul pacienþilor cu un prim
episod de EP neprovocatã ºi
risc hemoragic scãzut la care
se poate obþine anticoagularea
stabilã, se poate lua în considerare
anticoagularea oralã pe termen
lung

IIb

B

 Pentru pacienþii cu un al doilea
episod de EP neprovocatã
este recomandat tratamentul
anticoagulant pe termen lung

I

A

 În cazul pacienþilor care primesc
tratament anticoagulat pe termen
lung raportul risc/beneficiu
al continuãrii unui asemenea
tratament va trebui reevaluat la
intervale regulate

I

C

IIa

B

I

C

 În cazul pacienþilor cu EP ºi
cancer, HGMM trebuie luate în
considerare pentru primele 3-6
luni
dupã aceastã perioadã,
tratamentul anticoagulant cu AVK
sau HGMM trebuie continuat
indefinit, sau pânã ce cancerul
este considerat vindecat
 În cazul pacienþilor cu EP, doza
de AVK trebuie ajustatã pentru
a menþine un INR þintã de 2.5
(limite 2.0-3.0) indiferent de durata
tratamentului
a

I

A

Clasaa

Nivelb

 Filtrele VCI pot fi utilizate atunci
când existã contraindicaþii
absolute pentru tratamentul
anticoagulant ºi un risc înalt de
recurenþã a TEV

IIb

B

 Nu este recomandatã utilizarea
de rutinã a filtrelor VCI la pacienþii
cu EP

III

B

Clasa de recomandare, b Nivel de evidenþã.

9. Filtre venoase
Recomandãri

a

Clasa de recomandare, b Nivel de evidenþã.

Filtrele permanente plasate în vena cavã inferioarã (VCI) pot oferi protecþie
împotriva EP pe toatã durata vieþii; totuºi, acestea se asociazã cu apariþia
de complicaþii ºi de sechele tardive incluzând episoade recurente de TVP
ºi apariþia sindromului post-trombotic.

10. Situaþii specifice
SARCINA: La femeile însãrcinate cu suspiciune clinicã
de EP, este obligatorie stabilirea cu acurateþe a diagnosticului, deoarece acesta impune un tratament pe termen
lung cu heparinã.
Nivelurile de radiaþii absorbite de cãtre fãt în cursul diverselor teste diagnostice sunt prezentate în apendix (pagina
310). Limita superioara de radiaþii de la care apare riscul
de lezare fetalã este considerat a fi 50 mSv (50 000 μGy).
Astfel, toate modalitãþile de diagnostic pot fi utilizate, fãrã
un risc semnificativ pentru fãt. Doza de radiaþie primitã
de cãtre fãt în cursul examenului CT pare a fi mai mica
decât cea din cursul scintigrafiei pulmonare de perfuzie
în trimestrele 1 si 2. Totuºi, scintigrafia pulmonarã de perfuzie are o valoare diagnosticã mare (75%) în cazul femeii
însãrcinate, cu o iradiere mai redusã a þesutului mamar
comparativ cu CT. Faza de ventilaþie nu pare a adãuga
suficientã informaþie suplimentarã pentru a justifica o iradiere adiþionalã. Totuºi, în cazul femeii la care nu s-a pus
diagnosticul prin scintigrafia pulmonarã de perfuzie, CT-ul
este de preferat faþã de angiografia pulmonarã, ceea ce
determinã pentru fãt o expunere semnificativ mai înaltã la
razele X (de la 2.2 la 3.7 mSv).
Heparinele cu greutate molecularã micã sunt recomandate în cazul EP confirmate, în timp ce AVK nu sunt recomandate în cursul primului ºi celui de-al treilea trimestru
ºi pot fi luate în considerare cu precauþie în cursul celui
de-al doilea trimestru de sarcinã. Tromboliza determinã
un risc hemoragic mai mare la femeile însãrcinate, dar –
similar embolectomiei – trebuie luatã în considerare în cazurile ameninþãtoare de viaþã.
Tratamentul anticoagulant trebuie administrat pentru cel
puþin 3 luni dupã momentul naºterii.
MALIGNITATEA este un factor predispozant pentru
apariþia ºi recurenþa EP. Totuºi, nu este recomandatã efectuarea de rutinã a screening-ului extensiv pentru evidenþierea prezenþei unui cancer la pacienþii cu un prim episod
de EP neprovocatã. În cazul pacienþilor cu cancer ºi cu EP
confirmatã se va lua în considerare pentru primele 3 pânã
la 6 luni tratamentul cu HGMM, iar tratamentul anticoagulant va fi continuat pe duratã indefinitã sau pânã la
vindecarea definitivã a cancerului.
TROMBII DIN CORDUL DREPT, mai ales dacã sunt
mobili, în tranzit, provenind din venele sistemice sunt
asociaþi cu o creºtere semnificativã a riscului de deces precoce a pacientului cu EP acutã. Este obligatorie administrarea imediatã a tratamentului, deºi conduita terapeuticã
optimã este încã un subiect controversat în absenþa datelor provenind din studii controlate. Tromboliza ºi embolectomia sunt probabil ambele eficiente, în timp ce administrarea doar a tratamentului anticoagulant pare a fi mai
puþin eficientã.
TROMBOCITOPENIA INDUSÃ DE HEPARINÃ (HIT)
este o complicaþie imunologicã ameninþãtoare de viaþã a
tratamentului cu heparinã. Este importantã monitorizarea
numãrului de trombocite la pacienþii trataþi cu heparinã
pentru detectarea precoce a HIT. Tratamentul constã în
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întreruperea administrãrii heparinei ºi tratament anticoagulant alternativ, dacã acesta încã mai este necesar.
HIPERTENSIUNEA PULMONARÃ TROMBOEMBOLICÃ CRONICÃ (CTEPH) este o consecinþã severã, dar
rarã a EP. Endarterectomia pulmonarã oferã rezultate
excelente ºi trebuie sã fie consideratã prima linie de tratament oricând este posibilã. În prezent sunt evaluate în cadrul unor studii clinice medicamente care au drept þintã
circulaþia pulmonarã la pacienþii la care nu este fezabilã
intervenþia chirurgicalã sau la cei la care aceasta a eºuat.
EP NON-TROMBOTICÃ nu reprezintã un sindrom clinic
distinct. Aceasta se poate datora unei varietãþi de materiale embolice ºi determinã un spectru larg de manifestãri
clinice fãcând diagnosticul dificil. Cu excepþia embolismului gazos sau grãsos sever, consecinþele hemodinamice
ale embolilor non-trombotici sunt de obicei uºoare. Tratamentul este în principal suportiv dar pot exista diferenþe
în funcþie de tipul materialului embolic ºi de severitatea
clinicã.

11. Apendix
Estimarea absorþiei fetale de radiaþii în cursul
procedurilor diagnostice a EP
Test

Estimarea iradierii
μGy

mSv

<10

0,01

60-120

0,06-0,12

200

0,2

3-20
8-77
51-130

0,003-0,02
0,008-0,08
0,051-0,13

Angiografia pulmonarã prin
acces femural

2210-3740

2,2-3,7

Angiografia pulmonarã prin
acces brahial

<500

<0,5

Radiografia toracicã
Scintigrafia pulmonarã de
perfuzie cu Technetium 99mmarcat cu albuminã (1-2 mCi)
Scintigrafia pulmonarã de
ventilaþie
Angio CT
Primul trimestru
Al 2-lea trimestru
Al 3-lea trimestru

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie de Urgenþã, Preºedinte Dr. A Petriº, Secretar Conf. Dr.
Cãlin Pop, efectuatã de Dr. Gabriel Tatu Chiþoiu, Dr. Diana Þînþ, Dr. Adriana Saraolu, Dr. Laura Antohi

462

Secþiunea XVII:
Insuficienþa cardiacã
1. Diagnosticul ºi tratamentul insuficienþei
cardiace acute ºi cronice
2. Actualizarea recomandãrilor Ghidurilor Societãþii
Europene de Cardiologie asupra terapiei cu dispozitive
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(European Heart Journal 2012;33:1787-1847 - doi:10.1093/eurheartj/ehs104 and European Journal of Heart Failure 2012; 14:803-869).

465

Capitolul 1: Diagnosticul ºi tratamentul insuficienþei cardiace acute ºi cronice

1. Introducere

(vi) expansiunea intervenþiilor valvulare transcateter.

Acest ghid acoperã trei obiective majore:
1) diagnosticul ºi investigarea insuficienþei cardiace,
2) tratamentul insuficienþei cardiace cronice,
3) managementul insuficienþei cardiace acute.
Ghidul constã în tabele ºi figuri, alãturi de textul însoþitor;
tabelele ºi figurile trebuie citite în contextul textului respectiv.
Principalele schimbãri faþã de ghidul din 2008 se referã la:
(i) o extensie a indicaþiei pentru antagoniºtii receptorilor mineralcorticoizi (aldosteron);
(ii) o nouã indicaþie pentru inhibitorul nodului sinoatrial, ivabradinã;
(iii) o extensie a indicaþiei pentru terapia de resincronizare cardiacã (CRT);
(iv) noi informaþii cu privire la rolul revascularizãrii cardiace în IC;
(v) recunoaºterea creºterii utilizãrii dispozitivelor de
asistare ventricularã;

2. Definiþie ºi diagnostic
Pentru scopul acestor ghiduri, insuficienþa cardiacã este
definitã, clinic, ca un sindrom în care pacienþii au simptome tipice (ex. dispnee, edeme gambiere ºi fatigabilitate) ºi
semne (ex. presiune venoasã jugularã crescutã, raluri pulmonare subcrepitante ºi deplasarea ºocului apexian) rezultate dintr-o anomalie cardiacã structuralã sau funcþionalã.
Demonstrarea unei cauze cardiace subiacente este esenþialã, deoarece patologia precisã determinã tratamentul
specific utilizat (ex. tratamentul chirurgical pentru valvulopatii sau tratamentul specific farmacologic pentru disfuncþia sistolicã de ventricul stâng). Pacienþii cu insuficienþã
cardiacã datoratã disfuncþiei ventriculare stângi sunt clasificaþi în pacienþi cu fracþie de ejecþie scãzutã (IC-FES sau
insuficienþã cardiacã sistolicã), respectiv cu fracþie de ejecþie pãstratã (IC-FEP sau insuficienþã cardiacã diastolicã).

Tabelul 1: Diagnosticul insuficienþei cardiace
Diagnosticul IC-FES necesitã trei condiþii pentru a fi îndeplinit:
1. Simptome tipice de IC
2. Semne tipice de ICa
3. FEVS redusã
Diagnosticul IC-FEP necesitã patru condiþii pentru a fi îndeplinit:
1. Simptome tipice de IC
2. Semne tipice de ICa
3. FEVS normalã sau doar uºor redusã ºi VS nedilatat
4. Anomalii cardiace structurale relevante (hipertrofie VS/dilatare AS) ºi/sau disfuncþie diastolicã
IC = Insuficienþã cardiacã; IC-FES = Insuficienþã cardiacã cu fracþia de ejecþie scãzutã; IC-FEP = Insuficienþã cardiacã cu fracþia de ejecþie pãstratã; AS = Atriul
stâng; VS = Ventriculul stâng; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng.
a
Semnele pot fi absente în stadiile incipiente ale IC (în special în IC-FEP) ºi în pacienþii trataþi cu diuretice.

Limitarea simptomaticã a pacienþilor este în mod convenþional clasificatã folosind clasificarea funcþionalã New York
Heart Association (NYHA), care, împreunã cu fracþia de

ejecþie a ventriculului stâng, a fost un criteriu cheie de
selecþionare pentru aproape toate studiile majore în insuficienþa cardiacã.

Tabelul 2: Clasificarea funcþionalã New York Heart Association
bazatã pe severitatea simptomelor ºi activitatea fizicã
Clasa I

Nici o limitare a activitãþii fizice. Activitatea fizicã obiºnuitã nu cauzeazã dispnee, fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa II

Limitare uºoarã a activitãþii fizice. Fãrã simtpome în repaus, dar activitatea fizicã obiºnuitã cauzeazã dispnee,
fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa III

Limitare marcatã a activitãþii fizice. Fãrã simptome în repaus, dar un grad mai mic decât uzualul activitãþii fizice
obiºnuite cauzeazã dispnee, fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa IV

Inabilitatea de a desfãºura orice activitate fizicã fãrã disconfort. Simptomele pot fi prezente în repaus. Dacã se
desfãºoarã orice activitate fizicã, disconfortul creºte.
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3. Investigarea insuficienþei cardiace
Urmãtorul tabel prezintã principalele investigaþii la pacienþii cu suspiciune de insuficienþã cardiacã ºi oferã un algoritm de diagnostic al insuficienþei cardiace.
Recomandãri pentru investigaþii diagnostice la pacienþii ambulatori cu suspiciunea de insuficienþã cardiacãc
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

Ecocardiografia transtoracicã este recomandatã pentru a evalua structura ºi funcþia cardiacã globalã,
sistolicã ºi diastolicã, pentru a mãsura FEVS în scopul diagnosticului de IC, pentru a ajuta în planificarea ºi
monitorizarea tratamentului, respectiv pentru a obþine informaþii prognostice.

I

C

ECG 12 derivaþii este recomandat pentru a determina ritmul cardiac, frecvenþa cardiacã, morfologia ºi durata
QRS, ºi pentru a detecta alte anomalii relevante (Tabelul 3). Aceastã informaþie ajutã de asemenea ºi în planificarea tratamentului ºi are valoare prognosticã. Un ECG complet normal face puþin probabilã ICS.

I

C

Determinarea biochimiei sanguine (incluzând sodiu, potasiu, calciu, uree, azot ureic plasmatic, creatininã
sericã, ratã de filtrare glomerularã estimatã, enzime hepatice ºi bilirubinã, feritinã/CTLF) ºi a funcþiei tiroidiane
sunt recomandate pentru:
(i) Evaluarea pacienþilor adecvaþi pentru terapia cu diuretic, antagonist de reninã-angiotensinãaldosteron ºi anticoagulant (ºi monitorizarea tratamentului)
(ii) Detectarea cauzelor reversibile/curabile de IC (ex. hipocalcemie, disfuncþie tiroidianã) ºi a
comorbiditãþilor (ex. deficit de fier)
(iii) Obþinerea de informaþii prognostice.

I

C

Hemoleucograma completã este recomandatã pentru:
(i) Depistarea anemiei - cauzã posibilã de apariþie a simptomelor ºi semnelor de IC sau de agravare a IC,
(ii) Obþinerea de informaþii prognostice.

I

C

Mãsurarea peptidului natriuretic atrial (BNP, NT-proBNP, sau MR-proANP) trebuie luatã în considerare pentru:
(i) Excluderea altor cauze posibile de dispnee (dacã nivelul este sub nivelul minim de excludere, IC este
foarte puþin probabilã) – Figura I,
(ii) Obþinerea de informaþii prognostice.

IIa

C

Radiografia toracicã trebuie luatã în considerare pentru a detecta/exclude anumite tipuri de boli pulmonare,
ex. Neoplasm pulmonar (nu exclude astmul ºi BPOC). Poate de asemenea identifica congestia pulmonarã/
edem ºi este mai utilã la pacienþii cu suspiciune de IC în faza acutã

IIa

C

RMN cardiac este recomandatã pentru a evalua structura ºi funcþia cardiacã, pentru a mãsura FEVS, ºi
pentru a caracteriza þesutul cardiac, în special la pacienþii cu imagini ecocardiografice inadecvate sau la care
rezultatele ecocardiografice sunt echivoce sau incomplete (atenþie la precauþiile ºi contraindicaþiile RMN
cardiac).

I

C

Coronarografia este recomandatã la pacienþii cu anginã pectoralã care sunt consideraþi adecvaþi pentru
revascularizarea cardiacã, pentru a evalua anatomia coronarianã.

I

C

Imagistica miocardicã de perfuzie/ischemie (ecocardiografie, RMN cardiac, SPECT sau PET) trebuie luatã
în considerare la pacienþii suspectaþi a avea BC ºi care sunt consideraþi adecvaþi pentru revascularizare
coronarianã, pentru a determina dacã existã ischemie reversibilã ºi miocard viabil.

IIa

C

I

C

IIa

C

Investigaþii utile la toþi pacienþii

Investigaþii utile la pacienþi selecþionaþi

Cateterismul cardiac drept ºi stâng este recomandat la pacienþii evaluaþi în vederea transplantului cardiac
sau al suportului circulator mecanic, pentru a evalua funcþia cardiacã dreaptã ºi stângã ºi rezistenþa arterialã
pulmonarã.
Testele de stres trebuie luate în considerare:
(i) Pentru a detecta ischemia miocardicã reversibilã,
(ii) Ca parte a evaluãrii pacienþilor pentru transplant cardiac ºi suport circulator mecanic,
(iii) Pentru a ajuta în prescrierea exerciþiului fizic,
(iv) Pentru a obþine informaþie prognosticã.

BNP = Peptid natriuretic cerebral; BC = boalã coronarianã; RMN = rezonanþã magneticã nuclearã; BPOC = bronhopneumopatia obstructivã cronicã;
ECG = electrocardiogramã; IC = insuficienþã cardicã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþia de ejecþie a ventricului stâng; MR-proANP = peptid natriuretic
atrial mediu-regional; NT-proBNP = peptid natriuretic cerebral N-terminal; PET = tomografie cu emisie de pozitroni; SPECT = ”single photon emission
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computed tomography”; CTLF = capacitatea totalã de legare a fierului.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã; c Aceastã listã nu este exhaustivã ºi alte investigaþii sunt discutate în textul ghidurilor principale. Investigaþii
adiþionale pot fi indicate la pacienþii cu suspiciune de IC acutã în departamentul/spitalul de urgenþã, incluzând determinarea troponinei, a D-dimeri ºi
cateterism cardiac drept.

Existã investigaþii simple, dar foarte importante, ce exclud
alte cauze posibile de dispnee ºi retenþie de fluide ºi care
ajutã la diagnosticul ºi ghidarea terapiei insuficienþei car-

diace. Dintre acestea, facând parte din planificarea terapiei, sunt ECG de repaus cu 12 derivaþii, radiografia toracicã
ºi determinãrile de laborator de rutinã.

Tabelul 3: Modificãrile frecvente ale electrocardiogramei în insuficienþa cardiacã
Modificare

Cauze

Implicaþii clinice

Tahicardie sinusalã

IC decompensatã, anemie, febrã, hipertiroidism

Evaluare clinicã
Investigaþii de laborator

Bradicardie sinusalã

Beta-blocante, digoxin, ivabradinã, verapamil,
diltiazem
Antiaritmice
Hipotiroidism
Boala de nod sinusal

Revizuire terapie medicamentoasã
Investigaþii de laborator

Tahicardie atrialã/ flutter/
fibrilaþie

Hipertiroidism, infecþie, valvulopatie mitralã
IC decompensatã, infarct

Conducere AV lentã, anticoagulare, cardioversie medicamentoasã, cardioversie
electricã, ablaþie trans-cateter

Aritmii ventriculare

Ischemie, infarct, cardiomiopatie, miocarditã,
hipokaliemie, hipomagnezemie
Supradozaj digitalic

Investigaþii de laborator
Teste de stres, teste de perfuzie/viabilitate,
coronarografie, studiu electrofiziologic,
ICD

Ischemie miocardicã/infarct

Boalã coronarianã

Ecocardiografie, troponine, teste de
perfuzie/viabilitate, coronarografie, revascularizare

Unde Q

Infarct, cardiomiopatie hipertroficã, BRS, sindrom de preexcitaþie

Ecocardiografie, teste de perfuzie/viabilitate, coronarografie

Hipertrofie VS

Hipertensiune, valvulopatie aorticã, cardiomiopatie hipertroficã

Ecocardiografie/RMN cardiac

Bloc AV

Infarct, toxicitate medicamentoasã, miocarditã,
sarcoidozã, cardiomiopatie geneticã (laminopatie, desminopatie), boala Lyme

Revizuire terapie medicamentoasã, evaluare din cadrul unei boli sistemice; istoricul
familial/testarea geneticã - sunt indicate.
Stimulare cardiacã sau defibrilator implantabil ICD - pot fi indicate.

Voltaj QRS scãzut

Obezitate, emfizem, lichid pericardic,
amiloidozã

Ecocardiografie/RMN cardiac, radiografie
toracicã;
Pentru amiloidozã a se considera
investigaþii imagistice suplimentare (RMN
cardiac, scintigrafie cu 99mTc-DPD) ºi
biopsie endomiocardicã

Durata QRS 120 ms ºi morfologie BRS

Dissincronism electric ºi mecanic

Ecocardiografie
CRT-P, CRT-D

AV = atrioventricular; RMN cardiacã = rezonanþã magneticã cardiacã; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã ºi pacemaker, CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã ºi defibrilator; ECG = electrocardiogramã; IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator implantabil; BRS = bloc de ram stâng; VS
= ventricul stâng; 99mTc-DPD = technetium-99m acid 3,3 difosfono-1,2-propanodicarboxilic.
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Tabelul 4: Modificãri frecvent întâlnite ale testelor de laborator în insuficienþa cardiacã
Modificare

Cauze

Implicaþii clinice

Afectare renalã (creatinina >150
micromol/l/1,7 mg/dl. eGFR <60ml/
min/1.73 m2)

Boalã renalã
Congestie renalã
IECA/ARB, MRA
Deshidratare
AINS ºi alte medicamente
nefrotoxice

Calculare eGFR
A se considera reducerea dozei de IECA/ARB sau
MRA (sau amânarea creºterii dozei)
Verificare potasiu ºi BUN
A se lua în considerare reducerea dozei de diuretic
dacã existã deshidratare, dar dacã existã congestie
renalã, mai mult diuretic ar putea ajuta
Revizuire terapie medicamentoasã

Anemie (<13g/dl/8.0 mmol/l la
bãrbaþi, <12g/dl/7,4 mmol/l la femei)

IC Cronicã, hemodiluþie, deficit
de fier sau utilizare inadecvatã,
insuficienþã renalã, boli cronice, malignitate

Algoritm diagnostic specific
A se considera tratamentul

Hiponatremie (<135 mmol/l)

IC Cronicã, hemodiluþie, eliberare de AVP, diuretice (în special tiazide) ºi alte medicamente

A se considera restricþie de fluide, ajustare doze de
diuretic
Ultrafiltare, antagonist de vasopresinã
Revizuire terapie medicamentoasã

Hipernatremie (>150 mmol/l)

Pierdere de lichide/hidratare
inadecvatã

Evaluare aport hidric
Algoritm diagnostic specific

Hipokaliemie (<3,5 mmol/l)

Diuretice, hiperaldosteronism
secundar

Risc de aritmii
A se considera IECA/ARB, MRA, suplimente de
potasiu

Hiperkaliemie (>5,5 mmol/l)

Insuficienþã renalã, supliment
de potasiu, blocante de
sistem reninã-angiotensinãaldosteron

Stop suplimente de potasiu/diuretice ce economisesc potasiu
Reducere doza/stop IECA/ARB, MRA
Evaluare funcþie renalã ºi pH urinar
Risc de bradicardie ºi aritmii severe

Hiperglicemie (>6,5 mmol/l/117 mg/dl)

Diabet, rezistenþã la insulinã

Evaluare hidratare, tratare intoleranþã la glucozã

Hiperuricemie (>500 umol/l/8,4 mg/
dl)

Tratament diuretic, gutã, malignitate

Allopurinol
Reducere dozã diuretice

Albuminã crescutã (>45 g/l)

Deshidratare

Rehidratare

Albuminã scãzutã (<30 g/l)

Nutriþie deficitarã, pierdere
renalã

Investigaþii diagnostice suplimentare

Creºtere de transaminaze

Disfuncþie hepaticã
Congestie hepaticã
Toxicitate medicamentoasã

Investigaþii diagnostice suplimentare
Congestie hepaticã
Revizuire terapie medicamentoasã

Troponine crescute

Necrozã miocitarã, ischemie prelungitã, IC severã,
miocarditã, sepsis, insuficienþã
renalã

Evaluare mod de creºtere (creºtere uºoarã
obiºnuitã în IC severã)
Teste de perfuzie/viabilitate
Coronarografie
Evaluare pentru revascularizare

Creatin kinaza crescutã

Miopatii dobândite ºi
moºtenite (incluzând miozita)

A se considera cardiomiopatiile genetice (laminopatie, desminopatie, distrofinopatie), distrofii
musculare
Utilizare de statine

Teste tiroidiene anormale

Hiper-/hipotiroidism
Amiodaronã

Tratare disfuncþie tiroidianã
Reconsiderare utilizare amiodaronã

Sumar de urinã

Proteinurie, glicozurie, bacteriurie

Investigaþii diagnostice suplimentare
A se exclude infecþia, diabetul

INR >3,5

Supradozaj anticoagulant
Congestie/boalã hepaticã
Interacþiuni medicamentoase

Revizuirea dozei anticoagulante
Aprecierea funcþiei hepatice
Revizuirea terapiei medicamentoase
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Tabelul 4: Modificãri frecvent întâlnite ale testelor de laborator în insuficienþa cardiacã (continuare)
Modificare

Cauze

Implicaþii clinice

PCR >10 mg/l, leucocitozã cu neutrofilie

Infecþie, inflamaþie

Investigaþii diagnostice suplimentare

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorului angiotensinei; AVP = arginin vasopresina; BNP = peptidul
natriuretic tip B; BUN = blood urea nitrogen; PCR = proteina C reactivã; eGFR = rata de filtrare glomerularã estimatã; IC = insuficienþã cardiacã; MRA =
antagonist de receptor mineralcorticoid; AINS = antiinflamatoare nonsteroidiene.

Ecocardiografia transtoracicã este fundamentalã în investigarea pacienþilor cu suspiciune de insuficienþã cardiacã.
Cea mai importantã mãsurãtoare ecocardiograficã, din
punctul de vedere al determinãrii eligibilitãþii tratamentului, bazatã pe dovezi din studii randomizate controlate,
este fracþia de ejecþie a ventricului stâng (FEVS); ea ar trebui mãsuratã la fiecare pacient cu insuficienþã cardiacã. O
fracþie de ejecþie peste 50% este normalã. Pacienþii incluºi
în studiile cu IC-FES aveau în general FEVS de 40% sau mai
puþin (ºi adesea 35% sau mai puþin). Puþinele studii mari
de pânã acum la pacienþii cu IC-FEP au înrolat pacienþi cu
FE >40% (într-unul) sau chiar 45% (douã studii).
Alte metode imagistice utilizate selectiv în funcþie de indicaþie, disponibilitate ºi experienþã, includ: ecocardiografia transesofagianã (ex. valvulopatii), ecocardiografia de
stress (ex. pentru a evalua ischemia ºi viabilitatea miocardicã), rezonanþa magneticã nuclearã cardiacã (ex. suspiciune de boalã infiltrativã miocardicã, boli cardiace congenitale), SPECT, tomografia cu emisie de pozitroni PET
(ambele pentru a evalua ischemia ºi viabilitatea miocar-

470

dicã) ºi coronarografia (la pacienþii ce sunt candidaþi pentru revascularizare coronarianã).
Alte investigaþii ce sunt utilizate selectiv includ: cateterismul cardiac ºi biopsia endomiocardicã (ex. suspiciune de
boalã infiltrativã miocardicã), teste de efort, testarea geneticã ºi monitorizarea ECG ambulatorie.
Urmãtorul algoritm prezintã douã abordãri ale evaluãrii
diagnostice iniþiale la un pacient cu suspiciune de insuficienþã cardiacã în ambulator / policlinicã /camerã de
gardã spital – una bazatã pe ecocardiografie ºi cealaltã pe
peptidul natriuretic/ECG cu 12 derivaþii. Un nivel scãzut
al peptidului natriuretic face puþin probabilã insuficienþa
cardiacã, mai ales dacã ºi ECGul cu 12 derivaþii este normal. Ecocardiografia poate sã nu fie necesarã la pacienþii
cu o concentraþie scãzutã a peptidului natriuretic ºi un
ECG cu 12 derivaþii normal, mai ales în ambulator (datoritã unei ºanse scãzute de patologie cardiacã). Cu toate
acestea, rezultate “fals negative” pot apãrea, mai ales la
pacienþii cu IC-FEP ºi dupã tratament.

Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
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4.Tratamentul IC-FES (Insuficienþã
cardiacã sistolicã)
Scopurile tratamentului sunt ameliorarea semnelor ºi simptomelor, previnirea spitalizãrii ºi creºterea supravieþuirii.
4a. Tratamentul farmacologic
Tabelul de mai jos aratã tratamentul ce ar trebui luat în
considerare la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sisto-

licã simptomaticã, în afara contraindicaþiilor (ex. pacienþii
cu clasã funcþionalã NYHA II-IV). Toþi pacienþii ar trebui
trataþi cu IECA (sau ARB în caz de intoleranþã) ºi un beta-blocant dacã sunt tolerate sau nu sunt contraindicate.
Pacienþii cu simptome persistente ºi disfunþie sistolicã în
ciuda acestor tratamente ar trebui sã primeascã un antagonist mineralocorticoid, dacã acesta este tolerat sau nu
este contraindicat.

Tratamentele farmacologice potenþial indicate la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã simptomaticã
(clasã funcþionalã NYHA II-IV)
Clasãa

Nivelb

IECA este recomandat, adãugat la beta-blocant, pentru toþi pacienþii cu FEVS ≤40% pentru a reduce riscul
spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã.

I

A

Beta-blocant este recomandat, adãugat la IECA (sau ARB dacã IECA nu este tolerat), pentru toþi pacienþii
cu FEVS ≤40% pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã.

I

A

Mineralocorticoid MRA este recomandat pentru toþi pacienþii cu simptome persistente (clasã NYHA II-IV)
si FEVS ≤35%, în ciuda tratamentului cu un IECA (sau BRA dacã IECA nu este tolerat) ºi un beta-blocant
pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã.

I

A

Recomandãri

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocant al receptorilor de angiotensinã; FEVS = fracþie de ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã;
MRA = antagonist al receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
Utilizarea practicã a acestor tratamente este descrisã în Tabelele 11-13 în Addenda Online la textul complet al Ghidurilor ESC 2012: www.escardio.org/
guidelines-surveys/escguidelines/Pages/acute-chronic-heart-failure.aspx

Urmãtorul tabel aratã alte tratamente cu beneficii mai puþin certe, recomandate la pacienþi selecþionaþi.

Alte tratamente cu beneficii mai puþin certe la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã sistolicã simptomaticã (clasã NYHA II-IV)
Clasãa

Nivelb

Recomandat pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu FEVS ≤40% ºi
care nu tolereazã un IECA din cauza tusei (pacienþii ar trebui sã primeascã de asemenea un beta-blocant
ºi un MRA)

I

A

Recomandat pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu FEVS ≤40% ºi simptome persistente (clasã
NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un IECA ºi beta-blocant, ºi care nu tolereazã un MRA.c

I

A

Ar trebui luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãii la pacienþii cu ritm sinusal cu FEVS ≤35%,
frecvenþã cardiacã de repaus ≥70 bpm, ºi simptome persistente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentului
cu un beta-blocant în dozã bazatã pe dovezi (sau doza maximã toleratã sub aceasta), IECA (sau BRA) ºi
un MRA (sau BRA).d

IIa

B

Poate fi lua în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu ritm sinusal cu FEVS ≤35%,
frecvenþã cardiacã de repaus ≥70 bpm, care nu tolereazã un beta-blocant. Pacienþii ar trebui de asemenea sã primeascã un IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA).e

IIb

C

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu ritm sinusal ºi FEVS ≤45% care
nu tolereazã un beta-blocant (ivabradina este o alternativã la pacienþii cu frecvenþã cardiacã de repaus
≥70 bpm). Pacienþii ar trebui de asemenea sã primeascã un IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA).

IIb

B

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu FEVS ≤45% ºi simptome persistente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un beta-blocant, IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA)

IIb

B

Recomandãri
BRA

Ivabradinã

Digoxin
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Alte tratamente cu beneficii mai puþin certe la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã sistolicã simptomaticã (clasã NYHA II-IV) (Cont.)
Clasãa

Nivelb

Poate fi luat în considerare ca o alternativã la un IECA sau BRA, dacã niciunul nu este tolerat, pentru a
reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu FEVS ≤45% ºi VS dilatat (sau FEVS
≤35%). Pacienþii ar trebui de asemenea sã primeascã beta-blocant ºi MRA

IIb

B

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu
FEVS ≤45% ºi VS dilatat (sau FEVS ≤35%) ºi simptome persistente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un beta-blocant, IECA (sau BRA), ºi MRA (sau BRA).

IIb

B

Un preparat AGPN n-3 poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul de deces ºi spitalizare de cauzã cardiovascularã la pacienþii trataþi cu IECA (sau BRA), beta-blocant ºi MRA
(sau BRA).

IIb

B

Recomandãri
H-ISDN (hidralazina ºi iso-sorbid-dinitrat)

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorilor de angiotensinã; CHARM-Adãugat = Candesartan în insuficienþa
cardiacã: evaluarea reducerii mortalitãþii ºi morbiditãþii-adãugat; FEVS = fracþie de ejecþie a VS; IC = insuficienþã cardiacã; H-ISDN = hidralazinã ºi isosorbid
dinitrat; MRA = antagonist al receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association; AGPN = acizi graºi polinesaturaþi.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
c
În trialul CHARM-Aded, candesartan a redus de asemenea mortalitatea de cauzã cardiovascularã.
d
Agenþia Europeanã a Medicamentelor a aprobat ivabradina pentru utilizare la pacienþii cu frecvenþã cardiacã ≥75 bpm.
e
Preparat studiat în trialul GISSI-HF; trialul GISSI-HF nu a avut nicio limitã a FEVS.

Diureticele
Cu toate cã nu s-a demonstrat cã diureticele au redus
mortalitatea sau spitalizãrile, ele amelioreazã dispneea ºi
edemele ºi sunt un tratament cheie al IC-FES (ºi IC-FEP).
Obiectivul îl constituie utilizarea dozei minime necesare
pentru a restabili ºi menþine normo-volemia (“greutatea
uscatã” a pacientului). Terapia diureticã combinatã este
uneori necesarã (de obicei pe o duratã limitatã) pentru a
atinge acest þel la pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã,

disfuncþie renalã sau ambele. Utilizarea practicã a a diureticelor este descrisã în Tabelul 15 în addenda online la textul complet a Ghidurilor ESC 2012 pentru Managementul
Insuficienþei Cardiace.
4b. Terapia intervenþionalã, chirurgia ºi transplantul
Montarea unui cardiodefibrilator implantabil este indicatã
la pacienþi selecþionaþi pentru prevenþia primarã ºi secundarã a morþii subite.

Recomandãri pentru utilizarea cardiodefibrilatoarelor implantabile la pacienþii cu insuficienþã cardiacã
Recomandãri
Prevenþia secundarã
ICD este recomandat la un pacient cu aritmie ventricularã ce cauzeazã instabilitate hemodinamicã,
pentru a reduce riscul de moarte subitã, daca pacientul are o speranþã de viaþã >1 an ºi are un status
funcþional bun
Prevenþia primarã
ICD este recomandat la un pacient cu IC simptomaticã (clasã NYHA II-IV) ºi FEVS ≤35% în ciuda tratamentului ≥3 luni cu terapie farmacologicã optimalã, ce are speranþã de viaþã >1 an cu un status
funcþional bun, pentru a reduce riscul de moarte subitã
(i) etiologie ischemicã ºi >40 zile de la infarct miocardic acut
(ii) etiologie non-ischemicã

Clasãa

Nivelb

I

A

I

A

I

B

IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator implantabil; NYHA = New York Heart Association.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Terapia de resincronizare cardiacã (CRT) este indicatã în
scopul îmbunãtãþirii simptomelor, pentru a reduce internãrile în spital ºi pentru a creºte supravieþuirea la pacienþii

cu ritm sinusal ºi QRS larg, cu simptome persistente (ex.
în clasa funcþionalã NYHA II-IV) ºi fracþia de ejecþie VS redusã, în ciuda terapiei farmacologice optimale.
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Recomandãri pentru utilizarea CRT unde dovezile sunt puternice – pacienþi în ritm
sinusal cu clasã funcþionalã NYHA III ºi insuficienþã cardiacã clasa IV în ambulator,
cu FEVS persistent redusã, în ciuda terapiei farmacologice optimale.
Clasãa

Nivelb

Morfologie QRS BRS
CRT-P/CRT-D recomandat la pacienþii în ritm sinusal cu durata QRS ≥120 msec, morfologie QRS de BRS,
ºi FEVS ≤35%, cu speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a reduce riscul de spitalizare ºi
moarte subitã.

I

A

Morfologie QRS non-BRS
CRT-P/CRT-D ar trebui luat în considerare la pacienþii în ritm sinusal cu durata QRS ≥150 msec, indiferent
de morfologia QRS ºi FEVS ≤35%, cu speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a reduce
riscul de spitalizare ºi de moarte subitã.

IIa

A

Recomandãri

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã + cardiodefibrilator implantabil; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã + pacemaker; FEVS = fracþie de
ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; BRS=bloc de ram stâng; NYHA = New York Heart Association;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt puternice – pacienþi în ritm sinusal cu insuficienþã cardiacã
clasã funcþionalã NYHA II ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime
Clasãa

Nivelb

Morfologie QRS BRS
CRT, de preferat CRT-D, recomandat la pacienþii în ritm sinusal, cu o duratã QRS ≥130 msec, morfologie
QRS de BRS, ºi FEVS ≤30%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun, pentru a reduce
riscul de spitalizare pentru IC ºi riscul de moarte prematurã.

I

A

Morfologie QRS non-BRS
CRT, de preferat CRT-D ar trebui luat în considerare la pacienþii în ritm sinusal cu o duratã QRS ≥150
msec, indiferent de morfologia QRS, ºi FEVS ≤30%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional
bun, pentru a reduce riscul de spitalizare pentru IC ºi riscul de moarte prematurã.

IIa

A

Recomandãri

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã defibrilator; FE = fracþie de ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã; BRS = bloc de ram stâng; NYHA = New York
Heart Association;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Aceste beneficii sunt mai sigure la pacienþii cu morfologie
de bloc de ram stâng, iar beneficiul la cei cu morfologie

de bloc de ram drept este incert. Valoarea CRT la pacienþii
cu fibrilaþie atrialã este de asemenea incertã.

Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt incerte – pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime ºi asociind
fibrilaþie atrialã sau având indicaþie de cardiostimulare convenþionalã
Clasãa

Nivelb

IIb

C

 Pacientul este dependent de stimulator ca rezultat la ablaþiei nodului AV

IIb

B

 Frecvenþa ventricularã a pacientului este ≤60 bpm în repaus ºi ≤90 bpm la efort.

IIb

C

Recomandãri
Pacienþii cu fibrilaþie atrialã permanentã
CRT-P/CRT-D pot fi considerate la pacienþii cu clasã funcþionalã NYHA III sau ambulator clasã IV, cu o
duratã QRS ≥120 msec ºi FEVS ≤35%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun, pentru
a reduce riscul agravãrii IC dacã:
 Pacientul necesitã stimulare din cauza unei frecvenþe ventriculare intrinseci joase
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Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt incerte – pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime ºi asociind
fibrilaþie atrialã sau având indicaþie de cardiostimulare convenþionalã (continuare)
Recomandãri

Clasãa

Nivelb

IIa

C

IIb

C

Pacienþii cu indicaþie convenþionalã de stimulare ºi nici o altã indicaþie pentru CRT
La pacienþii ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun:
 CRT ar trebui luat în considerare la cei în clasã funcþionalã NYHA III sau IV, cu FEVS ≤35%,
indiferent de durata QRS, pentru a reduce riscul înrãutãþirii IC
 CRT poate fi luat în considerare la cei cu clasã funcþionalã NYHA II, cu FEVS ≤35% indiferent de
durata QRS, pentru a reduce riscul înrãutãþirii IC

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã + defibrilator; CRT-P = terapie de resincronizare + pacemaker; FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã
cardiacã; NYHA = New York Heart Association;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Existã de asemenea o indicaþie de revascularizare coronarianã ºi de chirurgie valvularã la patologii relevante, precum ºi de implantare a dispozitivelor de asistare ventricu-

larã ºi transplant cardiac la pacienþi selecþionaþi cu insuficienþã cardiacã în stadiu terminal, aºa cum este arãtat în
tabelele urmãtoare.

Recomandãri pentru revascularizarea miocardicã la pacienþii cu IC cronicã ºi disfuncþie sistolicã de VS
Clasãa

Nivelb

CABG este recomandat la pacienþii cu angina ºi stenozã semnificativã de trunchi comun, ce sunt
candidaþi pentru chirurgie ºi au speranþã de viaþã >1 an, cu un status funcþional bun, pentru a reduce
riscul de moarte prematurã.

I

C

CABG este recomandat pentru pacienþii cu anginã ºi boalã coronarianã bi- sau trivascularã, incluzând
o stenozã de arterã descendentã anterioarã, ce sunt candidaþi pentru chirurgie ºi au speranþã de viaþã
>1 an cu un status funcþional bun, pentru a reduce riscul spitalizãrii de cauze cardiovasculare ºi riscul de
moarte prematurã de cauze cardiovasculare.

I

B

Alternativã la CABG:
PCI poate fi luatã în considerare ca o alternativã la CABG la pacienþii din categoriile de mai sus ºi care
nu sunt candidaþi pentru chirurgie.

IIb

C

CABG ºi PCI NU sunt recomandate la pacienþii fãrã anginã ºi fãrã miocard viabil.

III

C

Recomandãri

CABG = chirurgie de bypass aorto-coronarian; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Tabelul 5: Transplantul cardiac: indicaþii ºi contraindicaþii
Pacienþi de luat
în considerare

Insuficienþã cardiacã stadiu terminal, cu simptomatologie severã ºi prognostic defavorabil ºi fãrã nici o altã
alternativã de tratament rãmasã.
Motivaþi, bine informaþi ºi stabili emoþional.
Capabili sã fie complianþi la tratamentul intensiv necesar post-operator.

Contraindicaþii

Infecþie activã.
Boalã arterialã perifericã severã sau boalã cerebrovascularã.
Consum actual de alcool sau droguri.
Cancer tratat în ultimii 5 ani.
Ulcer peptic nevindecat.
Trombo-embolism recent.
Insuficienþã renalã semnificativã (ex: clearence al creatininei <50 ml/min).
Boalã hepaticã semnificativã.
Boalã sistemicã cu afectare multiorganicã.
Alte comorbiditãþi severe cu prognostic defavorabil.
Instabilitate emoþionalã sau boalã psihiatricã netratatã.
Rezistenþã vascularã pulmonarã crescutã ºi fixã (>4-5 Unitãþi Wood ºi gradient mediu transpulmonar >15
mmHg).

IC = Insuficienþã cardiacã.

Recomandãri pentru implantarea chirurgicalã de dispozitiv de asistare ventricularã (LVAD/BVAD)
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã
Clasãa

Nivelb

LVAD sau BVAD este recomandat la pacienþi selecþionaþic cu IC în stadiu terminal, în ciuda tratamentului
optim farmacologic ºi intervenþional, ce sunt altminteri candidaþi pentru transplantul cardiac, pentru a
îmbunãtãþi simptomele ºi pentru a reduce riscul de spitalizare în IC datoritã agravãrii IC ºi pentru a reduce
riscul de moarte prematurã în aºteptarea transplantului.

I

B

LVAD ar trebui luat în considerare la pacienþi atent selecþionaþic ce au IC în stadiu terminal, în ciuda tratamentului optim farmacologic ºi intervenþional ºi care nu sunt candidaþi pentru transplantul cardiac, dar au
speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a îmbunãtãþi simptomele, pentru a reduce riscul
spitalizãrii de IC ºi pe cel de moarte prematurã.

IIa

B

Recomandãri

BVAD = dispozitiv de asistare bi-ventricularã; IC = insuficienþã cardiacã; LVAD = dispozitiv de asistare al ventriculului stâng.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã; c Vezi Ghidurile complete ºi Tabelul 6.

Tabelul 6: Pacienþi potenþiali candidaþi pentru implantarea unui dispozitiv de asistare ventricularã (LVAD)
Pacienþi cu simptome severe cu duratã >2 luni, în ciuda tratamentului medical ºi intervenþional optimal ºi având una sau mai
multe din urmãtoarele:
 FEVS <25% ºi, dacã e mãsurat, VO2 maxim <12 mL/kg/min
 ≥3 spitalizãri datorate IC în ultimele 12 luni, fãrã o cauzã precipitantã evidentã
 Dependenþã de terapia inotropã i.v.
 Disfuncþie ireversibilã de organ progresivã (înrãutãþirea funcþiei renale ºi/sau hepatice) datoratã hipoperfuziei ºi nu datoratã
presiunii ventriculare de umplere inadecvate (PCWP ≥20 mmHg ºi PAS ≤80-90 mmHg sau CI ≤2 L/min/m2)
 Deteriorarea funcþiei ventriculare drepte
CI = index cardiac; IC = insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; PCWP = presiunea capilarã pulmonarã blocatã; PAS = tensiunea arterialã sistolicã.
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5. Tratamentul IC-FEP (insuficienþã
cardiacã diastolicã)
Niciun tratament nu a arãtat îmbunãtãþirea prognosticului la pacienþii cu IC-FEP. Terapia diureticã este utilizatã,
ca în IC-FES, pentru a ameliora dispneea ºi edemele. Tratamentul co-morbiditãþilor la pacienþii cu IC-FEP diferã
oarecum de cel al IC sistolice (vezi tratamentul comorbiditãþilor).

6. Tratamentul aritmiilor, bradicardiei ºi
blocului atrio-ventricular
Aceastã secþiune se axeazã pe aspectele tratamentului
aritmiilor specifice insuficienþei cardiace.
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Fibrilaþia atrialã
Aceasta este cea mai comunã aritmie în insuficienþa cardiacã ºi trebuie luate în considerare 3 aspecte, mai ales în
cazul unui pacient cu un prim episod de FiA sau cu diagnostic de FiA paroxisticã:
1) identificarea unei cauze corectabile (ex. hiperiroidism);
2) identificarea factorilor precipitanþi posibili (ex. infecþie
pulmonarã) întrucât aceasta va ajuta la alegerea unei
strategii de control al ritmului sau al frecvenþei; 3) profilaxia trombembolismului.

Controlul frecvenþei
O abordare a controlului frecvenþei este prezentatã în algoritmul din tabelul de mai jos.

Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
Recomandãri pentru controlul frecvenþei ventriculare la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã funcþionalã NYHA
II-IV), disfuncþie sistolicã de VS, FiA persistentã sau permanentã fãrã o dovadã de decompensare acutã
Clasãa

Nivelb

I

A

I

B

(ii) Amiodarona poate fi consideratã la pacienþii ce nu tolereazã beta-blocant sau digoxin.

IIb

C

(iii) Ablaþia nodului AV ºi cardiostimularea (posibil CRT) poate fi luatã în considerare la pacienþii ce nu
tolereazã beta-blocant, digoxin sau amiodaronã.

IIb

C

I

B

(i) Amiodarona poate fi consideratã în asociere cu beta-blocant sau cu digoxin (dar nu ambele) pentru a
controla frecvenþa ventricularã la pacienþi cu un rãspuns inadecvat ºi cu intoleranþã la combinaþia betablocant ºi digoxin.

IIb

C

(ii) Ablaþia nodului AV ºi cardiostimularea (posibil CRT) pot fi luate în considerare la pacienþii cu un
rãspuns inadecvat la douã din cele trei: beta-blocant, amiodaronã, digoxin.

IIb

C

Nu mai mult de douã din cele trei: beta-blocant, digoxin, amiodaronã (sau orice alt medicament ce
deprimã conducerea cardiacã) ar trebui considerate datoritã riscului de bradicardie severã, bloc AV de
gradul III, ºi asistolã.

IIa

C

Recomandãri
Pasul 1: beta-blocant
Beta-blocantul este recomandat ca primã linie de tratament pentru a controla frecvenþa ventricularã
datoritã beneficiilor asociate ale acestui tratament (reducerea riscului de spitalizare pentru agravarea IC ºi
reducerea riscului de moarte prematurã).
Alternativã la pasul I de tratament
(i) Digoxin este recomandat la pacienþii ce nu tolereazã beta-blocant

Pasul 2: Digoxin
Digoxin este recomandat ca a doua alegere, în adiþie la un beta-blocant; pentru a controla frecvenþa
cardiacã la pacienþii cu un rãspuns inadecvat la beta-blocant.
Alternativã la pasul 2 de tratament

FiA = Fibrilaþie atrialã; AV = atrioventricular; FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Association.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Controlul ritmului
Aceastã abordare nu îmbunãtãþeºte prognosticul în comparaþie cu controlul frecvenþei ºi ar trebui probabil rezervatã pentru pacienþii cu o cauzã reversibilã de FiA sau o

cauzã precipitantã evidentã ºi în micã parte pentru pacienþii ce nu pot tolera FiA chiar când frecvenþa ventricularã este controlatã. Recomandãrile pentru controlul
ritmului sunt arãtate în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru controlul ritmului-strategie de management la pacienþii cu FiA, IC simptomaticã (clasã
funcþionalã NYHA II-IV), ºi disfuncþie sistolicã de VS ºi nici o dovadã de decompensare acutã
Clasãa

Nivelb

Cardioversia electricã sau farmacologicã cu amiodaronã poate fi consideratã la pacienþii cu simptome
persistente ºi/sau semne de IC, în ciuda tratamentului farmacologic optim ºi a controlului adecvat al
frecvenþei ventriculare, pentru a îmbunãtãþi statusul clinic/simptomatic.

IIb

C

Amiodarona poate fi consideratã înainte de (ºi dupã) cardioversia electricã reuºitã pentru a menþine
ritmul sinusal.

IIb

C

Dronedarona nu este recomandatã deoarece creºte riscul spitalizãrii din cauze cardiovasculare ºi riscul de
moarte prematurã.

III

A

Antiaritmicele din clasa I nu sunt recomandate din cauza unui risc crescut de moarte prematurã.

III

A

Recomandãri

FiA = fibrilaþie atrialã; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Profilaxia tromembolismului
Recomandãri pentru evaluarea riscului de accident vascular cerebral ºi de sângerare pe de o parte ºi pentru pro-

filaxia trombembolismului pe de altã parte, sunt oferite în
tabelele de mai jos.

Tabelul 7: Evaluarea riscului de accident vascular cerebral la pacienþii cu fibrilaþie atrialã
CHA2DS2-VASc
IC Congestivã sau FEVS ≤40%

1

Hipertensiune arterialã

1

Vârsta ≥75 ani

2

Diabet zaharat

1

Accident vascular cerebral, accident ischemic tranzitor sau trombo-embolism

2

Boalã vascularã (infarct miocardic în antecedente, boalã arterialã perifericã sau plãci aortice)

1

Vârsta 65-74 ani

1

Sexul feminin

1

Scorul maxim

9

Scor CHA2DS2-VASc = 0: nicio terapie antitromboticã recomandatã.
Scor CHA2DS2-VASc = 1: terapia antitromboticã este recomandatã cu anticoagulare oralã sau antiplachetarã, preferabil terapie
anticoagulantã.
Scor CHA2DS2-VASc = 2; terapia anticoagulantã este recomandatã.
CHA2DS2-VASc = Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã ≥75 ani (dublat), Diabet zaharat, Accident vascular cerebral (dublat), Boalã vascularã,
Vârsta 65-74 ani, Sexul feminin; IC = Insuficienþã cardiacã; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng.

Tabelul 8: Evaluarea riscului de sângerare la pacienþii cu fibrilaþie atrialã
HAS-BLED
Hipertensiune arterialã (tensiunea arterialã sistolicã >160 mmHg)

1

Funcþie renalã ºi hepaticã anormalã (1 punct fiecare)

1 sau 2

Accident vascular cerebral

1

Predispoziþie sau tendinþã la sângerare

1

Valoarea INR instabilã (dacã existã tratament cu warfarinã)

1

Vârstnici (ex. vârsta >65 ani)

1

Medicamente (ex. aspirinã concomitentã, AINS) sau alcool (1 punct fiecare)

1 sau 2

Scor maxim

9

Un scor HAS-BLED ≥3 sugereazã cã prescrierea medicamentelor anticoagulante orale trebuie fãcutã cu precauþie ºi o reevaluare
regulatã este recomandatã.
HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Funcþie renalã/hepaticã anormalã (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Istoric de sângerare sau predispoziþie,
INR instabil, Vârstnici (>65), Medicamente/alcool concomitente (1 punct fiecare), AINS = medicamente antiinflamatoare nonsteroidiene.
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Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
Recomandãri pentru prevenþia trombembolismului la pacienþii cu IC simptomaticã
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FiA paroxisticã sau persistentã/permanentã
Clasãa

Nivelb

Scorurile CHA2DS2-VASc ºi HAS-BLED (Tabelele 7 ºi 8) sunt recomandate pentru a determina riscurile ºi
beneficiile posibile (prevenþie tromb-embolism vs. risc de sângerare) ale anticoagulãrii orale.

I

B

Terapia anticoagulantã oralã este recomandatã pentru toþi pacienþii cu FiA paroxisticã sau persistentã/
permanentã ºi un scor CHA2DS2-VASc ≥1, fãrã contraindicaþii indiferent dacã este folositã (inclusiv dupã
cardioversia reuºitã) o strategie de management al ritmului sau al frecvenþei.

I

A

La pacienþii cu FiA cu duratã ≥48 ore, sau când durata FiA este necunoscutã, terapia anticoagulantã
oralã este recomandatã în doze terapeutice pentru ≥3 sãptãmâni înainte de cardioversia electricã sau
farmacologicã.

I

C

Heparina intravenoasã sau HGMM sunt recomandate la pacienþii ce nu au fost trataþi cu medicaþie
anticoagulantã ºi necesitã urgent cardioversie electricã sau farmacologicã.

I

C

Alternativã la heparinã i.v. sau HGMM
O strategie ghidatã dupã TEE poate fi consideratã pentru pacienþii ce nu au fost trataþi cu terapie
anticoagulantã ºi necesitã urgent cardioversie electricã sau farmacologicã

IIb

C

Combinaþia între un anticoagulant oral ºi un agent antiplachetar nu este recomandatã la pacienþii cu boalã
coronarianã cronicã sau altã boalã arterialã (>12 luni dupã un eveniment acut), datoritã unui risc crescut de
sângerare masivã. Anticoagularea oralã unicã este preferatã dupã 12 luni.

III

A

Recomandãri

FiA = fibrilaþie atrialã; CHA2DS2-VASc = Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã ≥75 ani (dublat), Diabet zaharat, Accident vascular cerebral (dublat),
Boalã vascularã, Vârsta 65-74 ani, Sexul feminin; IC = Insuficienþã cardiacã; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; HAS-BLED = Hipertensiune
arterialã, Funcþie renalã/hepaticã anormalã (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Istoric de sângerare sau predispoziþie, INR instabil, Vârstnici
(>65), Medicamente/alcool concomitente (1 punct fiecare); IC = Insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; HGMM = Heparinã cu greutate molecularã micã;
VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Association; TEE = ecocardiografie transesofagianã.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Aritmiile ventriculare

Bradicardia ºi blocurile atrioventriculare

Managementul tahicardiei ventriculare susþinute ºi al fibrilaþiei ventriculare sunt sumarizate în tabelul de mai jos
(vezi de asemena ICD).

Înaintea cardiostimulãrii convenþionale, a se lua în considerare dacã existã o indicaþie pentru CRT la pacienþii cu
IC-FES (vezi secþiunea CRT). Atât în IC-FES cât ºi în IC-FEP,
DDD este de preferat faþã de stimularea VVI pentru a
menþine rãspunsul cronotrop ºi coordonarea atrio-ventricularã.
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Recomandãri pentru managementul aritmiilor ventriculare în insuficienþa cardiacã
Clasãa

Nivelb

Este recomandat ca factorii potenþial agravanþi/precipitanþi (ex. diselectrolitemii, utilizarea de medicamente
proaritmice, ischemia miocardicã) sã fie cãutaþi ºi corectaþi la pacienþii cu aritmii ventriculare.

I

C

Este recomandat ca tratamentul cu IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA sã fie optimizat la pacienþii cu
aritmii ventriculare.

I

A

Este recomandat ca revascularizarea coronarianã sã fie luatã în considerare la pacienþii cu aritmii ventriculare ºi boalã coronarianã.

I

C

Este recomandat ca un ICD sã fie implantat la un pacient cu aritmie ventricularã susþinutã sau
simptomaticã (tahicardie ventricularã sau fibrilaþie ventricularã), status funcþional satisfãcãtor ºi la care un
scop al tratamentului este de a îmbunãtãþi supravieþuirea.

I

A

Amiodarona este recomandatã la pacienþii cu ICD ce continuã sa aibã aritmii ventriculare simptomatice
sau ºocuri recurente, în ciuda tratamentului optimal ºi a reprogamãrii dispozitivului.

I

C

Ablaþia transcateter este recomandatã la pacienþii cu ICD ce continuã sã aibã aritmii ventriculare ce
cauzeazã ºocuri recurente ce nu pot fi prevenite prin tratament optimal, reprogramarea dispozitivului ºi
amiodaronã.

I

C

Amiodarona poate fi luatã în considerare ca tratament pentru prevenirea recurenþei aritmiilor ventriculare
simptomatice, susþinute la pacienþii optimal trataþi ºi la care ICD nu este considerat adecvat.

IIb

C

Utilizarea de rutinã a amiodaronei nu este recomandatã la pacienþii cu aritmii ventriculare nesusþinute, din
cauza lipsei beneficiilor ºi a potenþialei toxicitãþi.

III

A

Alte medicamente antiaritmice (în special agenþii din clasa IC ºi dronedarona) nu ar trebui sã fie utilizate la
pacienþi cu IC-FES datoritã motivelor de siguranþã (înrãutãþirea IC, risc proaritmic ºi deces).

III

A

Recomandãri

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorilor angiotensinei; IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator
implantabil; MRA = antagoniºti ai receptorilor mineralcorticoizi;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

7. Tratamentul comorbiditãþilor
Comorbiditãþile sunt importante la pacienþii cu IC din
4 motive principale. În primul rând, comorbiditãþile pot
afecta utilizarea terapiei pentru IC (ex. utilizarea unor inhibitori ai sistemului reninã-angiotensinã nu este posibilã la
unii pacienþi cu disfuncþie renalã). În al doilea rând, medicamentele utilizate pentru a trata comorbiditãþile pot determina înrãutãþirea IC (ex. AINS utilizaþi pentru artritã). În
al treilea rând, medicamentele utilizate pentru a trata IC ºi
cele utilizate pentru a trata comorbiditãþile pot interacþiona între ele (ex. beta-blocantele ºi beta-agoniºtii pentru
BPOC ºi astm) ducînd la scãderea aderenþei la tratament a
pacienþilor. În cele din urmã, cele mai multe comorbiditãþi
sunt asociate cu o înrãutãþire clinicã ºi sunt predictori de
prognostic rezervat în IC (ex. diabetul zaharat). Acestea
au determinat ca multe din comorbiditãþi sã devinã chiar
ele þinte de tratament (ex. anemia, deficitul de fier).
Managementul comorbiditãþilor este o componentã cheie a îngrijirii holistice a pacienþilor cu IC.
Aceastã secþiune se axeazã pe cele mai uzuale comorbiditãþi ºi pe cele cu recomandãri specifice de tratament.
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Alte comorbiditãþi importante cum ar fi caºexia, boala pulmonarã obstructivã cronicã, depresia ºi obezitatea sunt
discutate în Textul complet al Ghidurilor ESC 2012 despre
Managementul Insuficienþei Cardiace.

Angina
Beta-blocantele reprezintã o terapie eficientã pentru anginã ºi esenþialã pentru IC-FES. Alte medicamente antianginoase au fost studiate pe un numãr mare de pacienþi cu
IC-FES ºi s-au dovedit eficiente ºi sigure (ex. Amlodipina,
ivabradina ºi nitraþii). Siguranþa altor agenþi antianginoºi
cum ar fi nicaorandilul ºi ranolazina este incertã, în timp
ce alte medicamente, în special diltiazem ºi verapamil,
sunt considerate a fi nesigure la pacienþii cu IC-FES (deºi
ar putea fi utilizaþi în IC-FEP). Revascularizarea percutanã
ºi chirurgicalã sunt abordãri alternative pentru tratamentul anginei (vezi secþiunea 4b). Bypassul aorto-coronarian
poate reduce morbiditatea ºi mortalitatea la pacienþii cu
IC-FES.

Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al anginei pectorale stabile la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã
funcþionalã NYHA II-IV) ºi disfuncþie sistolicã de VS
Clasãa

Nivelb

I

A

(i) Ivabradina ar trebui luatã în considerare la pacienþii în ritm sinusal ce nu pot tolera un beta-blocant,
pentru ameliorarea anginei (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC).

IIa

A

(ii) Un nitrat oral sau subcutanat ar trebui considerat la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru
a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC).

IIa

A

(iii) Amlodipina ar trebui consideratã la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora
angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC).

IIa

A

(iv) Nicorandil ar putea fi considerat la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora
angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în IC).

IIb

C

(v) Ranolazina ar putea fi consideratã la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora
angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în IC).

IIb

C

Recomandãri
Pasul I: beta-blocant
Un beta-blocant este recomandat ca primã linie de tratament pentru ameliorarea anginei datoritã beneficiilor asociate ale acestui tratament (reduc riscul spitalizãrii în IC ºi riscul de moarte prematurã).
Alternativã la beta-blocant:

Pasul 2: Adãugarea unui al doilea medicament anti-anginos
Urmãtoarele pot fi adãugate la beta-blocant (sau alternativã) – luând în considerare combinaþiile nerecomandate de mai jos.
Adãugarea ivabradinei este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-blocant
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC).

I

A

Adãugarea unui nitrat oral sau subcutanat este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-blocant (sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur
în IC).

I

A

Adãugarea amlodipinei este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-blocant
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC).

I

A

Adãugarea de nicorandil este avutã în vedere când angina persistã în ciuda tratamentului cu betablocant (sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã
incertã în IC).

IIb

C

Adãugarea ranolazinei este consideratã când angina persistã în ciuda tratamentului cu un beta-blocant
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în
IC).

IIb

C

I

A

IIb

C

III

C

III

C

III

B

Pasul 3: Revascularizarea coronarianã
Revascularizarea coronarianã este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu douã
medicamente antianginoase.

Alternative la revascularizarea coronarianã:
Un al treilea medicament antianginos din cele listate mai sus poate fi luat în considerare când angina
persistã în ciuda tratamentului cu douã medicamente antianginoase (excluzând combinaþiile nerecomandate de mai jos).
Urmãtoarele NU sunt recomandate:
(i) Combinaþia oricãrora dintre urmãtoarele: ivabradinã, ranolazinã ºi nioorandil datoritã siguranþei incerte.
(ii) Combinaþia nicorandil cu nitrat (datoritã lipsei eficienþei)
Diltiazem sau verapamil nu sunt recomandate datoritã acþiunii lor inotrop negative ºi a riscului de
înrãutãþire a IC.
FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

483

Capitolul 1: Diagnosticul ºi tratamentul insuficienþei cardiace acute ºi cronice

Hipertensiunea arterialã
Hipertensiunea arterialã este asociatã cu un risc crescut
de a dezvolta IC; terapia antihipertensivã reduce semnificativ incidenþa IC (cu excepþia blocantelor de receptori alfa-adrenergici, ce sunt mai puþin eficiente faþã de alte antihipertensive în prevenirea IC). Blocantele de calciu inotrop negative (ex. diltiazem ºi verapamil) nu ar trebui sã fie
utilizate pentru a trata hipertensiunea arterialã la pacienþii
cu IC-FES (dar se considerã cã ar fi siguri în IC-FEP); moxonidina ar trebui de asemenea evitatã la pacienþii cu IC-

FES deoarece a crescut mortalitatea pacienþilor într-un
studiu clinic randomizat. Dacã tensiunea arterialã nu este
controlatã cu IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic, hidralazinã ºi amlodipinã (sau felodipinã), existã agenþi
antihipertensivi suplimentari ce pot fi folosiþi în combinaþie
cu precedentele clase de medicaþie ºi care au demonstrat
cã sunt siguri la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã.
La pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã (vezi secþiunea
8), nitraþii administraþi intravenos (sau nitroprusiatul de sodiu) sunt recomandaþi pentru a scãdea tensiunea arterialã.

Recomandãri pentru tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã funcþionalã
NYHA II-IV) ºi disfuncþie sistolicã de VS
Clasãa

Nivelb

I

A

I

C

Amlodipina este recomandatã când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de
cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic.

I

A

Hidralazina este recomandatã când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de
cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic.

I

A

Felodipina ar trebui luatã în considerare când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o
combinaþie de cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic.

IIa

B

Moxonidina NU este recomandatã din cauza motivelor de siguranþã (mortalitate crescutã).

III

B

Antagoniºtii receptorilor alfa adrenergici NU sunt recomandaþi din cauza motivelor de siguranþã (activarea neuroumoralã, retenþia de fluide, înrãutãþirea IC).

III

A

Recomandãri
Pasul 1
Unul sau mai multe dintre IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA sunt recomandate ca terapie de primã,
a doua ºi respectiv a treia linie, datoritã beneficiilor asociate (reduc riscul de spitalizare în IC ºi riscul de
moarte prematurã).
Pasul 2
Un diuretic tiazidic (sau dacã pacientul este tratat cu un diuretic tiazidic schimbarea pe un diuretic de
ansã) este recomandat când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de cât mai
multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA.
Pasul 3

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorilor angiotensinei; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; FEVS
= fracþia de ejecþie a ventricului stâng; MRA = antagoniºti ai receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association;
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Diabetul zaharat

Anemia

Tulburãrile metabolismului glicemic ºi diabetul zaharat
sunt foarte frecvente în insuficienþa cardiacã, iar diabetul zaharat este asociat cu un status funcþional deficitar
ºi un prognostic mai rezervat. Diabetul zaharat poate fi
prevenit prin tratamentul cu ARB ºi posibil IECA. Beta-blocantele nu sunt contraindicate în diabet ºi sunt eficiente
în îmbunãtãþirea prognosticului la pacienþii diabetici ca ºi
la non-diabetici, deºi unele beta-blocante pot avea variate
efecte asupra indicilor glicemici. Tiazolidindionele (glitazonele) determinã retenþie de sodiu ºi apã ºi cresc riscul
agravãrii IC ºi nevoia de spitalizare ºi ca atare ar trebui
evitate. Metforminul nu este recomandat la pacienþii cu
afectare renalã sau hepaticã severã datoritã riscului de
acidozã lacticã, dar este larg utilizat (ºi aparent sigur) la alþi
pacienþi cu IC. Siguranþa altor medicamente antidiabetice
noi este necunoscutã.

Anemia (definitã ca o concentraþie a hemoglobinei <13
g/dl la bãrbaþi ºi <12 g/dl la femei) este frecventã în IC, în
special la pacienþii spitalizaþi. Anemia este asociatã cu mai
multe simptome, un status funcþional agravat, risc mai
mare de spitalizare ºi supravieþuire redusã. La aceºti pacienþi ar trebui urmat un algoritm standard de diagnostic.
Cauzele corectabile trebuie tratate în mod uzual, deºi în
multe cazuri nu se identificã o etiologie clarã. Valoarea
agenþilor de stimulare a secreþiei de eritropoietinã ca tratament al anemiei de etiologie neclarã nu este cunoscutã
dar este actualmente testatã într-un studiu clinic randomizat important cu obiective de morbi - mortalitate.
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Deficitul de fier
Deficitul de fier poate contribui la disfuncþia muscularã
din IC ºi determinã anemie. Într-un singur studiu clinic
randomizat, 459 pacienþi cu clasã funcþionalã NYHA
II sau III de IC-FES, o concentraþie a hemoglobinei între
9,5 ºi 13,5 g/dl ºi deficit de fier, au fost randomizaþi 2:1
pentru carboximaltoza fericã i.v. sau ser fiziologic. În acest
studiu, deficitul de fier a fost considerat semnificativ când
feritina sericã a fost <100 μg/l sau când concentraþia feritinei a fost între 100 ºi 299 μg/l ºi saturaþia transferinei
a fost <20%. Dupã 6 luni de tratament, terapia cu fier a
îmbunãtãþit starea generalã a pacienþilor ºi clasa NYHA
(ca ºi distanþa parcursã la testul de mers 6 minute sau calitatea vieþii auto-raportatã) ºi poate fi avut în vedere ca tratament pentru aceºti pacienþi. Efectele tratãrii deficitului
de fier în IC-FEP ºi siguranþa pe termen lung a terapiei cu
fier în IC sunt necunoscute.

Disfuncþia renalã
RFG este redusã la majoritatea pacienþilor cu IC, în special în stadii avansate, iar funcþia renalã este un important
predictor independent pentru prognostic în IC. Blocantele sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron (IECA, inhibitorii de reninã, ARB ºi MRA) determinã în mod frecvent o scãdere a RFG, deºi scãderile sunt mici ºi nu ar
trebui sã ducã la întreruperea tratamentului decât dacã
devin semnificative. Pe de altã parte, o scãdere bruscã ºi
severã a RFG ar trebui sã ridice suspiciunea de stenozã
de arterã renalã. Depleþia de apã ºi de sodiu (datoritã diurezei excesive sau pierderii de fluide prin vãrsãturã sau
diaree) ºi hipotensiunea sunt cauze bine cunoscute de
disfuncþie renalã dar este mai puþin binecunoscut faptul
cã supraîncãrcarea volemicã, insuficienþa cardiacã dreaptã ºi congestia venoasã renalã pot determina de asemenea disfuncþie renalã. Alte cauze de disfuncþie renalã sunt
obstrucþia datoratã prostatei ºi utilizarea de medicamente
nefrotoxice cum ar fi AINS ºi anumite antibiotice (ex. trimetoprim ºi gentamicina), toate trebuind luate în considerate (ºi corectate sau evitate) la pacienþii cu IC ºi agravare a funcþiei renale. Diureticele tiazidice pot fi mai puþin
eficiente la pacienþii cu RFG foarte scãzutã iar anumite
medicamente cu excreþie renalã (ex. digoxina, insulina, ºi
heparinele cu greutate molecularã micã) se pot acumula
la pacienþii cu afectare renalã.

nivel. La pacienþii cu IC pre-existentã existã de obicei un
factor declanºator sau precipitant (ex. o aritmie sau întreruperea terapiei diuretice la un pacient cu IC-FES ºi supraîncãrcarea volemicã sau hipertensiunea arterialã severã la
pacientul cu IC-FEP).
Instalarea “acutizãrii” poate varia, mulþi pacienþi relatând
o perioadã de zile sau chiar sãptãmâni de deteriorare (de
ex. agravarea dispneei sau a edemelor), în timp ce alþii pot
dezvolta IC în ore sau minute (de ex. în asociere cu un infarct miocardic acut). Pacienþii se pot prezenta cu o varietate de tablouri clinice de la edem pulmonar ameninþãtor
de viaþã sau ºoc cardiogen, la un tablou caracterizat predominant de agravarea edemelor periferice.
Diagnosticul ºi tratamentul se desfãºoarã de obicei în
paralel, mai ales la pacienþi cu o condiþie mai gravã, managementul trebuind sã fie iniþiat prompt. Monitorizarea
atentã a funcþiilor vitale este esenþialã în timpul evaluãrii
iniþiale ºi tratamentul unora dintre pacienþi se face ideal
într-o unitate de terapie coronarianã. Deºi scopurile imediate ale tratamentului sunt îmbunãtãþirea simptomelor
ºi stabilizarea hemodinamicã a pacientului, managementul pe termen lung, incluzând îngrijirea post-externare,
este în mod deosebit important pentru prevenirea recurenþelor ºi pentru îmbunãtãþirea prognosticului în IC-FES.
Îngrijirea pre- ºi post-externare ar trebui sã urmãreascã recomandãrile subliniate deja în aceste ghiduri, acolo unde
sunt aplicabile.
8a. Evaluarea iniþialã ºi monitorizarea pacienþilor
Evaluarea iniþialã a pacientului trebuie sã cuprindã 3
direcþii de acþiune paralele, ajutate de investigaþiile prezentate în Figura 4.
(i) Are pacientul IC sau existã o cauzã alternativã
pentru simptomele ºi semnele sale? (ex. boalã pulmonarã cronicã, anemie, insuficienþã renalã sau
embolism pulmonar?)
(ii) Dacã pacientul are IC, existã un factor precipitant
care sã necesite tratament imediat sau corecþie
(ex. aritmii sau sindrom coronarian acut)?
(iii) Este starea pacientului ameninþãtoare de viaþã datoritã hipoxemiei sau hipotensiunii care sã determine hipoperfuzia organelor vitale (cord, rinichi ºi
creier)?

8. Insuficienþa cardiacã acutã

8b. Tratamentul insuficienþei cardiace acute

Insuficienþa cardiacã acutã (ICA) reprezintã termenul utilizat pentru a descrie debutul rapid sau schimbarea simptomelor ºi semnelor de IC. Reprezintã o situaþie ameninþãtoare de viaþã ce necesitã îngrijire medicalã imediatã ºi de
obicei duce la internarea de urgenþã în spital. În cele mai
multe cazuri, ICA apare ca un rezultat al deteriorãrii la pacienþi cu diagnostic anterior de IC (fie IC-FES, fie IC-FEP), ºi
toate aspectele managementului cronic descris în aceste
ghiduri se aplicã în totalitate ºi acestor pacienþi. ICA poate
fi de asemenea prima prezentare a IC (ICA “de novo”).
ICA poate fi determinatã de o disfuncþie cardiacã la orice

Deºi nebazate pe dovezi în acelaºi mãsurã ca tratamentele pentru IC cronicã, agenþii terapeutici cheie sunt oxigenul, diureticele ºi vasodilatatoarele (vezi figura 5). Opiaceele ºi inotropele sunt utilizate mai selectiv, iar suportul
circulator mecanic este necesar doar rareori. Ventilaþia
non-invazivã este utilizatã frecvent în multe centre, iar
ventilaþia invazivã este necesarã doar la o micã parte din
pacienþi. Tensiunea arterialã sistolicã, ritmul cardiac ºi frecvenþa, saturaþia perifericã a oxigenului (SpO2) folosind un
pulsoximetru ºi diureza trebuie monitorizate în mod regulat ºi frecvent pânã la stabilizare.
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CPAP = ventilaþie cu presiune pozitivã continuã; IOT = intubare oro-trahealã; i.v. = intravenos; NIPPV = ventilaþie cu presiune pozitivã non-invazivã; NIV
= ventilaþie non-invazivã; NTG = nitroglicerinã; PaO2 = presiunea parþialã a oxigenului; TAS = tensiunea arterial sistolicã; SpO2 = saturaþia perifericã a oxigenului.
La pacienþii ce iau deja diuretic, se recomandã de 2,5 ori doza oralã curentã. A se repeta dacã este necesar.
Saturaþia oxigenului în pulsoximetru <90% sau PaO2 <60mmHg (<8,0 kPa).
De obicei a se începe cu oxigen 40-60%, titrare pânã la SpO2 >90%; prudenþã necesarã la pacienþii cu risc de retenþie de CO2.
4
De exemplu, 4-8 mg morfinã plus 10 mg metoclopramid; a se observa deprimarea respiratorie. A se repeta dacã este necesar.
5
Tegumente reci, puls filiform, diurezã scãzutã, confuzie, ischemie miocardicã.
6
De exemplu, iniþiazã o perfuzie cu dobutaminã 2,5 μg/kg/min, dublând doza la fiecare 15 min. în concordanþã cu rãspunsul sau tolerabilitatea (titrarea
dozei este de obicei limitatã de tahicardie excesivã, aritmii sau ischemie). O dozã >20 μg/kg/min este rareori necesarã. Chiar ºi dobutamina poate avea
activitate vasodilatatoare uºoarã ca rezultat al stimulãrii receptorilor beta-2 adrenergici.
7
Pacientul trebuie þinut sub observaþie constantã (simptome, frecvenþã cardiacã/ritm, SpO2, TAS, diurezã) pânã la stabilizare ºi recuperare.
8
De exemplu,iniþiazã perfuzia cu 10 μg/min ºi dubleazã la fiecare 10 min în funcþie de rãspuns ºi tolerabilitate (de obicei titrarea dozei este limitatã de
hipotensiune). O dozã >100 μg/min este rareori necesarã.
9
Un rãspuns adecvat include ameliorarea dispneei ºi diureza adecvatã (>100 ml/h debit urinar în primele 2 ore) împreunã cu creºterea saturaþiei oxigenului (dacã este hipoxemic) ºi, de obicei, scãderea frecvenþei cardiace ºi respiratorii (ce ar trebui sã aparã în primele 1-2 ore). Fluxul sangvin periferic poate
creºte de asemenea, indicat de o reducere a vasocontricþiei, creºterea temperaturii ºi ameliorarea coloraþiei tegumentelor. Poate exista de asemenea o
reducere a ralurilor pulmonare.
10
Odatã ce pacientul este comfortabil ºi cu diurezã stabilã, se poate lua în considerare oprirea terapiei i.v. (cu substituþia oralã a tratamentului diuretic).
11
Evaluare a simptomelor relevante pentru IC (dispnee, ortopnee, dispnee paroxisticã nocturnã), co-morbiditãþilor asociate (ex. durere toracicã datoritã
ischemiei miocardice), ºi efectelor adverse legate de tratament (ex. hipotensiune simptomaticã). Evaluare a semnelor de congestie pulmonarã/edem ºi
perifericã, frecvenþei cardiace ºi ritmului, tensiunii arteriale, perfuziei periferice, frecvenþei respiratorii ºi efortului respirator. EKG (ritm/ischemie ºi infarct) ºi
biochimia sanguinã/hematologia (anemie, diselectrolitemii, insuficienþã renalã) trebuie de asemenea examinate. Puls-oximetria (sau gazometria arterialã)
trebuie verificate ºi se va efectua ecocardiografie (dacã nu a fost deja fãcutã).
12
Mai puþin de 100 ml/h în 1-2h este un rãspuns iniþial inadecvat la diuretic i.v. (se va confirma ca inadecvat prin cateterismul vezical).
13
La pacienþii cu tensiune arterialã persistent scãzutã/ºoc, a se considera diagnostice alternative (ex. embolism pulmonar), probleme mecanice acute ºi
valvulopatii severe (mai ales stenoza aorticã). Cateterismul arterei pulmonare poate identifica pacienþii cu presiuni de umplere a ventricului stâng inadecvate (ºi caracterizeazã modelul hemodinamic al pacientului, ajutând la titrarea terapiei vasoactive).
14
Un balon de contrapulsaþie intra-aortic sau un alt tip de suport circulator mecanic trebuie luat în considerare la pacienþii fãrã contraindicaþii.
15
CPAP sau NIPPV trebuie luate în considerare la pacienþii fãrã contraindicaþii.
16
A se lua în considerare intubarea endotrahealã ºi ventilaþia invazivã dacã hipoxemia se agraveazã, efortul respirator scade, se agraveazã starea de
confuzie, etc.
17
Dublarea dozei diureticului de ansã pânã la echivalentul a 500 mg furosemid (doze de 250 mg trebuie administrate în perfuzii pe durata a 4 ore).
18
În absenþa rãspunsului la dublarea dozei de diuretic în ciuda presiunii de umplere a ventriculului stâng adecvate (estimatã sau mãsuratã direct), iniþiazã
perfuzia i.v. cu dopaminã 2,5 μg/kg/min. Doze mai mari nu sunt recomandate pentru creºterea diurezei.
19
Dacã paºii 17 ºi 18 nu au ca rezultat o diurezã adecvatã iar pacientul rãmâne în edem pulmonar ultrafiltrarea venovenoasã izolatã trebuie luatã în
considerare.
1
2
3

8c. Alte recomandãri terapeutice
Alte recomandãri de tratament sunt rezumate în tabelul de mai jos.
Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã
Clasãa

Nivelb

Un diuretic de ansã i.v. este recomandat pentru a ameliora dispneea ºi congestia. Simptomele, diureza,
funcþia renalã, ºi electroliþii trebuie monitorizate regulat în timpul utilizãrii unui diuretic i.v.

I

B

Oxigenul cu debit crescut este recomandat la pacienþii cu o saturaþie a oxigenului capilar <90% sau PaO2
<60 mmHg (8,0 kPa) pentru a corecta hipoxemia.

I

C

Profilaxia tromboembolismului (de ex. cu HGMM) este recomandatã la pacienþii ce nu au fost în prealabil
anticoagulaþi ºi care nu au o contraindicaþie pentru anticoagulare, pentru a reduce riscul de trombozã
venoasã profundã ºi de embolism pulmonar.

I

A

Ventilaþia non-invazivã (ex. CPAP) ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu dispnee cu edem pulmonar
ºi o frecvenþã respiratorie >20 resp/min pentru a ameliora dispneea ºi pentru a reduce hipercapnia ºi acidoza. Ventilaþia non-invazivã poate scãdea presiunea arterialã ºi în general nu ar trebui utilizatã la pacienþii
cu o tensiune arterialã sistolicã <85 mmHg (iar tensiunea arterialã trebuie monitorizatã regulat când acest
tratament este utilizat).

IIa

B

Un opiaceu i.v. (împreunã cu un antiemetic) ar trebui sã fie luat în considerare la pacienþii anxioºi, agitaþi
sau cu detresã pentru a ameliora aceste simptome ºi dispneea. Starea de conºtienþã ºi efortul respirator
trebuie monitorizate frecvent dupã administrare deoarece opiaceele pot deprima respiraþia.

IIa

C

O perfuzie i.v. cu nitraþi ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu congestie pulmonarã/edem ºi o tensiune arterialã sistolicã > 110 mmHg, ce nu au stenozã mitralã sau aorticã severã, pentru a reduce presiunea
capilarã pulmonarã blocatã ºi rezistenþa vascularã sistemicã. Nitraþii pot ameliora de asemenea dispneea ºi
congestia. Simptomele ºi tensiunea arterialã trebuie monitorizate frecvent în timpul administrãrii de nitraþi i.v.

IIa

B

Recomandãri
Pacienþi cu congestie pulmonarã/edem fãrã ºoc
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Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã (continuare)
Clasãa

Nivelb

Nitroprusiatul de sodiu în perfuzie i.v. poate fi avut în vedere la pacienþii cu congestie pulmonarã/edem
ºi o tensiune arterialã sistolicã >110 mmHg, care nu au stenozã mitralã sau aorticã severã, pentru a reduce presiunea capilarã pulmonarã blocatã ºi rezistenþa vascularã sistemicã. Se recomandã prudenþã la
pacienþii cu infarct miocardic acut. Nitroprusiatul poate de asemenea sã amelioreze dispneea ºi congestia.
Simptomele ºi tensiunea arterialã trebuie monitorizate frecvent în timpul administrãrii de nitroprusiat i.v.

IIb

B

Agenþii inotropi NU sunt recomandaþi cu excepþia cazului în care pacientul este hipotensiv (tensiunea
arterialã sistolicã <85 mmHg), prezintã hipoperfuzie sau ºoc, din motive de siguranþã (aritmii atriale ºi
ventriculare, ischemie miocardicã ºi deces).

III

C

I

C

O perfuzie i.v. cu un agent inotrop (de ex. Dobutamina) ar trebui luatã în considerare la pacienþii hipotensivi (tensiunea arterialã sistolicã <85 mmHg), ºi/sau cu hipoperfuzie pentru a creºte debitul cardiac,
tensiunea arterialã ºi pentru a îmbunãtãþi perfuzia perifericã. Monitorizarea EKG trebuie sã fie continuã
deoarece agenþii inotropi pot cauza aritmii ºi ischemie miocardicã.

IIa

C

Suportul circulator mecanic pe termen scurt ar trebui luat în considerare (ca o “punte spre recuperare”) la
pacienþii ce rãmân cu hipoperfuzie severã în ciuda terapiei inotrope ºi cu o cauzã potenþial reversibilã (de
ex. miocarditã viralã) sau o cauzã potenþial corectabilã chirurgical (de ex. rupturã acutã de sept interventricular).

IIa

C

O perfuzie i.v. cu levosimendan (sau un inhibitor de fosfodiesterazã) poate fi luatã în considerare pentru a
antagoniza efectele beta-blocãrii dacã aceasta este consideratã a contribui la hipoperfuzie. Monitorizarea
EKG trebuie sã fie continuã deoarece agenþii inotropi pot cauza aritmii ºi ischemie miocardicã, ºi, deoarece aceºti agenþi sunt ºi vasodilatatori, tensiunea arterialã trebuie monitorizatã cu atenþie.

IIb

C

Un vasopresor (de ex. dopaminã sau norepinefrinã) poate fi luat în considerare la pacienþii cu ºoc cardiogen, în ciuda tratamentului cu inotrop pozitiv, pentru a creºte tensiunea arterialã ºi perfuzia organelor
vitale. EKG-ul trebuie monitorizat deoarece aceºti agenþi pot determina aritmii ºi/sau ischemie miocardicã.
Mãsurarea presiunii intra-arteriale trebuie luatã în considerare.

IIb

C

Suportul circulator mecanic pe termen scurt poate fi luat în considerare (ca o “punte spre recuperare”) la
pacienþii ce se deterioreazã rapid înainte de elaborarea unui diagnostic complet ºi a evaluãrii clinice.

IIb

C

PCI imediatã primarã (sau CABG în cazuri selecþionate) este recomandatã dacã existã un SCA cu supradenivelare de segment ST sau cu un BRS nou instalat pentru a reduce extensia necrozei miocardice ºi
riscul de deces prematur.

I

A

Alternativã la PCI sau CABG:
Terapia tromboliticã intravenoasã este recomandatã, dacã PCI/CABG nu pot fi efectuate, dacã existã
supradenivelare de segment ST sau BRS nou apãrut, pentru a reduce extensia necrozei miocardice ºi
riscul de deces prematur.

I

A

PCI precoce (sau CABG în cazuri selecþionate) este recomandatã dacã existã un SCA fãrã supradenivelare
de segment ST pentru a reduce riscul recurenþei SCA. Se recomandã revascularizarea de urgenþã dacã
pacientul este hemodinamic instabil.

I

A

Eplerenona este recomandatã pentru a reduce riscul de deces ºi de spitalizare de cauzã cardiovascularã
la pacienþii cu FE ≤40%.

I

B

Un IECA (sau BRA) este recomandat la pacienþii cu FE ≤40% dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de
deces, de recurenþã a infarctului miocardic ºi de spitalizare pentru IC.

I

A

Un beta-blocant este recomandat la pacienþii cu FE ≤40% dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de
deces ºi de recurenþã a infarctului miocardic

I

B

IIa

C

Recomandãri
Pacienþi cu congestie pulmonarã/edem fãrã ºoc

Pacienþi cu hipotensiune, hipoperfuzie sau ºoc
Cardioversia electricã este recomandatã dacã o aritmie atrialã sau ventricularã este consideratã a contribui la decompensarea hemodinamicã a pacientului, cu scopul de a restabili ritmul sinusal ºi a îmbunãtãþi
starea clinicã a pacientului.

Pacienþi cu SCA

Un opioid i.v. (împreunã cu un antiemetic) ar trebui luat în considerare la pacienþii cu durere toracicã de
cauzã ischemicã pentru a ameliora simptomatologia (ca ºi dispneea). Starea de conºtienþã ºi efortul ventilator trebuie monitorizate frecvent dupã administrare deoarece opioizii pot deprima respiraþia.
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Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã (continuare)
Clasãa

Nivelb

Dacã nu erau anticoagulaþi anterior ºi nu prezintã contraindicaþii, pacienþii ar trebui anticoagulaþi complet (de ex. cu heparinã i.v.) imediat ce FiA este diagnosticatã, pentru a reduce riscul de embolie arterialã
sistemicã ºi de accident vascular cerebral.

I

A

Cardioversia electricã este recomandatã la pacienþii cu deteriorare hemodinamicã datoratã FiA ºi la care
restabilirea de urgenþã a ritmului sinusal este necesarã pentru a îmbunãtãþi rapid starea clinicã a pacientului.

I

C

Cardioversia electricã sau farmacologicã cu amiodaronã trebuie luate în considerare la pacienþii la care
o decizie de restabilire a ritmului sinusal nu este urgentã (strategie de “control al ritmului”). Aceastã strategie trebuie utilizatã doar la pacienþii cu un prim episod de FiA cu duratã <48 ore (sau la pacienþii fãrã
evidenþiere de trombozã auricularã stângã la ETE)

I

C

Administrarea intravenoasã a unui glicozid cardiac trebuie luatã în considerare pentru controlul rapid al
frecvenþei ventriculare.

I

C

Dronedarona nu este recomandatã din raþiuni de siguranþã (risc crescut de spitalizãri de cauzã
cardiovascularã ºi un risc crescut de moarte prematurã), în special la pacienþii cu FE ≤40%.

III

A

Agenþii antiaritmici din clasa I nu sunt recomandaþi din raþiuni de siguranþã (risc crescut de moarte
prematurã), în special la pacienþii cu disfuncþie sistolicã de VS.

III

A

I

C

Recomandãri
Pacienþii cu FiA ºi frecvenþã ventricularã rapidã

Pacienþii cu bradicardie severã sau bloc
Pacing-ul este recomandat la pacienþii cu deteriorare hemodinamicã datoratã bradicardiei severe sau
unui bloc, pentru a ameliora starea clinicã a pacientului.

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; SCA = sindrom coronarian acut; FiA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocant al receptorilor angiotensinei; CABG = chirurgia de bypass aorto-coronarian; CPAP = presiune a cãilor aeriene pozitivã continuã; EKG = electrocardiogramã; FE = fracþie de
ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; BRS = bloc de ram stâng; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; VS = ventricul stâng; PaO2
= presiunea parþialã a oxigenului; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ETE = ecocardiografie transesofagianã.
a
Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Dupã stabilizare
La pacienþii cu FE scãzutã ce nu primesc deja un IECA
(sau BRA), beta-blocant ºi antagonist de receptori mineralcorticoizi (aldosteron), tratamentul trebuie iniþiat cât
mai curând posibil, în mãsura în care tensiunea arterialã ºi
funcþia renalã permit acest lucru. Dozele trebuie crescute

treptat cât mai mult posibil înainte de externare iar ulterior
trebuie elaborat un plan pentru a completa titrarea dozei.

9. Managementul holistic
Intervenþiile non-farmacologice non-dispozitive/chirurgicale utilizate în managementul IC (atât IC-FES cât ºi ICFEP) sunt rezumate în tabelele de mai jos.

Recomandãri pentru prescrierea exerciþiilor ºi managementul multidisciplinar
Clasãa

Nivelb

Se recomandã ca exerciþiul aerobic regulat sã fie încurajat la pacienþii cu insuficienþã cardiacã pentru a
îmbunãtãþi capacitatea funcþionalã ºi simptomele.

I

A

Se recomandã ca pacienþii cu insuficienþã cardiacã sã fie înrolaþi într-un program de management multidisciplinar pentru a reduce riscul de spitalizare cu insuficienþã cardiacã.

I

A

Recomandãri

a

Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Tabelul 9: Teme esenþiale ce trebuie acoperite în educaþia pacientului ºi abilitãþile ºi comportamentul
de auto-îngrijire ce trebuie învãþate în legãturã cu aceste teme
Temã educaþionalã

Abilitãþile pacientului ºi comportamentul de auto-îngrijire

Definiþie ºi etiologie

 Înþelegerea cauzelor insuficienþei cardiace ºi de ce apar simptomele

Prognostic

 Înþelegerea factorilor importanþi de prognostic ºi realizarea deciziilor realiste

Monitorizarea simptomelor ºi auto-îngrijirea

 Monitorizarea ºi recunoaºterea semnelor ºi simptomelor
 Mãsurarea zilnicã a greutãþii ºi detectarea creºterii rapide a acesteia
 A ºti când ºi cum sã anunþe furnizorul serviciilor de sãnãtate
 În cazul cragravãrii dispneei sau edemelor ºi a creºterii bruºte în greutate
>2 kg în 3 zile, pacienþii îºi pot creºte doza de diuretic ºi/sau pot anunþa
echipa medicalã
 Utilizarea flexibilã a terapiei diuretice dacã este cazul ºi dacã este
recomandatã dupã educaþia adecvatã ºi oferirea de instrucþii detaliate.

Tratamentul farmacologic

 Înþelegerea indicaþiilor, dozelor ºi efectelor medicamentelor
 Recunoaºterea efectelor adverse frecvente ale fiecãrui medicament prescris

Aderenþa

 Înþelegerea importanþei urmãririi recomandãrilor terapeutice ºi menþinerea
motivaþiei pentru a urmãri planul de tratament
 Restricþia de sodiu poate ajuta la controlul semnelor ºi simptomelor
congestiei la pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã de clasa III ºi IV

Dieta

 A se evita aportul excesiv de lichide: limitarea consumului de lichide la 1,5-2
l/zi poate fi luatã în considerare la pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã
pentru a ameliora simptomele ºi congestia. Restricþia lichidelor hipotone
poate ameliora hiponatremia. Restricþia de rutinã a lichidelor la toþi pacienþii
cu simptome uºoare pânã la moderate nu aduce probabil niciun beneficiu.
Restricþia de lichide bazatã pe greutate (30 ml/kg de greutate corporalã, 35
ml/kg dacã greutatea este >85 kg) poate reduce senzaþia de sete.
 Monitorizarea ºi prevenþia malnutrþiei
 Alimentaþia sãnãtoasã ºi menþinerea unei greutãþi corecte

Alcoolul

 Consumul modest de alcool: abstinenþa este recomandatã la pacienþii
cu cardiomiopatie indusã de etanol. În celelalte cazuri, se aplicã ghidurile
normale ale consumului de alcool (2 unitãþi pe zi la bãrbaþi sau 1 unitate
pe zi la femei). 1 unitate reprezintã 10 ml de alcool pur (de ex. un pahar de
vin, o jumãtate de halbã de bere, o dozã de tãrie)

Fumatul ºi drogurile

 Oprirea fumatului ºi/sau a consumului de droguri

Efortul fizic

 Înþelegerea beneficiilor exerciþiului fizic
 Exerciþii fizice regulate
 Încurajarea ºi sentimentul de confort în legãturã cu activitatea fizicã

Cãlãtoriile ºi timpul liber

 Pregãtirea cãlãtoriilor ºi activitãþilor din timpul liber în concordanþã cu
capacitatea fizicã
 În timpul cãlãtoriilor, purtarea unui raport scris al istoricului medical ºi
medicaþiei curente ºi medicaþie în plus în bagaj. Monitorizarea ºi adaptarea
aportului de lichide mai ales în timpul zborurilor ºi în zone cu climat cald.
Atenþie la reacþiile adverse ale expunerii la soare în asociere cu anumite
medicamente (de ex. amiodaronã)
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Tabelul 9: Teme esenþiale ce trebuie acoperite în educaþia pacientului, ºi abilitãþile ºi comportamentul
de auto-îngrijire ce trebuie învãþate în legãturã cu aceste teme
Temã educaþionalã

Abilitãþile pacientului ºi comportamentul de auto-îngrijire

Activitatea sexualã

 Încurajare în legãturã cu activitatea sexualã ºi discutarea problemelor cu
experþi medicali. Pacienþii stabili pot desfãºura activitate sexualã normalã ce
nu provoacã simptome. Pentru tratamentul disfuncþiei erectile, vezi textul
complet al Ghidurilor ESC 2012 despre IC

Imunizarea

 Imunizarea antigripalã ºi anti-pneumococicã, în concordanþã cu ghidurile
ºi practica localã

Tulburãri ale somnului ºi respiraþiei

 Recunoaºterea comportamentului preventiv cum ar fi scãderea în greutate
la obezi, oprirea fumatului ºi abstinenþa de la alcool
 Informarea despre opþiunile de tratament dacã este cazul

Aspecte psihosociale

 Înþelegerea faptului cã simptomele de depresie ºi disfuncþia cognitivã sunt
frecvente la pacienþii cu insuficienþã cardiacã precum ºi a importanþei
suportului social
 Informarea despre opþiunile de tratament dacã este cazul

Îngrijirea paleativã/suportivã/terminalã
IC are o traiectorie a bolii imprevizibilã ºi este adesea dificil
a identifica un moment anume pentru a opta pentru îngrijirea paliativã. Elementele care ar trebui sã susþinã considerarea îngrijirii paliative sunt listate în Ghidurile complete. În acest punct din evoluþia bolii unui pacient, þinta ar
trebui sã fie îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, controlul simpto-

melor, detecþia precoce ºi tratamentul episoadelor de deteriorare ºi urmãrirea unei abordãri holistice pentru îngrijirea pacientului, incluzând bunãstarea fizicã, psihologicã,
socialã ºi spiritualã. Legãtura între specialistul de îngrijire
paliativã ºi echipa de IC ºi/sau medicul de familie, utilizând
o abordare empaticã, este necesarã pentru a adresa ºi a
coordona optim îngrijirea pacientului.

Tabelul 10: Pacienþi la care îngrijirea paliativã trebuie luatã în considerare
 Internãri frecvente în spital sau alte episoade serioase de decompensare în ciuda tratamentului optim
 Transplantul cardiac ºi suportul circulator mecanic eliminate din discuþie
 Calitate a vieþii slabã cu simptome de clasã NYHA IV
 Caºexie cardiacã/albuminã sericã scãzutã
 Dependenþã în majoritatea activitãþilor uzuale zilnice
 Apreciat clinic ca fiind aproape de sfârºitul vieþii.
NYHA = New York Heart Association.

Tabelul 11: Componente cheie ale serviciului de îngrijire paliativã
 Evaluarea frecventã a nevoilor fizice, psihologice ºi spirituale ale pacientului.
 Focalizarea pe remedierea completã a simptomelor de IC ºi ale comorbiditãþilor
 Planificarea avansatã a îngrijirii, þinând cont de preferinþele pentru locul decesului ºi resuscitare (ce poate include deactivarea
ICD).
IC = Insuficienþã cardiacã; ICD = Cardiodefibrilator implantabil.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Insuficienþã Cardiacã: Preºedinte: Dr. Ruxandra Christodorescu,
Secretar: Dr. Vlad Vintilã, efectuatã de Dr. Vlad Vintilã, Dr. Natalia Pãtraºcu ºi Dr. Cristina Diaconu.
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1. Introducere
Comitetul pentru Ghiduri Practice (CPG) al Societãþii
Europene de Cardiologie recunoaºte cã noile dovezi
din studiile clinice de cercetare pot avea impact asupra
recomandãrilor actuale. Ghidurile1 actuale despre insuficienþa cardiacã (IC) au fost publicate în 2008, iar cele despre cardiostimulare în 20072. În scopul de a menþine actualizate aceste recomandãri, ar fi oportun sã se modifice
clasa de indicaþie ºi nivelul de evidenþã în conformitate cu
cele mai recente dovezi oferite de studiile clinice. Aceastã
actualizare din 2010 axatã pe utilizarea de dispozitive în IC
este prima publicaþie de acest gen a CPG.
Recomandãrile Ghidurilor de practicã ar trebui sã reprezinte medicina bazatã pe dovezi. În mod tradiþional, aceste recomandãri se bazeazã pe rezultatele cohortelor de
pacienþi caracterizate prin criteriile de includere ale protocoalelor studiilor clinice randomizate (SCR). Mai recent,
pe baza faptului cã trãsãturile pacienþilor incluºi într-un
studiu pot sã difere substanþial de criteriile de eligibilitate, membrii Grupului de Lucru preferã frecvent limitarea
aplicabilitãþii acestor recomandãri la profilurile clinice ºi rezultatele cohortelor înrolate, reprezentând o interpretare
mai corectã a dovezilor oferite de rezultatele unui studiu.
Spre deosebire de recomandãrile anterioare, aceastã
actualizare ia în considerare caracteristicile pacienþilor incluºi în studii ºi conþine câteva exemple. În MADIT-CRT,
deºi protocolul a permis includerea atât a pacienþilor aflaþi
în clasa funcþionalã II NYHA, cât ºi a celor aflaþi in clasa I
NYHA, numai 15% din pacienþii incluºi în acest studiu au
fost în clasa I NYHA, dintre care mulþi fuseserã anterior
simptomatici. În mod similar, deºi criteriile de includere au
permis randomizarea pacienþilor cu QRS130 ms, efectele favorabile asupra obiectivelor primare au fost limitate
la pacienþii cu QRS150 ms, o valoare prospectivã prespecificatã. Textul care însoþeºte aceste recomandãri explicã
ºi justificã decizia de abatere de la recomandãrile tradiþionale bazate strict pe criteriile protocoalelor de includere. Grupul de Lucru sperã cã utilizatorii Ghidurilor vor
aprecia cã aceastã ajustare oferã o aplicare mai realisticã a
dovezilor din studii în practica clinicã de rutinã.

2. Terapia de resincronizare cardiacã
cu funcþie de cardiostimulator/
cardiodefibrilator la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã clasa III/IV NYHA
Dovezi asupra eficacitãþii terapiei de resincronizare cardiacã la pacienþii aflaþi în clasa
III/IV NYHA
Gestionarea pacienþilor cu insuficienþã cardiacã reprezintã
o povarã economicã substanþialã ºi spitalizarea este responsabilã de >50% din aceste cheltuieli3. Costul iniþial al
implantãrii dispozitivului trebuie cântãrit în raport cu mãsurile de eficacitate pe termen scurt ºi lung în ceea ce priveºte supravieþuirea, morbiditatea ºi calitatea vieþii4. Utilizarea eficientã a mãsurilor limitate de îngrijire a sãnãtãþii
necesitã identificarea caracteristicilor subpopulaþiei de
pacienþi cu cea mai mare probabilitate de a rãspunde la
terapia de resincronizare cardiacã (TRC) ºi strategia de tra494

tament trebuie sã selecteze aceºti pacienþi pentru implantarea dispozitivului.
Efectele clinice ale TRC pe termen lung au fost evaluate
într-un numãr mare de studii randomizate multicentrice
cu crossover sau tratament în paralel5-11, utilizând stimulatoare cardiace cu resincronizare (TRC-P) sau dispozitive
de resincronizare cu funcþie de cardiodefibrilator implantabil (TRC-D). Atitudinea în ceea ce priveºte alegerea dispozitivului diferã substanþial între þãri4. Au fost publicate
metaanalize12-15 sugerând cã cea mai eficientã opþiune
la pacienþii cu IC ºi fracþie de ejecþie (FE) scãzutã ar fi un
implant TRC-D. Criteriile obiºnuite de înrolare în studii au
fost: clasa funcþionalã III sau IV NYHA în pofida tratamentului farmacologic optim, FE 35%, ritm sinusal (RS), dilatare de ventricul stâng (VS) cu diferite definiþii ºi durata
complexului QRS 120/130 ms.

Impactul terapiei de resincronizare cardiacã
asupra simptomelor ºi toleranþei la efort
Toate studiile clinice randomizate (SCR) au confirmat o
ameliorare semnificativã a simptomelor ºi creºterea capacitãþii de efort conferitã de cãtre TRC. În medie, clasa
funcþionalã NYHA a scãzut cu 0,5-0,8 puncte, distanþa
parcursã la testul de mers timp de 6 minute (6MWT) a
crescut cu 20%, iar consumul maxim de oxigen a crescut
cu 10-15%. Beneficiile funcþionale ºi ameliorarea calitãþii
vieþii au fost susþinute11,16,17.

Impactul terapiei de resincronizare asupra
morbiditãþii
În studiul COMPANION, TRC cu sau fãrã DCI, a scãzut
obiectivul primar combinat de mortalitate de orice cauzã
ºi respitalizare pentru insuficienþã cardiacã cu 35-40%, în
principal datoritã scãderii cu 76% a ratei internãrilor10. În
CARE-HF, TRC a scãzut proporþia spitalizãrilor neplanificate pentru agravarea insuficienþei cardiace cu 52% ºi numãrul de internãri neplanificate pentru evenimente cardiovasculare majore cu 39%11.

Impactul terapiei de resincronizare asupra
mortalitãþii
CARE-HF ºi COMPANION au fost studii destinate sã evalueze efectele TRC asupra obiectivelor primare combinate
de morbiditate ºi mortalitate10,11. În COMPANION, TRC-D
s-a asociat cu o scãdere semnificativã a mortalitãþii de orice cauzã (reducerea relativã a riscului: 36%; P=0,003), în
timp ce reducerea cu 24% a riscului relativ de mortalitate asociatã cu TRC-P a fost aproape semnificativã statistic
(P=0,059). Una din limitãrile studiului COMPANION a fost
absenþa puterii de comparaþie între TRC-D ºi TRC-P, împiedicând demonstrarea superioritãþii unei strategii asupra
celeilalte. În CARE-HF, în care s-a evaluat doar TRC-P, s-a
observat o reducere relativã a riscului de deces de 36%
(P<0,002) dupã o perioadã medie de urmãrire de 29 de
luni. În extensia studiului CARE-HF s-a observat o reducere relativã a riscului de 40% (P<0,0001), în principal
datoritã reducerii marcate a deceselor datorate IC17.

Impactul terapiei de resincronizare asupra
structurii ºi funcþiei cardiace
O constatare importantã a studiilor randomizate cu o
perioadã de urmãrire de pânã la 6 luni a fost reducerea
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absolutã a diametrului telediastolic al VS de pânã la 15% ºi
creºterea fracþiei de ejecþie de pânã la 6% dupã TRC17,18. În
studiul CARE-HF, reducerea medie a volumului telesistolic
a fost de 18% la 3 luni ºi 26% dupã 18 luni de TRC. Similar,
creºterea medie a FEVS a fost de 3,7% la 3 luni, ajungând
pânã la 6,9% la 18 luni11. Efectul a fost semnificativ mai
mare la pacienþii cu boalã cardiacã nonischemicã decât
la cei cu boalã cardiacã ischemicã. Aceste observaþii furnizeazã dovezi consistente pentru un efect substanþial,
progresiv ºi susþinut de revers remodelare conferit de TRC.

Pacienþi ambulatori aflaþi în clasa
funcþionalã IV NYHA
Studiul COMPANION a înrolat 217 pacienþi aflaþi în clasa
funcþionalã IV NYHA19. Pacienþilor li s-a cerut sã nu aibã
spitalizãri programate sau neprogramate în ultima lunã
ºi au fost denumiþi pacienþi “ambulatori” aflaþi în clasa IV
NYHA cu o speranþã de viaþã mai mare de 6 luni. Analiza
post hoc a constatat cã timpul pânã la decesul de orice
cauzã sau pânã la prima spitalizare de orice cauzã a fost
semnificativ îmbunãtãþit atât de TRC-P, cât ºi de TRC-D
prin comparaþie cu terapia medicalã optimã. Nu s-a observat nici un beneficiu asupra mortalitãþii de orice cauzã.
Ratele mortalitãþii la 2 ani au fost de 55% pentru TRC-D
ºi 45% pentru TRC-P, faþã de 62% în grupul de control.
De asemenea, s-a observat o îmbunãtãþire funcþionalã
semnificativã. Aceste date susþin utilizarea TRC pentru scãderea morbiditãþii (dar nu ºi a mortalitãþii) la pacienþii ambulatori aflaþi în clasa IV NYHA.

Morfologia complexului QRS: blocul de
ramurã stângã faþã de blocul de ramurã
dreaptã
În studiul CARE-HF18 evoluþia favorabilã a fost definitã
drept absenþa deceselor sau a evenimentelor cardiovasculare majore. Blocul de ramurã stângã tipic (BRS) pe
electrocardiograma de bazã a prezis o evoluþie favorabilã.
Prin analiza multivariatã, prelungirea intervalului PR ºi blocul de ramurã dreaptã (BRD) au fost singurii predictori ai
evoluþiei nefavorabile. Cei 5% pacienþi cu BRD au avut în
mod particular o ratã crescutã de evenimente.

Terapia de resincronizare cardiacã cu funcþie
de defibrilator la pacienþii cu indicaþie
convenþionalã de defibrilator cardiac implantabil
Un studiu mare, MIRACLE ICD9, ºi o meta-analizã15 largã
susþin alegerea unui dispozitiv de tip CRT-D la pacienþii
cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV NYHA cu FE 35%, lãrgimea QRS 120 msec si indicaþie convenþionalã de DCI.

Puncte cheie

 Nou: dilatarea de VS nu mai este necesarã în recomandare
 Nou: pacienþii aflaþi în clasa IV NYHA trebuie sã fie
ambulatori
 Nou: speranþã de viaþã într-un status funcþional bun >
1an pentru TRC-D
 Dovezile sunt mai solide pentru pacienþii cu BRS tipic
 Nivel de evidenþã similar pentru TRC-P ºi TRC-D

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III/IV NYHA
Recomandare

Populaþia de pacienþi

TRC-P/TRC-D se
Clasa funcþionalã III/IV NYHA
recomandã
FEVS 35%, QRS 120 ms, RS
pentru reducerea
morbiditãþii ºi a mortalitãþiic Terapie medicalã optimã

Clasa de
recomandarea
I

Nivelul de
evidenþãb
A

Bibliografiec
5-19

Pacienþii în clasa IV NYHA trebuie sã fie ambulatorid
a=Clasa de recomandare.
b=Nivelul de evidenþã.
c=Speranþã de viatã cu un status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de prevenþie secundarã pentru un DCI trebuie sã primeascã
un TRC-D.
d=Fãrã internãri pentru insuficienþã cardiacã în ultima lunã ºi o speranþã de viatã rezonabilã de peste 6 luni.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de stimulator cardiac; TRC-D=CRT cu funcþie de defibrilator cardiac; DCI=defibrilator cardiac implantabil; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal.

3. Terapia de resincronizare cardiacã
cu funcþie de defibrilator la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã clasa funcþionalã I/
II NYHA
Dovezi clinice la pacienþii cu simptome
uºoare sau asimptomatici
Rolul terapiei de resincronizare cardiacã la pacienþii
asimptomatici sau cu simptome minime de insuficienþã
cardiacã, disfuncþie sistolicã ºi QRS larg a fost stabilit în trei
studii. Studiul MIRACLE ICD II9 a înrolat 186 de candidaþi
pentru DCI aflaþi în clasa funcþionalã II NYHA ºi în ritm

sinusal, având FEVS 35%, durata QRS 130 msec ºi diametrul telediastolic al VS 55 mm. Toþi pacienþii au primit
un dispozitiv TRC-D, iar funcþia de resincronizare a fost
activatã aleator la 85 de pacienþi. În ciuda dezvoltãrii unui
proces semnificativ de revers remodelare, capacitatea
lor de efort nu a crescut. Marile studii randomizate MADIT-CRT20 ºi REVERSE21 au evaluat beneficiul incremental al TRC la pacienþii trataþi optim din punct de vedere
medical. MADIT CRT a înrolat 1820 de pacienþi în clasa
funcþionalã I NYHA (15%) de etiologie ischemicã sau în
clasa funcþionalã II NYHA (85%) de orice etiologie, aflaþi
în ritm sinusal, cu FEVS 30% ºi durata QRS 130msec.
Folosind o schemã de randomizare 2:3, 731 de pacienþi
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au primit un DCI ºi 1089 au primit un dispozitiv TRC-D.
Obiectivul primar a fost indicele compozit de decese de
orice cauzã ºi evenimente adverse nonfatale legate de
insuficienþa cardiacã. Pe o perioadã medie de urmãrire
de 2,4 ani, riscul relativ de a atinge obiectivul primar a
fost redus cu 34% în grupul tratat cu TRC-D, un beneficiu
atribuibil în principal unei scãderi cu 41% a evenimentelor adverse legate de insuficienþa cardiacã. Mortalitatea
anualã de cca 3% a fost similarã în ambele grupuri de studiu. MADIT-CRT a fost înterupt prematur de cãtre Comitetul de Monitorizare a Securitãþii Datelor când s-a depãºit
limita prespecificatã la valoarea P <0,001.
REVERSE a înrolat 610 pacienþi trataþi cu un regim terapeutic optim, aflaþi în clasa funcþionalã I sau II NYHA ºi în
RS, cu FEVS 40%, durata QRS 120 msec ºi diametrul
telediastolic al VS 55 mm21. Toþi pacienþii aveau istoric de
insuficienþã cardiacã simptomaticã. Aceºtia au primit un
implant de tip TRC-D sau TRC-P, conform recomandãrilor
investigatorilor, deºi, în cele din urmã, numai 15% din pacienþi au primit un TRC-P. Pacienþii au fost selectaþi aleator
pentru activarea sau neactivarea TRC. Obiectivul primar a
fost procentul de pacienþi cu agravare clinicã, mãsuratã
prin utilizarea unui index compozit, iar obiectivul secundar modificarea volumului telesistolic indexat. Dupã 12
luni nu s-a observat nici o diferenþã semnificativã în privinþa obiectivului primar. Totuºi, un grad semnificativ de
revers remodelare s-a observat printre pacienþii cu TRC
activatã, manifestatã prin scãderea volumelor telesistolic ºi
telediastolic ºi creºterea fracþiei de ejecþie a VS.
Eºantionul European din cadrul REVERSE a inclus 262
de pacienþi a cãror urmãrire a fost extinsã pânã la 24 de
luni22. În aceastã populaþie semnificativ mai puþini pacienþi
cu TRC activatã s-au agravat clinic. În mod similar, timpul
scurs pânã la prima spitalizare pentru insuficienþã cardiacã
sau pânã la decesul de orice cauzã a fost semnificativ prelungit. Volumul telesistolic mediu al VS a fost semnificativ
mai mic în grupul TRC.
În MADIT-CRT, datele evidenþiazã diferenþe substanþiale
în funcþie de prezenþa sau absenþa BRS. Meritã, de asemenea, menþionat cã în analiza pe subgrupe prespecificate a datelor colectate în MADIT CRT20 ºi în REVERSE23
pacienþii cu durata QRS 150 msec au avut cel mai mare
beneficiu de pe urma TRC. În MADIT-CRT femeile cu BRS
au demonstrat în mod particular un rãspuns favorabil.
Având în vedere resursele limitate, ar fi prudent sã se
identifice populaþia cu cea mai mare probabilitate de a
rãspunde favorabil. La pacienþii cu simptome minime ºi
durata QRS=120-150 msec, clinicienii s-ar putea gândi sã
evalueze alte criterii asociate cu un prognostic favorabil
precum dovada ecocardiograficã a asincronismului, dilatarea de VS, BRS, etiologia nonischemicã a cardiomiopatiei sau simptome recente de clasã III NYHA.

Remodelarea VS ºi rezultatele clinice
Studii ecocardiografice pereche au fost obþinute la aproape toþi pacienþii în MADIT CRT (n=1809/1820) ºi analizate
într-un laborator central. 84% din pacienþi au fost în clasa
funcþionalã II NYHA24. Pacienþii erau sub terapie medicalã
optimã. Concordant cu studiile ecocardiografice din cadrul CARE-HF ºi REVERSE, s-au observat ameliorãri substanþiale ale dimensiunilor ºi funcþiei VS, ale FEVS, funcþiei VD, mãrimii AS ºi severitãþii regurgitãrii mitrale la pa496

cienþii trataþi cu TRC faþã de cei doar cu DCI. Deºi aceste
observaþii au fost consistente în toate subgrupurile, îmbunãtãþirea volumetricã a fost cea mai mare la pacienþii cu
QRS 150 msec, BRS, etiologie nonischemicã ºi la femei.
Aceste constatãri au fost puternic concordante cu ºi predictive ale obiectivului primar reprezentat de deces sau
un eveniment legat de insuficienþa cardiacã ºi sugereazã
prezenþa unui mecanism cardiac structural ºi funcþional
prin care TRC îmbunãtãþeºte prognosticul.
Aceste rezultate sugereazã cã pe termen lung, TRC scade riscul de evenimente cardiace adverse legate de insuficienþa cardiacã ºi previne sau reduce progresia bolii
prin revers remodelarea VS. Totuºi, sunt necesare în
perspectivã alte studii pentru a determina dacã revers remodelarea amelioreazã evoluþia clinicã pe termen lung ºi
dacã supravieþuirea creºte prin TRC-D la pacienþii oligosimptomatici.

Clasa funcþionalã I NYHA
MADIT-CRT20 ºi REVERSE21 au înrolat o proporþie micã de
pacienþi asimptomatici, doar 15%, respectiv 18%. Nu este
clar câþi pacienþi aveau istoric de spitalizare anterioarã
pentru IC. La pacienþii în clasa I NYHA, MADIT-CRT nu a
arãtat reducerea semnificativã a mortalitãþii de orice cauzã
sau a ratei evenimentelor legate de IC prin TRC faþã de
DCI. În REVERSE s-a observat o tendinþã cãtre o eficacitate
clinicã mai micã oferitã de TRC la pacienþii aflaþi în clasa I
NYHA faþã de cei aflaþi în clasa II NYHA. Nu existã dovezi
convingãtoare cã TRC este indicatã la pacienþii asimptomatici sau cu simptome minime ºi tranzitorii ºi recomandarea este limitatã la pacienþii aflaþi în clasa II NYHA.

Selectarea dispozitivului
Existã dovezi în favoarea implantãrii preferenþiale a unui
dispozitiv TRC-D la aceºti pacienþi mai puþin bolnavi. În
primul rând, studiile randomizate au implantat predominant sau exclusiv TRC-D în loc de TRC-P25 (Tabelele 1 ºi
2). În consecinþã, nu existã dovezi solide în prezent care
sã susþinã utilizarea TRC-P la aceºti pacienþi. În al doilea
rând, vârsta semnificativ mai tânãrã, comorbiditãþile mai
puþine ºi speranþa de viaþã mai lungã a pacienþilor care
se prezintã în clasa I sau II NYHA comparativ cu clasa III
sau IV susþin folosirea TRC-D; dar existã ºi alte argumente care pledeazã pentru a nu exclude TRC-P. În primul
rând, întrucât un avantaj asupra supravieþuirii nu a fost
demonstrat19,20, beneficiul clinic conferit de terapia cu
dispozitive la pacienþii în clasa I/II NYHA este probabil
atribuibil resincronizãrii cardiace prin intermediul revers
remodelãrii VS. Acest beneficiu a fost egal pentru TRC-P
ºi TRC-D10,11 la pacienþii în clasã III/IV NYHA. În al doilea
rând, datoritã procesului de remodelare, mulþi pacienþi
aflaþi în clasa I/II NYHA pot avea o creºtere a fracþiei de
ejecþie peste 35% (valoarea prag pentru indicaþia de DCI
în IC) dupã 6-12 luni de TRC. În al treilea rând, TRC-D pare
a se asocia cu un risc mai mare de complicaþii legate de
dispozitiv comparativ cu TRC-P26. Avantajul risc relativ-beneficiu al TRC-D faþã de TRC-P rãmâne neclar, mai ales la
aceastã populaþie cu simptome uºoare.

Puncte cheie

 Douã studii randomizate, prospective, multicentrice
recente în IC uºoarã (MADIT-CRT ºi REVERSE) au demonstat scãderea morbiditãþii.

Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
 18% din pacienþii din REVERSE ºi 15% din cei din MADIT-CRT erau în clasa I NYHA la bazã, deºi majoritatea
dintre aceºtia fuseserã anterior simptomatici.
 Ameliorarea s-a observat în principal la pacienþii cu
QRS 150 msec ºi/sau BRS tipic.
 În MADIT-CRT, femeile cu BRS au avut în mod particular un rãspuns favorabil.
 Avantajul din punct de vedere al supravieþuirii nu a
fost stabilit.
 În MADIT-CRT amploarea revers remodelãrii a fost
concordantã cu ºi predictivã a îmbunãtãþirii obiectivelor clinice.

4. Terapia de resincronizare cardiacã
cu funcþie de pacemaker/defibrilator
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi
fibrilaþie atrialã permanentã
Studiile randomizate efectuate pânã în prezent asupra
TRC au fost limitate la pacienþi în ritm sinusal aproape în
totalitate. Acest lucru este în discordanþã cu prevalenþa

ridicatã a folosirii TRC în practica de rutinã, aºa cum este
indicat de studiul recent ESC asupra TRC16, ceea ce aratã
nevoia unor studii controlate viitoare. Aproximativ o cincime din pacienþii care primesc TRC în Europa au fibrilaþie
atrialã permanentã (FA). Prevalenþa FA la pacienþii cu IC
este legatã de severitatea bolii: 5% la pacienþii în clasã I
NYHA, în comparaþie cu 25-50% la pacienþii în clasã funcþionalã III/IV NYHA28,29. Pacienþii cu FA ºi dissincronism
ventricular sunt de obicei mai vârstnici, au o prevalenþã
mai ridicatã a comorbiditãþilor ºi au un prognostic mai
prost decât pacienþii în ritm sinusal27,30-32. Trebuie accentuat faptul cã pacienþii cu IC simptomaticã, FA ºi FEVS 35%
pot satisface criteriile de implantare de DCI. Prezenþa unui
QRS alungit poate favoriza implantarea de TRC-D la aceºti
pacienþi. Deoarece evidenþele sunt limitate în cazul FA ºi
majoritatea pacienþilor incluºi în studiile clinice aveau QRS
foarte larg, am limitat recomandãrile noastre de implantare a TRC-P/TRC-D la pacienþi cu QRS 130 ms.
Unii pacienþi cu FA permanentã pot relua ritmul sinusal
în timpul tratamentului de lungã duratã sau dupã ablaþia
atrialã stângã reuºitã.

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasã II NYHA
Recomandãri
TRC, de preferat TRC-D este recomandatã
pentru reducerea morbiditãtii sau pentru prevenirea progresiei boliic

Pacienþi
Clasã funcþionalã II NYHA
FEVS 35%, QRS 150 ms, RS
Terapie medicamentoasã optimã

Clasaa

Nivelb

I

A

Bibliografiec
9,
20-22

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Indicaþiile ghidului au fost limitate la pacienþii cu IC în clasã II NYHA cu un QRS 150 ms, o populaþie cu mare probabilitate de rãspuns favorabil.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; IC=insuficienþã cardiacã; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng;
NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

Nu existã date comparative asupra eficacitãþii strategiei de
control al ritmului faþã de controlul frecvenþei la pacienþii
cu FA paroxisticã/persistentã sau permanentã, IC ºi durata QRS >120 ms. Cunoºtinþele actuale ne limiteazã la utilizarea strategiei de control al frecvenþei în subgrupul de
pacienþi cu FA permanentã. În acest caz rezultatele sunt
mai greu de mãsurat, deoarece atât strategia de control
al frecvenþei cât ºi TRC pot contribui la modificãrile observate în statusul clinic35.
Ar fi oportun un studiu adecvat asupra strategiei de control farmacologic al frecvenþei. Cu toate acestea, existã
un consens cã, în esenþã, captura ventricularã completã
este obligatorie pentru a maximiza beneficiul clinic ºi a
îmbunãtãþi prognosticul pacienþilor cu FA permanentã36.
Acest lucru necesitã de obicei producerea unui bloc
complet prin ablaþia joncþiunii AV, datã fiind eficacitatea
redusã de control farmacologic al frecvenþei ventriculare
în repaus ºi la efort. Stimularea frecventã este definitã ca
dependenþã de stimulator cardiac >95%37.
De la versiunea anterioarã a ghidului de TRC au fost publicate date legate de mortalitate din studii mari prospective care au inclus pacienþi în FA permanentã30, din câteva studii mici observaþionale38,39 ºi dintr-o meta-analizã40.
Majoritatea pacienþilor din aceastã meta-analizã au fost

supuºi ablaþiei nodului AV. Un studiu mare, prospectiv,
observaþional33 a arãtat cã, în urmãrirea pe termen lung,
TRC combinatã cu ablaþia nodului AV (ceea ce asigurã
stimulare biventricularã eficientã 100%), aduce îmbunãtãþiri ale funcþiei VS ºi capacitãþii de efort comparabile cu cele
obþinute la pacienþii în ritm sinusal. În aceeaºi cohortã28,
autorii au demonstrat cã pacienþii cu FA ºi IC care au primit TRC au avut acelaºi beneficiu asupra supravieþuirii ca
cel obþinut la pacienþii în ritm sinusal, doar dacã s-a efectuat ablaþia nodului AV la scurt timp de la implantarea TRC.
Aceste date observaþionale trebuie confirmate în SRC la
pacienþi cu IC ºi FA permanentã.

Puncte cheie

 Aproximativ o cincime din implantãrile de TRC din Europa se fac la pacienþi cu FA permanentã.
 Simptomele încadrate în clasa III/IV NYHA si FE 35%
sunt indicaþii bine stabilite pentru DCI.
 Stimularea frecventã este definitã ca dependenþã de
stimulator cardiac >95%37.
 Ablaþia nodului AV poate fi necesarã pentru a obþine
un pacing adecvat.
 Dovezile sunt mai puternice pentru un QRS cu aspect
de BRS.
 Nu existã dovezi suficiente pentru recomandãri privind mortalitatea.
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Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã si fibrilaþie atrialã permanentã
Recomandãri

Pacienþi

Clasã functionalã III/IV NYHA
TRC-P/TRC-Dc ar trebui consideratã
FEVS 35%, QRS 130 ms
pentru scãderea morbiditãþii
Dependenþã de pacemaker indusã de ablaþia nodului AV
Clasã functionalã III/IV NYHA
c
TRC-P/TRC-D ar trebui consideratã
FEVS 35%, QRS 130 ms
pentru scãderea morbiditãþii
Alurã ventricularã lentã ºi pacing frecventd

Clasãa

Nivelb

IIa

B

Bibliografiec
27-40

IIa

C

–

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Speranþã de viaþã cu status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de DCI pentru prevenþie secundarã ar trebui sã primeascã TRC- D.
d=Pacingul frecvent este definit ca 95% dependenþã de cardiostimulare.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului
stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi indicaþie concomitentã de clasã I pentru cardiostimulare
Clasãa

Nivelb

Clasã functionalã III/IV NYHA
FEVS 35%, QRS 120 ms

I

B

Bibliografiec
41-48

Clasã functionalã III/IV NYHA
FEVS 35%, QRS <120 ms

IIa

C

–

Clasã functionalã II NYHA
FEVS 35%, QRS <120 ms

IIb

C

–

Recomandãri
TRC-P/TRC-Dc este recomadatã pentru
scãderea morbiditãþii
TRC-P/TRC-Dc ar trebui consideratã
pentru scãderea morbiditãþii
TRC-P/TRC-Dc ar putea fi consideratã
pentru scãderea morbiditãþii

Pacienþi

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Speranþã de viaþã cu status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de DCI pentru prevenþie secundarã ar trebui sã primeascã TRC- D.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului
stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

5. Terapia de resincronizare cardiacã
cu funcþie de pacemaker/ defibrilator
la pacientii cu insuficienþã cardiacã
ºi indicaþie convenþionalã de
cardiostimulare.
Deºi studii prospective controlate ºi randomizate care sã
se adreseze în special TRC la pacienþii cu QRS îngust lipsesc în prezent, sunt câteva studii observaþionale retrospective si studii mici prospective care demonstreazã un
beneficiu clinic în urma up-gradãrii la pacing biventricular
a pacienþilor cu pacing îndelungat de VD, disfuncþie ventricularã severã ºi simptome de clasã III NYHA indiferent
de durata QRS41-46. Acest lucru poate indica indirect cã
prezervarea/ restaurarea unei secvenþe aproape normale
de activare intrinsecã prin pacing biventricular ar trebui
realizatã indiferent de ritm.
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Este importantã deosebirea simptomelor clinice datorate
unei bradicardii subiacente de cele datorate disfuncþiei de
VS. Odatã cu reducerea severã a capacitãþii funcþionale
ºi confirmarea disfuncþiei de VS, este rezonabilã luarea în
considerare a pacing-ului biventricular pentru îmbunãtãþirea simptomelor. Invers, au fost demonstrate efectele
nefavorabile ale pacing-ului de VD asupra simptomelor
ºi funcþiei VS la pacienþii cu IC de cauzã ischemicã ºi FEVS
pãstratã47. Motivul recomandãrii pacing-ului biventricular
este evitarea pacing-ului cronic de VD la pacienþi cu IC si
disfuncþie de VS deja instalatã48.
Iniþierea ºi up-titrarea tratamentului  blocant, indicatã la
pacienþii cu IC simptomaticã, poate reduce frecvenþa cardiacã ºi poate creºte dependenþa de pacemaker. Pacienþii
cu TRC-P/TRC-D vor tolera mai bine creºterea duratei de
pacing. Acest lucru poate permite iniþierea tratamentului
 blocant sau creºterea dozei, ceea ce confirmã o situaþie
clinicã frecvent raportatã de creºtere a dozei la pacienþii
cu IC ºi TRC.

Secþiunea XVII: Insuficienþa cardiacã
Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã ineligibili pentru transplant
Recomandãri
DAVS poate fi considerat pentru
reducerea mortalitãþii

Pacienþi
Clasã functionalã IIIB/IV NYHA
FEVS 25%
VO2 maxim <14 ml/kg/minc

Clasãa

Nivelb

IIb

B

Bibliografiec
49-53

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Dacã poate fi obþinut
DAVS=dispozitiv de asistare a ventriculului stâng; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA=New York Heart Association

Puncte cheie

 La pacienþii cu indicaþie convenþionalã de cardiostimulare, clasã funcþionalã III/IV NYHA, FEVS 35% ºi QRS 120
ms, TRC-P/TRC-D este indicatã.
 Pacing-ul de VD induce dissincronism.
 Pacing-ul cronic de VD ar trebui evitat la pacienþii cu disfuncþie de VS.
 TRC poate permite creºterea adecvatã a dozei de  blocant.

6. Dispozitivele de asistare a
ventriculului stâng ca tratament pentru
pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã
ineligibili pentru transplant cardiac
Pacienþii cu insuficienþã cardiacã în ultimul stadiul au o
calitate proastã a vieþii, o ratã crescutã de mortalitate ºi
sunt candidaþi potenþiali pentru implantarea dispozitivelor
de asistare a ventriculului stâng (DAVS). Deºi transplantul
cardiac (TC) este asociat cu o ratã de supravieþuire crescutã la 1 ºi 10 ani, oferta de organe este limitatã. Progresele tehnice ºi succesul dovedit al implantãrii DAVS au
fãcut din acestea o opþiune rezonabilã de tratament la
aceºti pacienþi, fie ca o punte spre transplant, fie ca terapie propriu-zisã. Selecþia pacienþilor pentru DAVS este
crucialã. Majoritatea pacienþilor sunt pe suport inotrop
continuu. Pacienþii cu disfuncþii severe renale, hepatice
sau pulmonare, la fel ca pacienþii cu infecþii active sau
ºoc cardiogen nu ar trebui consideraþi candidaþi pentru
aceastã terapie49.
Un studiu recent a fost efectuat pe 200 de pacienþi cu
DAVS ca terapie propriu-zisã, randomizaþi 2:1, primii primind dispozitive cu flux continuu (HeartMate II), ceilalþi
dispozitive pulsatile50. Pacienþii erau în clasã funcþionalã
IIIB/IV NYHA, cu FEVS 25%. Consumul maxim de O2
<14mL/kg/min a fost criteriu de includere pentru pacienþii
HeartMate II, dar datele despre durata schimbului de
gaze în timpul efortului nu sunt disponibile de rutinã în
practica clinicã ºi pot fi neconcludente.

tervenþiei pentru repararea sau înlocuirea dispozitivului.
Obiectivul secundar a inclus supravieþuirea; vârsta medie
a pacienþilor a fost de 64 ani ºi FEVS medie 17%. Obiectivul
primar a fost obþinut la mai mulþi pacienþi cu dispozitivele
cu flux continuu (46 vs. 11%, P<0,001) ºi supravieþuirea
la 2 ani a fost mai mare (58 vs. 24%, P=0,008). Un alt studiu recent (necontrolat) a examinat 281 pacienþi la care
s-au implantat dispozitive cu flux continuu ca punte spre
transplantul cardiac51. Dupã 18 luni, 222 pacienþi (79%)
au fost transplantaþi, cu îndepãrtarea dispozitivului pentru recuperarea cardiacã sau au necesitat în continuare
suport prin DAVS53. Registrul INTER-MACS, o iniþiativã a
Institutului Naþional de Sãnãtate (NIH), a demonstrat cã în
practica clinicã aproximativ 10% din pacienþii care au primit DAVS nu sunt consideraþi candidaþi pentru transplant
cardiac în momentul implantãrii dispozitivului53.

Puncte cheie

 Datele din registrul INTER-MACS susþinute de NIH au
arãtat cã în practica clinicã aproximativ 10% din pacienþi primesc DAVS ca terapie propriu-zisã.
 Populaþia þintã este reprezentatã în principal de pacienþi pe suport inotrop (ºi/sau mecanic) înaintea implantãrii DAVS.
 Selecþia pacienþilor este crucialã, iar candidaþii nu trebuie sã aibã disfuncþii sau infecþii semnificative renale,
pulmonare sau hepatice.
 Dovezile disponibile sugereazã cã dispozitivele cu flux
continuu sunt superioare celor cu flux pulsatil.
 Nu existã date controlate disponibile pentru folosirea
DAVS ca punte spre transplantul cardiac.

Endpoint-ul compozit primar la 2 ani a fost reprezentat de
absenþa accidentului vascular cerebral invalidant ºi a rein-
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7. Tabele cu dovezi
Tabelul I Criteriile de includere în studiile clinice randomizate care evalueazã
terapia de resincronizare în insuficienþa cardiacã
Studiu clinic
MUSTIC-SR
MIRACLE5
MUSTIC AF35
PATH CHF6
MIRACLE ICD8
CONTAK CD54
MIRACLE ICD II9
PATH CHF II55
COMPANION10
CARE HF11
CARE HF17
REVERSE21,22
MADIT CRT20
RAFT56
16

Pacienþi
58
453
43
41
369
227
186
89
1520
814
813
610
1800
1800 Canada

Clasa NYHA

FEVS (%)

III
III, IV
III
III, IV
III, IV
II, IV
II
III, IV
III, IV
III, IV
III, IV
I, II
I, II
II, III

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
30
30

DTDVS (mm)
60
55
60
NA
55
NA
55
NA
NA
30
30
55
NA
>60

RS/FA
RS
RS
FA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS/ FA

QRS (ms)
150
130
200
120
130
120
130
120
120
120
120
120
130
130
200a

DCI
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da/Nu
Da/Nu
Nu
Nu
Da/Nu
Da
Da

a=Pacienþi în fibrilaþie atrialã
FA=fibrilaþie atrialã; IC=insuficienþã cardiacã; DCI=defibrilator cardiac implantabil; DTDVS=diametrul telediastolic al ventricului stâng; FEVS=fracþia de
ejecþie a ventricului stâng; NA=nu se aplicã; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

Tabelul 2 Obiectivele, design-ul ºi principalele constatãri ale studiilor clinice randomizate care evalueazã terapia
de resincronizare în insuficienþa cardiacã
Studiu clinic
MUSTIC-SR

16

Obiective
6MWT, QoL, pVO2, Spit.

MIRACLE8
MUSTIC AF35

Clasa NYHA, QoL, pVO2
6MWT, QoL, pVO2, Spit.

PATH CHF6

6MWT, pVO2

MIRACLE ICD8

6MWT, QoL, Spit.

CONTAK CD54
MIRACLE ICD II9
COMPANION10
CARE-HF11
REVERSE21

MADIT-CRT20

Design-ul studiului

Principalele constatãri

Simplu-orb, controlat, crossover, 6 luni
Dublu-orb, controlat, 6 luni
Simplu-orb, controlat, crossover, 6 luni
Simplu-orb, controlat, crossover, 12 luni
Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni

TRC-P a îmbunãtãþit: 6MWT, QOL, pVO2;
a scãzut spit.
TRC-P a îmbunãtãþit: NYHA, pVO2, 6MWT
TRC-P a îmbunãtãþit toate obiectivele ; a
scãzut spit.
TRC-P a îmbunãtãþit: 6MWT; pVO2

TRC-D a îmbunãtãþit toate obiectivele (nu
DCI)
Decesul de orice cauzã + Spit. IC, Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni TRC-D a îmbunãtãþit: pVO2, 6MWT; a
pVO2, 6MWT, Clasa NYHA, QoL,
scãzut DTDVS ºi a crescut FEVS
DTDVS, FEVS
VE/CO2, pVO2, NYHA, QoL,
Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni TRC-D a îmbunãtãþit: NYHA, VE/CO2;
6MWT, volume VS, FEVS
volumele, FEVS
(i) Deces de orice cauzã sau
Dublu-orb, controlat, TMO,
TRC-P/TRC-D: a scãzut (i)
spitalizare
TRC-D, TRC-P, ~15 luni
(i) Deces de orice cauzã sau
Dublu-orb, controlat, TMO,
TRC-P a scãzut (i) ºi (ii)
evenimente CV
TRC-P, 29 luni
(ii) Deces de orice cauzã
(i) % de agravare clinicã în
Dublu-orb, controlat, TMO,
Obiectivele primare NS; TRC-P/TRC-D a
endpoint-ul compozit
TRC-P ± DCI, 12 luni
scãzut (ii) ºi (iii) Spit. dar nu ºi (iv)
(ii)VTSVSi
(iii) Spit. pentru IC, (iv) Deces de
orice cauzã
(i) IC sau deces (ii) Deces de orice Controlat, TRC-P, TRC-D, 2,4 ani TRC-D a scãzut (i) ºi (iii) dar nu ºi (ii)
cauzã (iii)VTSVS

FA=fibrilaþie atrialã; TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; CV=cardiovascular;
HF, IC=insuficienþã cardiacã; Spit.=spitalizare; DCI=defibrilator cardiac implantabil; VS=ventricul stâng; DTDVS=diametrul telediastolic al venticulului stâng;
FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; VTSVSi=volumul telesistolic al ventriculului stâng indexat; VTSVS=volumul telesistolic al ventriculului stâng;
6MWT=test de mers 6 minute; NYHA=New York Heart Association; NS=nesemnificativ; TMO=terapie medicamentoasã optimã; pVO2=consumul maxim
de O2; QoL=calitatea vieþii; RS=ritm sinusal; VE/CO2=raport ventilaþie/dioxid de carbon
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1. Introducere
Managementul pacientului cu patologie cardiovascularã
preexistentã supus unei intervenþii chirurgicale non-cardiace reprezintã o provocare pentru medicul cardiolog.
Acest ghid oferã recomandãri referitoare la strategii optime de management pentru pacienþii cu afecþiuni cardiace.
Riscul de complicaþii cardiace perioperatorii depinde de
starea pacientului înainte de intervenþie, prevalenþa comorbiditãþiilor ºi de amploarea ºi durata intervenþiei chirurgicale. Ne putem aºtepta sã aparã complicaþii cardiace
la pacienþii supuºi intervenþiilor chirurgicale cu stress hemodinamic ºi cardiac prelungit, dacã au boalã ischemicã
coronarianã documentatã sau asimptomaticã (BCI), disfuncþie de ventricul stâng (VS) ºi patologie valvularã.
În cazul intervenþiilor chirurgicale majore, incidenþa deceselor de cauzã cardiacã variazã între 0,5-1,5%, iar incidenþa complicaþiilor cardiace non-fatale se situeazã între 2,0%
ºi 3,5 %. Dacã ne referim la populaþia statelor membre
ale Uniunii Europene, aceste cifre reprezintã 150.000-

250.000 de complicaþii cardiace potenþial letale datorate
intervenþiilor chirurgicale non-cardiace anual.
Acest ghid oferã o modalitate practicã, progresivã de
evaluare a pacientului, integrând factorii de risc cardiaci
ºi rezultatele diferitelor teste cu stresul estimat al intervenþiei chirurgicale planificate. Pentru fiecare dintre etapele
evaluãrii sunt precizate clasa de recomandare ºi nivelul de evidenþã. Aceasta conduce la o individualizare a
evaluãrii riscului, cu posibilitatea de a iniþia terapia medicamentoasã, de a efectua revascularizare miocardicã ºi de
a utiliza tehnici speciale chirurgicale ºi de anestezie pentru a optimiza condiþiile perioperatorii. Se pune accentul
pe utilizarea mai restrânsã a revascularizãrii miocardice
profilactice, fiind rar indicatã în momentul preoperator.
Acest ghid se concentreazã pe chirurgia non-cardiacã ºi
afecþiunile cardiace ca potenþialã sursã de complicaþii în
timpul intervenþiilor chirurgicale ºi nu pe cord ca þintã a
terapiei.
În mod special s-a evaluat rolul revascularizãrii miocardice
profilactice preoperatorii, dovedindu-se a fi rar indicatã.

Clasele de recomandãri
Clasele de recomandãri
Clasa I
Clasa II
Clasa IIa
Clasa IIb
Clasa III

Definiþie
Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau procedurã este benefic,
util, eficient
Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie privind utilitatea/eficienþa unui
tratament sau unei proceduri
Ponderea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficienþei
Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin susþinute de dovezi/opinii
Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu este util/eficient ºi
poate fi chiar dãunãtor
Nivelul de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date obþinute din multiple studii clinice randomizate sau meta-analize
Nivel de evidenþã B Date obþinute dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii ample nerandomizate
Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective sau registre

2. Fiziopatologia infarctului miocardic
perioperator

3. Evaluarea practicã perioperatorie a
riscului cardiac

Reacþia organismului indusã de stressul intervenþiei chirurgicale presupune eliberare de catecolamine care declanºeazã un stres hemodinamic, cu vasospasm, reducere a activitãþii fibrinolitice, activare plachetarã ºi o stare de
hipercoagulare. O cauzã importantã de sindrom coronarian acut perioperator este reprezentatã de ruptura unei
plãci aterosclerotice de la nivelul unei artere coronare,
cu formare de tromb ºi ocluzie a arterei respective. La
pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã semnificativã,
infarctul miocardic poate sã aparã ºi din cauza unui dezechilibru susþinut între cererea ºi oferta de oxigen în
context de tahicardie ºi creºtere a contractilitãþii miocardice. Studiile care au implicat autopsii au indicat faptul cã
jumãtate dintre infarctele miocardice fatale au fost datorate rupturii unei plãci aterosclerotice, cu evidenþierea fisurii,
rupturii sau hemoragiei la nivelul plãcii.

Pentru a reduce riscul de complicaþii cardiace perioperatorii este esenþialã evaluarea antecedentelor patologice
personale, aceasta fiind importantã din douã motive. În
primul rând, pacienþii cu risc cardiac scãzut de mortalitate perioperatorie sau de infarct miocardic (<1%) pot fi
operaþi în siguranþã, fãrã amânarea intervenþiei. În cazul
acestor pacienþi este puþin probabil sã se obþinã o reducere suplimentarã a riscului prin aplicarea diverselor
strategii de reducere a riscului. În al doilea rând, iniþierea
tratamentului medicamentos de reducere a riscului este
cost-eficientã în cazul pacienþilor suspectaþi a avea un risc
crescut. Evaluãrile imagistice non-invazive suplimentare
se folosesc pentru a identifica pacienþii care au un risc
crescut. Aceste metode de evaluare se vor aplica doar
pacienþiilor la care ne aºteptãm ca rezultatul investigaþiilor
sã aibã impact asupra managementului perioperator.
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Este evident cã intensitatea evaluãrii cardiace preoperatorii trebuie individualizatã þinând cont de starea clinicã
a pacientului ºi de urgenþa intervenþiei chirurgicale. Evaluarea trebuie sã fie limitatã în cazul în care intervenþia
chirurgicalã este urgentã. În cele mai multe cazuri este
posibilã o evaluare mai detaliatã, cu estimarea riscului cardiovascular, iniþial pe baza datelor clinice ºi a tipului de
intervenþie, iar apoi extinsã - în anumite situaþii - cu efectuarea traseului ECG de repaus, teste de laborator ºi teste
(de stres) non-invazive.

Etapa 1.
Se evalueazã caracterul de urgenþã al intervenþiei chirurgicale. Dacã intervenþia este urgentã, strategia este dictatã
de factori specifici care þin de pacient sau de intervenþie ºi
nu este posibilã efectuarea unor investigaþii suplimentare
sau iniþierea unui tratament. În astfel de cazuri medicul
cardiolog trebuie sã ofere recomandãri în ceea ce priveºte managementul perioperator, monitorizarea în scopul detectãrii evenimentelor cardiovasculare ºi continuarea tratamentului medicamentos cronic.

Risc scãzut <1%









Glandã mamarã
Stomatologicã
Endocrinologicã
Oftalmologicã
Ginecologicã
Reconstructivã
Ortopedicã minorã (chirurgia genunchiului)
Urologicã minorã

Etapa 2.
Existã o patologie cardiacã instabilã ?

Infact miocardic recent (în ultimele 30 de zile) ºi ischemie rezidualã

Anginã pectoralã instabilã

Insuficienþã cardiacã acutã

Aritmii cardiace semnificative

Patologie valvularã simptomaticã
Dacã rãspunsul e negativ se trece la etapa 3. La pacienþii
programaþi pentru intervenþie chirurgicalã electivã, patologia cardiacã instabilã trebuie clarificatã ºi tratatã corespunzãtor înainte de intervenþie, aceastã abordare conducând frecvent la o amânare sau o contramandare a
intervenþiei.

Etapa 3.
Determinarea riscului (%) propriu tipului de intervenþie
chirurgicalã de apariþie a evenimentelor adverse cardiovasculare (infarct miocardic, deces de cauzã cardiacã) la
30 de zile de la intervenþie.

Risc intermediar 1-5%
Abdominalã
Carotidianã
Angioplastie de artere periferice
Repararea endovascularã a anevrismelor
Chirurgia capului ºi gâtului
Neurologicã/ortopedicã majorã (ºold sau
coloanã vertebralã)
 Transplant pulmonar, renal, hepatic
 Urologicã majorã







Dacã riscul cardiac estimat al intervenþiei chirurgicale este
scãzut <1% ºi pacientul este stabil, se recomandã efectuarea intervenþiei elective, având în vedere cã este puþin
probabil ca testele suplimentare sã modifice managementul perioperator. Medicul cardiolog poate sã identifice factorii de risc ºi sã facã recomandãri privind stilul de
viaþã ºi tratamentul medicamentos conform ghidului ESC
pentru îngrijirea postoperatorie, în scopul îmbunãtãþirii
prognosticului pe termen lung.

Etapa 4.
Determinarea capacitãþii funcþionale are o importanþã
deosebitã în cadrul evaluãrii preoperatorii a riscului cardiac. Capacitatea funcþionalã este mãsuratã în echivalenþi

Risc crescut >5%
 Aorticã/vascularã majorã
 Vascularã perifericã

metabolici (METs). Atunci când capacitatea funcþionalã
este crescutã, prognosticul este excelent, chiar în prezenþa
bolii coronariene ischemice stabile sau a factorilor de risc.
În acest caz este puþin probabil ca rezultatele unor teste
suplimentare sã influenþeze managementul perioperator,
astfel încât pacientul poate fi supus intervenþiei chirurgicale elective. Incapacitatea de a urca douã etaje (<4METs)
aratã o capacitate funcþionalã scãzutã ºi se asociazã cu
o incidenþã crescutã de evenimente adverse cardiace
postoperator. Atunci când capacitatea funcþionalã este
scãzutã sau este necunoscutã, stratificarea riscului ºi managementul perioperator se vor stabili în funcþie de prezenþa ºi numãrul factorilor de risc în relaþie cu riscul intervenþiei chirurgicale.
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Etapa 5.
Continuarea terapiei cronice cu aspirinã se va discuta cu
medicul anestezist ºi chirurg. La pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã, non-aderenþa sau întreruperea tratamentului cu aspirinã se asociazã cu creºterea de trei ori
a incidenþei evenimentelor cardiace postoperatorii. Întreruperea tratamentului cu aspirinã se va lua în considerare la pacienþii la care hemostaza este dificilã în timpul
intervenþiei ºi la care riscul de sângerare depãºeºte beneficiul cardiac potenþial.

Etapa 6.
La pacienþii cu o capacitate funcþionalã scãzutã sau medie
abordarea este descrisã în continuare. În cazul pacienþilor
programaþi pentru o intervenþie electivã cu risc intermediar, aceasta se va putea efectua cu eventuala iniþiere a
terapiei cu statine ºi cu betablocant în dozã micã iniþial
ºi ajustare ulterioarã a dozelor, înainte de intervenþie.
La pacienþii cu disfuncþie sistolicã de VS (FE <40%) se
recomandã terapia cu inhibitor de enzimã de conversie
(sau cu blocant de receptor al angiotensinei II, la cei cu
intoleranþã la inhibitorii enzimei de conversie), înainte de
intervenþie. La pacienþii cu unul sau mai mult de un factor de risc cardiovascular se recomandã efectuarea unui
traseu ECG înainte de intervenþie, pentru monitorizarea
eventualelor modificãri din perioada perioperatorie.
La pacienþii programaþi pentru o intervenþie chirurgicalã
cu risc crescut se vor evalua factorii de risc. La cei cu pânã
la 2 factori de risc cardiovasculari se recomandã terapie
cu statine ºi betablocant în dozã micã iniþial ºi ajustare
ulterioarã a dozelor, înainte de intervenþie. La pacienþii cu
disfuncþie sistolicã de VS (FE <40%) se recomandã terapie cu inhibitor de enzimã de conversie (sau cu blocant
de receptor al angiotensinei II, la cei cu intoleranþã la inhibitorii enzimei de conversie), înainte de intervenþie. La
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pacienþii care au 3 sau mai mulþi factori de risc cardiaci se
recomandã efectuarea de teste non-invazive. Acestea pot
fi luate în considerare înaintea oricãrei intervenþii chirurgicale pentru consilierea pacientului, schimbarea managementului perioperator în ceea ce priveºte tipul intervenþiei
ºi tehnica de anestezie.
Factori de risc cardiaci:

Angina pectoralã

Infarct miocardic în antecedente

Insuficienþã cardiacã

Accident vascular ischemic tranzitor/constituit

Disfuncþie renalã (creatinina sericã >170 micromoli/L
sau 2 mg/dl sau clearance la creatininã <60 ml/min)

Diabet zaharat insulinonecesitant

Etapa 7.
Interpretarea rezultatelor testelor de stres non-invazive.
Pacienþii fãrã ischemie indusã de stres sau cu ischemie
uºoarã pânã la moderatã, sugestivã pentru afectare unisau bicoronarianã pot fi supuºi intervenþiei chirurgicale
elective. Se recomandã iniþierea terapiei cu statine ºi betablocant în dozã micã iniþial, cu ajustare ulterioarã a dozelor, înainte de intervenþie.
La cei la care s-au indus modificãri ischemice extensive
se recomandã o individualizarea a managementului perioperator ºi se va pune în balanþã beneficiul potenþial al
intervenþiei chirurgicale propuse cu riscul crescut de evenimente adverse. Trebuie evaluat efectul terapiei medicamentoase ºi/sau al revascularizãrii miocardice nu numai
pentru prognosticul postoperator imediat cât ºi pentru
cel pe termen lung. La pacienþii la care se recomandã
revascularizarea miocardicã intervenþionalã trebuie sã se
þinã cont de faptul cã iniþierea ºi durata terapiei antiplachetare interferã cu intervenþia chirurgicalã planificatã:
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La pacienþii supuºi angioplastiei cu balon, intervenþia
chirurgicalã non-cardiacã poate fi efectuatã dupã 2
sãptãmâni de la angioplastie, cu menþinerea terapiei
cu aspirinã.

La pacienþii supuºi angioplastiei cu stent metalic
simplu, intervenþia chirurgicalã poate fi efectuatã la
6 sãptãmâni-3 luni de la angioplastie. Dubla antiagregare plachetarã (aspirinã ºi clopidogrel) ar trebui
continuatã pentru cel puþin 6 sãptãmâni, preferabil
3 luni. Ulterior se va continua cel puþin aspirina.


La pacienþii care au fost supuºi recent angioplastiei
cu stent farmacologic activ, intervenþia chirurgicalã
trebuie evitatã în primele 12 luni postangioplastie,
perioadã de timp în care se recomandã dublã antiagregare plachetarã. Dupã aceastã perioadã se poate efectua intervenþia chirurgicalã, cu menþinerea
terapiei cu aspirinã.

4. Evaluarea preoperatorie
Electrocardiograma
La pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã, traseul ECG
preoperator cu 12 derivaþii conþine informaþii importante cu caracter prognostic ºi este predictor al evoluþiei pe
termen lung, independent de datele clinice ºi ischemia
perioperatorie.
Recomandãri pentru ECG

Clasaa Nivelb

Traseul ECG preoperator este recomandat la cei cu factori de risc, programaþi pentru intervenþii cu risc intermendiar sau crescut
Traseul ECG preoperator trebuie luat în considerare la cei cu factori de risc, programaþi pentru intervenþii cu risc
scãzut
Traseul ECG preoperator ar putea fi luat în considerare la cei fãrã factori de risc, programaþi pentru intervenþii cu
risc intermediar
Traseul ECG preoperator nu este recomandat la pacienþi fãrã factori de risc, programaþi pentru intervenþii cu risc
scãzut

I

B

IIa

B

IIb

B

III

B

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã

Teste non-invazive
Testele non-invazive preoperatorii oferã informaþii în privinþa existenþei a trei markeri de risc cardiac: disfuncþia VS,
ischemia miocardicã ºi bolile cardiace valvulare, markeri
care determinã evoluþia nefastã postoperatorie. Funcþia
VS este evaluatã în repaus prin diverse metode imagistice. Pentru detecþia ischemiei se pot folosi testul ECG de
efort ºi tehnici imagistice non-invazive. Principiul de bazã
este cã algoritmul de diagnostic al stratificãrii riscului is-

chemiei miocardice ºi funcþiei VS trebuie sã fie similar cu
cel propus pentru pacienþii cu boalã coronarianã cunoscutã sau suspectatã, la care nu se întrevede o intervenþie chirurgicalã. Testarea non-invazivã nu trebuie luatã
în considerare doar în vederea revascularizãrii miocardice
ci ºi pentru consilierea pacientului, modificarea managementului preoperator în ceea ce priveºte tipul de intervenþie, tehnica anesteziei ºi prognosticul pe termen lung.
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Recomandãri pentru testarea non-invazivã

Clasãa

Nivelb

IIa
III

C
B

I
IIb
IIb
III

C
B
C
C

Ecocardiografia de repaus
Trebuie luatã în considerare pentru evaluarea VS la pacienþii supuºi intervenþiilor cu risc crescut
Nu este recomandatã pentru evaluarea VS la pacienþii supuºi intervenþiilor cu risc intermediar sau scãzut
Teste de stres
Sunt recomandate la cei cu 3 factori de risc, supuºi intervenþiilor cu risc crescut
Ar putea fi luatã în considerare la cei cu 2 factori de risc, supuºi intrevenþiilor cu risc crescut
Ar putea fi luatã în considerare la cei supuºi intervenþiilor cu risc intermediar
Nu se recomandã la cei supuºi intrevenþiilor cu risc scãzut
a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã

5. Strategii de reducere a riscului

Betablocantele

Apariþia infarctului miocardic în perioada intraoperatorie
sau postoperatorie precoce este frecvent precedatã de ischemie miocardicã prelungitã sau recurentã. Existã douã
mecanisme importante în contextul ischemiei miocardice perioperatorii: 1) dezechilibrul cronic între cererea ºi
oferta de oxigen, echivalent al anginei stabile cauzate de
o stenozã coronarianã care limiteazã fluxul ºi 2) ruptura
unei plãci aterosclerotice, conducând la un sindrom coronarian acut. Evaluarea preoperatorie, în afara faptului cã
oferã posibilitatea implementãrii strategiilor specifice de
reducere a riscului, este o ocazie de a verifica ºi de a optimiza controlul tuturor factorilor de risc cardiovasculari.

Iniþierea tratamentului ºi alegerea dozei optime sunt strâns
corelate. Prognosticul postoperator este îmbunãtãþit la
cei cu frecvenþa cardiacã mai scãzutã. Totuºi bradicardia ºi hipotensiunea trebuie evitate. Aceasta subliniazã
importanþa evitãrii unui tratament cu doze mari, fixe, de
la iniþiere. Frecvenþa cardiacã þintã este aceeaºi pe toatã
durata perioadei perioperatorii, cu folosirea tratamentului
cu beta-blocante intravenos în cazul în care administrarea
oralã nu este posibilã. Tahicardia postoperatorie ar trebui
sã determine în primul rând tratamentul cauzei subiacente, cum ar fi hipovolemia, durerea, hemoragia, infecþia ºi
nu creºterea dozei de betablocant.

Recomandãri pentru tratamentul betablocant
Doza trebuie ajustatã, ceea ce presupune iniþierea tratamentului cu 30 de zile înainte (optim) sau cel puþin
cu o sãptãmânã înainte de intervenþie. Se recomandã sã se înceapã cu o dozã zilnicã de 2,5 mg de bisoprolol sau 50 mg de metoprolol succinat ºi ulterior sã se ajusteze doza pentru obþinerea unei frecvenþe cardiace
de repaus de 60-70/min cu tensiunea arterialã sistolicã >100 mmHg.
Betablocantele se recomandã la pacienþii cu boalã coronarianã ischemicã cunoscutã sau ischemie
miocardicã la testele de stress efectuate preoperator.
Betablocantele sunt recomandate la pacienþii care vor fi supuºi unei intervenþii cu risc crescut.
Se recomandã continuarea tratamentului betablocant la pacienþii cu boalã coronarianã ischemicã, aritmii
sau hipertensiune.
Betablocantele ar trebui sã fie luate în considerare la pacienþii programaþi pentru intervenþii chirurgicale cu
risc intermediar.
Se recomandã continuarea tratamentului betablocant la pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie
sistolicã de VS.
Betablocantele ar putea fi luate în considerare la pacienþii cu factori de risc care urmeazã sã fie supuºi unei
intervenþii cu risc scãzut.
Betablocantele nu se recomandã la pacienþii fãrã factori de risc supuºi unei intervenþii cu risc scãzut.

Clasaa

Nivelb

I

B

I

B

I
I

B
C

IIa

B

IIa

C

IIb

B

III

B

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã

Statinele
Pacienþii cu afectare ateroscleroticã non-coronarianã (carotidianã, perifericã, aorticã, renalã) ar trebui sã primeascã tratament cu statine pentru prevenþia secundarã, indiferent cã vor fi supuºi unei intervenþii chirurgicale noncardiace sau nu. Statinele induc deasemenea stabilizarea
plãcilor de aterom de la nivel coronarian. Aceste efecte
pleiotrope pot preveni ruptura plãcii ºi infarctul miocar-
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dic în perioada perioperatorie. Întreruperea tratamentului cu statine poate sã fie nocivã, prin producerea unui
efect de rebound. O potenþialã limitare a tratamentului
cu statine în perioada perioperatorie este lipsa unei forme
de administrare intravenoasã. Astfel statinele cu timp de
înjumãtãþire mai lung sau formele cu eliberare prelungitã
cum ar fi rosuvastatina, atorvastatina, fluvastatina sunt recomandate pentru a depãºi perioada imediat postoperatorie, atunci când administrarea oralã nu este posibilã.
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Recomandãri pentru tratamentul cu statine

Clasaa Nivelb

Se recomandã iniþierea tratamentului cu statine la pacienþii supuºi intervenþiilor chirurgicale cu risc crescut, cu
30 de zile înainte (optim) sau cel puþin cu o sãptãmânã înaintea intervenþiei.
Se recomandã continuarea tratamentului cu statine în perioada perioperatorie.

I

B

I

C

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã

Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
Independent de efectul IECA de scãdere a tensiunii arteriale, apare efectul de prezervare a funcþiei de organ.

Inhibarea enzimei de conversie a angiotensinei poate sã
previnã ischemia miocardicã ºi disfuncþia de VS. Astfel se
pare cã tratamentul perioperator cu IECA are efect benefic asupra evoluþiei postoperatorii.

Recomandãri pentru tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei
IECA se recomandã la cei cu patologie cardiacã stabilã, cu disfuncþie sistolicã de VS care vor fi supuºi
intervenþiilor cu risc intermediar sau crescut.
IECA ar trebui sã fie luaþi în considerare la cei cu patologie cardiacã stabilã, cu disfuncþie sistolicã de VS care vor
fi supuºi intervenþiilor cu risc scãzut.
Întreruperea temporarã a tratamentului cu IECA la pacienþii hipertensivi ar trebui sã fie luatã în considerare
înaintea intervenþiei chirurgicale non-cardiace.

Clasaa Nivelb
I

C

IIa

C

IIa

C

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã; VS=ventricul stâng; IECA=inhibitori de enzimã de conversie a angiotensinei.

Terapia anticoagulantã
Terapia anticoagulantã este asociatã cu un risc crescut
de sângerare în perioada perioperatorie. La unii pacienþi
acest risc este contrabalansat de beneficiul terapiei anticoagulante (de exemplu în cazul pacienþilor care au fost
supuºi recent angioplastiei cu stent, care au proteze valvulare metalice sau fibrilaþie atrialã), situaþie în care tratamen-

tul anticoagulant se menþine sau se modificã. La pacienþii
cu risc trombotic scãzut tratamentul anticoagulant trebuie
întrerupt pentru a scãdea riscul complicaþiilor hemoragice. Trebuie sã luãm în considerare ºi tipul intervenþiei chirurgicale pentru cã riscul hemoragic variazã în limite largi
ºi influenþeazã capacitatea de hemostazã. Intervenþiile cu
risc crescut de complicaþii hemoragice sunt acelea care
nu permit efectuarea compresiei.

Risc tromboembolic scãzut/risc hemoragic scãzut
 Se va continua tratamentul anticoagulant cu menþinerea unui INR terapeutic
Risc tromboembolic scãzut/risc hemoragic crescut
 Se va întrerupe tratamentul anticoagulant cu 5 zile anterior intervenþiei
 Se iniþiazã tratament cu HGMM în dozã profilacticã, administratã o datã/zi sau HN intravenos la o zi dupã întreruperea
acenocumarolului sau la douã zile dupã întreruperea warfarinei. Ultima dozã de HGMM se va administra cu cel puþin 12 ore
înainte de intervenþie, iar HN administratã intravenos se va întrerupe cu cel puþin 4 ore înainte.
 Se reia administrarea de HGMM sau HN la doza administratã pre-intervenþie la o zi sau douã dupã aceasta ( la cel puþin 12
ore dupã), în funcþie de statusul hemostatic. Se reia tratamentul anticoagulant oral la o zi sau douã dupã intervenþie în doza
administratã anterior, dar cu o creºtere de 50% a dozei timp de douã zile consecutiv, în funcþie de statusul hemodinamic.
 Se va continua tratamentul cu HGMM sau HN pânã la obþinerea unui INR terapeutic
Risc tromboembolic crescut
 Se va întrerupe tratamentul anticoagulant cu 5 zile anterior intervenþiei
 Se iniþiazã tratament cu HGMM în dozã terapeuticã, administratã de douã ori/zi sau HN intravenos la o zi dupã întreruperea
acenocumarolului sau la douã zile dupã întreruperea warfarinei. Ultima dozã de HGMM se va administra cu cel puþin 12 ore
înainte de intervenþie, iar HN administratã intravenos se va întrerupe cu cel puþin 4 ore înainte.
 Se reia administrarea de HGMM sau HN la doza administratã pre-intervenþie la o zi sau douã dupã aceasta ( la cel puþin 12
ore dupã), în funcþie de statusul hemostatic. Se reia tratamentul anticoagulant oral la o zi sau douã dupã intervenþie în doza
administratã anterior, dar cu o creºtere de 50% a dozei timp de douã zile consecutiv, în funcþie de statusul hemodinamic.
 Se va continua tratamentul cu HGMM sau HN pânã la obþinerea unui INR terapeutic
INR=international normalized ratio; HGMM=heparinã cu greutate molecularã micã; HN=heparinã nefracþionatã

513

Capitolul 1: Evaluarea preoperatorie a riscului cardiac în chirurgia non-cardiacã
Protocol de tratament cu HGMM în funcþie de riscul tromboembolic al pacientului
Pacienþii cu risc tromboembolic crescut
Greutate
(Kg)
<50
50-69
70-89
90-110
>110

Nadroparinã
(administrare s.c. de
douã ori/zi)
(UI)
2850
3800
5700
7600
9500

Enoxaparinã
(administrare s.c. de
douã ori/zi)
(UI)
2000
4000
6000
8000
10000

Pacienþii cu risc tromboembolic scãzut
Nadroparinã
(administrare s.c. o
datã/zi)
(UI)
2850
3800
5700
5700
5700

Enoxaparinã
(administrare s.c. o datã/zi)
(UI)
4000
4000
4000
4000
4000

UI=unitãþi internaþionale; HGMM=heparinã cu greutate molecularã micã; s.c.=subcutanat

Revascularizarea
Obiectivul principal al revascularizãrii profilactice este
prevenþia infarctului miocardic perioperator cu potenþial
letal. În timp ce revascularizarea este eficientã în cazul
tratamentului stenozelor semnificative, nu poate preveni

ruptura plãcilor vulnerabile care poate sã aparã în contextul stresului intervenþiei chirurgicale. Acest mecanism este
incriminat în cel puþin jumãtate dintre cazurile de infarct
miocardic fatal perioperator ºi astfel se poate explica lipsa
de specificitate a tehnicilor imagistice de stres în prezicerea leziunii coronariene implicate în infarct.

Recomandãri pentru revascularizarea profilacticã la pacienþii asimptomatici/stabili
Revascularizarea miocardicã profilacticã poate fi luatã în considerare la pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã
doveditã care vor fi supuºi intervenþiilor cu risc crescut
Revascularizarea miocardicã profilacticã nu se recomandã la pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã doveditã
care vor fi supuºi intervenþiilor cu risc intermediar
Revascularizarea miocardicã profilacticã nu se recomandã la pacienþii cu boalã ischemicã coronarianã doveditã
care vor fi supuºi intervenþiilor cu risc scãzut

Clasaa Nivelb
IIb

B

III

B

III

C

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã

Recomandãrile tipului de revascularizare profilacticã la pacienþii stabili
CABG ar trebui luat în considerare pentru imbunãtãþirea prognosticului ºi ameliorarea simptomelor la pacienþii
cu leziune semnificativã de trunchi coronarian sau echivalent, pentru leziuni semnificative trivasculare, în special
în cazul deteriorãrii funcþiei VS.
PCI ar trebui luatã în considerare pentru a ameliorarea simptomelor la pacienþii stabili cu leziune uni- sau
multivascularã daca intervenþia este posibilã tehnic ºi dacã riscul procedural nu depãºeºte beneficiile potenþiale.
Recomandãrile în revascularizarea miocardicã profilacticã la pacienþii cu BCI instabilã
Dacã intervenþia chirurgicalã non-cardiacã poate fi temporizatã în siguranþã, este recomandatã diagnosticarea
ºi tratarea pacienþilor conform ghidurilor de management al anginei instabile1.
În asocierea improbabilã a unei situaþii clinice cu risc vital- ce impune urgent intervenþia chirurgicalã noncardiacã - cu un sindrom coronarian acut, este recomandat a da prioritate intervenþiei chirurgicale.
Totuºi, în urmãrirea postoperatorie a pacientului, este recomandat tratamentul medical agresiv ºi revascularizarea miocardicã conform ghidurilor ESC despre SCA fãrã supradenivelare de ST1 ºi cu supradenivelare de ST2.
Dacã PCI este indicatã, se recomandã utilizarea stenturilor metalice sau chiar angioplastia cu balon.
Recomandãrile în programarea chirurgiei non-cardiace la pacienþii cardiaci stabili/asimptomatici
cu revascularizare anterioarã.
Este recomandat a se realiza intervenþia chirurgicalã non-cardiacã la pacienþii cu implantare de stent metalic
dupã minim 6 sãptãmâni ºi optim dupã 3 luni de la intervenþie.
Este recomandat a se realiza intervenþia chirurgicalã non-cardiacã la pacienþii cu implantare de stent farmacologic activ dupã 12 luni de la intervenþie.
Este recomandat a trimite fãrã întârziere la intervenþia chirurgicalã non-cardiacã pacienþii cu CABG anterior în
ultimii 5 ani.
Ar trebui luatã în considerare temporizarea intervenþiei chirurgicale cu cel puþin 2 sãptãmâni la pacienþii supuºi
angioplastiei cu balon

Clasaa Nivelb
IIa

A

IIa

A

Clasaa Nivelb
I

A

I

C

I

B

I

C

Clasaa Nivelb
I

B

I

B

I

C

IIa

B

a=clasã de recomandare; b=nivelul de evidenþã; CABG=by-pass aorto coronarian; BCI=boalã cardiacã ischemicã; VS=ventricul stâng; SCA=sindrom
coronarian acut; PCI=intervenþie coronarianã percutanã.
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6 - Boli specifice
Insuficienþa cardiacã cronicã (ICC)

Pacienþii vârstnici cu insuficienþã cardiacã cronicã propuºi
pentru intervenþie chirurgicalã vascularã au un risc operator crescut de mortalitate ºi respitalizare.

Prevalenþa ICC în populaþia adultã a fost estimatã între
1,2% ºi 1,8% ºi creºte la 8% la pacienþii peste 75 de ani.
Recomandãrile în insuficienþa cardiacã cronicã

Clasaa Nivelb

Este recomandat sã se continue sau sã se iniþieze IECA (sau BRA la pacienþii care nu tolereazã IECA) în timpul
intervenþiei chirurgicale cu risc intermediar sau înalt, la pacienþii stabili cu disfuncþie sistolicã de VS
Diureticele sunt recomandate în insuficienþa cardiacã la pacienþii cu semne ºi simptome de congestie

I

C

I

A

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã; IECA=inhibitori de enzimã de conversie a angiotensinei; BRA=blocanþi ai receptorilor de angiotensinã;
VS=ventricul stâng

Boala valvularã cardiacã (BVC)
Pacienþii cu BVC au un risc mai mare de complicaþii cardiovasculare perioperatorii, în timpul intervenþiilor chirur-

gicale non-cardiace. Ecocardiografia ar trebui efectuatã
la pacienþii cu BVC cunoscutã sau suspectatã pentru a
evalua severitatea ºi consecinþele ei.

Recomandãrile în boala valvularã cardiacã

Clasaa Nivelb

În prezenþa BVC severe se recomandã efectuarea unei evaluãri clinice si ecocardiografice si, dacã este necesar,
efectuarea tratamentului înainte de intervenþia chirurgicalã non-cardiacã.

I

C

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã; BVC=boalã valvularã cardiacã

Stenoza aorticã (SA) este cea mai întâlnitã BVC. Stenoza
aorticã severã (definitã ca aria valvei aortice <1 cm2, <0,6
cm2/m2 suprafaþã corporalã) constituie un factor de risc
bine stabilit pentru mortalitatea perioperatorie ºi IM.

Recomandãrile în Boala Cardiacã Valvularã

Clasaa Nivelb

În cazul în care intervenþia chirurgicalã noncardiacã este urgentã, la pacienþii cu SA severã, procedurile ar trebui
sã se realizeze sub monitorizare hemodinamicã.
La pacieþii simptomatici, înlocuirea valvei aortice ar trebui luatã în considerare înainte de intervenþia chirurgicalã
electivã.
La pacienþii care nu sunt candidaþi pentru înlocuire valvularã, fie din cauza riscurilor mari asociate comorbiditãþilor severe, fie datoritã refuzului pacientului, valvuloplastia aorticã cu balon sau implantarea valvei transcateter
poate fi o opþiune terapeuticã rezonabilã înainte de intervenþia chirurgicalã.

IIa

C

IIa

A

IIb

C

a=clasã de recomandare; b= nivel de evidenþã; SA= stenozã aorticã

La pacienþii asimptomatici cu stenozã mitralã (SM) semnificativã (aria valvei <1,5 cm2) ºi presiunea sistolicã în artera
pulmonarã >50 mmHg ºi la pacienþii simptomatici, riscul
asociat intervenþiei chirurgicale non-cardiace este ridicat.
Pacienþii pot beneficia de comisurotomie mitralã percutanã (sau reparare chirurgicalã deschisã) în special înainte
de intervenþia chirurgicalã cu risc crescut.
Intervenþia chirurgicalã non-cardiacã poate fi realizatã cu
un risc relativ scãzut la pacienþii cu stenozã mitralã nonsemnificativã (aria valvei >1,5 cm2) ºi la pacienþii asimptomatici cu SM semnificativã (aria valvei <1,5 cm2) ºi presiunea sistolicã în artera pulmonarã <50 mmHg.

Regurgitarea aorticã (RA) ºi regurgitarea mitralã (RM) de
grad nesemnificativ nu cresc în mod independent riscul

complicaþiilor cardiovasculare în timpul intervenþiei chirurgicale non-cardiace. La pacienþii asimptomatici cu funcþie
VS pãstratã ºi RM sau RA severã, intervenþia chirurgicalã
non-cardiacã poate fi realizatã cu un risc scãzut. Pacienþii
simptomatici sau pacienþii cu funcþie VS alteratã (FE
<30%) au risc crescut de complicaþii cardiovasculare ºi
intervenþia chirurgicalã non-cardiacã ar trebui realizatã
doar dacã este cu adevarat nevoie.
Pacienþii cu valvã proteticã pot fi supuºi intervenþiei chirugicale non-cardiace fãrã riscuri adiþionale când nu existã
evidenþa unei disfuncþii ventriculare sau valvulare. La
aceºti pacienþi profilaxia endocarditei este recomandatã
conform ghidurilor ESC3.
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7 – Monitorizarea cardiacã
perioperatorie
Glicemia
Diabetul zaharat este un important factor de risc pentru
complicaþiile cardiace perioperatorii ºi deces. Aceastã
condiþie favorizeazã ateroscleroza, disfuncþia endotelialã
ºi activarea plachetelor ºi a citokinelor proinflamatorii.

Stresul chirurgical este asociat cu stress hemodinamic ºi
vasospasm, iar acesta conduce la un status protrombotic,
în timp ce fibrinoliza este inhibatã. Aceasta poate conduce la instabilitatea plãcilor coronariene preexistente,
formarea de trombi, ocluzia vaselor ºi IM. De asemenea
hiperglicemia în absenþa diabetului propriu-zis joacã un
rol important, subliniind necesitatea unui management
preoperator al hiperglicemiei, unde este posibil.

Recomandãrile pentru controlul ºi managementul glicemiei perioperator
Este recomandatã prevenirea hiperglicemiei postoperatorii (nivele þintã cel puþin sub 10,0 mmol/L(180mg/dL)
cu terapie intensivã cu insulinã la adulþii dupã intervenþie chirurgicalã cu risc înalt sau complicatã, ce a necesitat
admisia în unitatea de terapie intensivã.
Prevenirea hiperglicemiei intraoperatorii ºi postoperatorii cu terapie insulinicã poate fi consideratã dupã
intervenþia chirurgicalã electivã necomplicatã

Clasaa Nivelb
I

B

IIb

C

a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã;

Anestezia
O evoluþie optimã perioperatorie rezultã în urma unei
cooperãri strânse între cardiologi, chirurgi, pneumologi
ºi anesteziºti. Alegerea agentului anestezic a fost consideratã de micã importanþã, în raport cu evoluþia pacien-

tului, cu condiþia ca funcþiile vitale sã fie supravegheate în
mod adecvat. Majoritatea tehnicilor de anestezie reduc
tonusul simpatic, ceea ce conduce la vasodilataþie ºi reducerea tensiunii arteriale sistemice. Astfel, managementul
anesteziei trebuie sã asigure menþinerea adecvatã a presiunii de perfuzie a organelor.

Recomandãrile în anestezie
La pacienþii cu boalã cardiacã ar trebui consideratã anestezia toracicã epiduralã în cazul intervenþiilor chirurgicale cu risc înalt.
a=clasã de recomandare; b=nivel de evidenþã;
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IIa

A
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Operaþie urgentã

Chirugie electivã

Chirurgie electivã

1

2

3

Chirurgie electivã

6

Stabilã

Instabilã

Condiþie
cardiacã

Risc înalt (> 5%)

Risc intermediar
(1 – 5%)

Risc scãzut (<1%)

Tipul
intervenþiei
chirugicale

Moderatã sau
scãzutã

Moderatã sau
scãzutã

Excelentã sau
bunã

Capacitate
funcþionalã

III B

1

IIa C

IIa C

3

III B

1

2

III B

Nici unul

III B

III B

IC

III C

Ecografie
VS

Nici unul

Nr. factorilor
de risc

IB

IB

IB

IIb B

IIa B

IIa B

III B

IC

IIa C

ECG

IC

IIb B

IIb C

IIb C

III C

III C

III C

III C

III C

Test de
stres*

III A
(fãrã ajustare)

I B (ajustare)

III A
(fãrã ajustare)

I B (ajustare)

III A
(fãrã ajustare)

IIa B (ajustare)

III A
(fãrã ajustare)

IIa B (ajustare)

III A
(fãrã ajustare)

IIb B (ajustare)

III A
(fãrã ajustare)

IIb B
(ajustare)

III B

IC

Beta
blocante**

IC

IC

IC

IC

IIa C

IIa C

IIa C

IC

ACEI**/***

IIb C

IIb C

IIb C

IIb C

IIb C

IIb C

IIb C

IC

Aspirinã**

IB

IB

IIa B

IIa B

IIa B

IIa B

IIa B

IC

Statine**

IIb B

IIb B

III B

III B

III C

III C

III C

IC

III C

Revascularizare
coronarianã****

Factori de risc: angina pectoralã, IM, insuficienþa cardiacã, accident vascular cerebral/atac ischemic tranzitor, disfuncþie renalã(creatinina>170 μmol/L sau 2 mg/dL sau clearence al creatininei <60 mL/min), diabet zaharat.
Tipul intervenþiei chirurgicale: risc de IM ºi deces de cauze cardiace în 30 zile dupã intervenþie. *Teste non-invazive nu doar pentru revascularizare dar ºi pentru consilierea pacientului, schimbarea managementului perioperator în relaþia cu tipul de intervenþie chirurgicalã ºi tehnica de anestezie. **Iniþierea terapiei medicamentoase, dar în cazul unei intervenþii chirurgicale de urgenþã, continuarea tratamentului administrat în mod curent.
Aspirina ar trebui continuatã dupã implantarea stentului.***În prezenþa disfuncþiei de VS (fracþia de ejecþie 40%). **** Recomandãrile de clasã I pentru revascularizare sunt în concordanþã cu ghidurile ACC/AHA 2004:
1. Anginã stabilã ºi afectare semnificativã de trunchi comun de arterã coronarã stângã; 2. Anginã stabilã ºi afectare trivascularã, în special când fracþia de ejecþie a VS < 50%; 3. Angina stabilã ºi afectare bicoronarianã cu
stenozã proximalã semnificativã de arterã descendentã anterioarã ºi fie cu fracþie de ejecþie <50%, fie ischemie demonstrabilã la testele non-invazive. 4. Angina instabilã cu risc înalt sau non-STEMI; 5. STEMI acut.
ECG=electrocardiogramã; VS=ventricul stâng; IM=infarct miocardic; STEMI=infarct miocardic cu supradenivelare de ST

Chirurgie electivã

5

4

Urgenþã

Pas

Capitolul 1: Evaluarea preoperatorie a riscului cardiac în chirurgia non-cardiacã

Secþiunea XVIII. Evaluarea preoperatorie a riscului cardiac în chirurgia non-cardiacã

Bibliografie
(1)

(2)

Bassand JP, Hamm CW, Ardissino D, Boersma E,
Budaj A, Fernandez-Aviles F, et al. Ghid de diagnostic ºi tratament al sindroamelor coronariene
acute fãrã supradenivelare de segment ST. Eur
Heart J 2007; 28(13):1598-660
Van de Werf F, Bax J, Betriu A, Blomstrom- Ludqvist C, Crea F, Falk V, et.al. Managementul infarctului miocardic acut cu supradenivelare persistentã

de segment ST: Grupul de Lucru al Societãþii Europene de Cardiologie pentru Managementul
Infarctului Miocardic Acut cu Supradenivelare de
Segment ST Eur Heart J 2008; 29(23):2909-45
(3)

Gilbert G, Hoen B, Tornos P, Thuny F, Prendergast
B, Vilacosta I, et al. Ghidul de prevenþie, diagnostic
ºi tratament al endocarditei infecþioase (versiunea
nouã 2009). Eur Heart J 2009;doi:10.1093/eurheartj/ehp285

Traducere coordonatã de Dr. Mihaela Marin Þârlea, Dr. Radu Ciudin, efectuatã de Dr. Ruxandra Negoi,
Dr. Alexandru Alecu, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina Diaconu, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Ionela Codoiu.

519

Abrevieri
AAS
Auriculul atriului stâng
ACC
Colegiul American de Cardiologie
ACCF
Fundaþia Colegiului American de Cardiologie
ACD
Artera coronarã dreaptã
ACEF
Age, creatinin, ejection fraction
ACO
Anticoagulare oralã
ACON
Anticoagulant oral nou
ACX
Artera circumflexã
ADA
Artera descendentã anterioarã
ADA
Asociaþia Americanã pentru Diabet
ADN
Acid dezoxiribonucleic
ADP
Adenozin Difosfat
AHA
Asociaþia Americanã a Inimii
AINS
Antiinflamatoare nesteroidiene
AIT
Accident ischemic tranzitor
ALT
alanin aminotransferazã
ALT/AST/ALKP alanin/aspartat aminotransferaza/fosfataza alcalinã
AMI
Artera mamarã internã
AP
Artera pulmonarã
API
Anginã pectoralã instabilã
apo A 1 apolipoproteinã A 1
apo B
apolipoproteinã B
aPTT
timpul de tromboplastinã parþial activat
ARE
Antagonist al receptorului endotelinei
ARR
Reducerea riscului absolut/ 1000 persoanean
AS
Atriu stâng
ASA
Acid acetil salicilic
ASA
Ablaþie septalã percutanã cu alcool
ASV
Aritmie supraventricularã
ATI
Anestezie Terapie Intensivã
ATP
Adenozin trifosfat
AV
Atrioventricular
AV
Aritmie ventricularã
AVC
Accident vascular cerebral
AVK
Antagonist de vitaminã K
AVP
Arginin vasopresinã
AVR
Înlocuirea valvei aortice, aortic valve replacement
BAV
Bloc atrioventricular
BAP
Boalã arterialã perifericã
BB
Betablocant

BC
Boalã coronarianã
BCC
Boalã cardiacã congenitalã
BCCa
Blocant al canalelor de calciu
BCI
Boalã cardiacã ischemicã
BCIA
Balon de contrapulsaþie intraaortic
BCMV
Boalã coronarianã multivascularã
BCR
boalã cronicã de rinichi
BCV
Boli cardiovasculare
BMS (bare metal stent)
Stent metalic simplu
BNP
Peptidul natriuretic tip B
BNS
Boalã de nod sinusal
bpm
Bãtãi pe minut
BPCO
Boalã pulmonarã cronicã obstructivã
BR
Bloc de ramurã
BRA
Blocant de receptor de angiotensinã
BRC
Boalã renalã cronicã
BRD
Bloc de ramurã dreaptã
BRS
Bloc de ramurã stângã
BÞC
Boalã de þesut conjunctiv
BVC
Boalã valvularã cardiacã
BVOP
Boalã veno-ocluzivã pulmonarã
CABG
By-pass aortocoronarian
CARE
Cholesterol and Reccurent Events Trials
CAS
Stentare de arterã carotidã
CAV
Canal atrio-ventricular
CAVD
Cardiomiopatie aritmogenã de ventricul drept
CCD
Cateterism cord drept
CCS
Canadian Cardiovascular Society
CDI
Cardiodefibrilator intravenos
CDIV
Consumul de droguri intr
CE
Cardioversie electricã
CEA
Endarterectomie carotidianã
CEC
Circulaþie extracorporealã
CF-OMS Clasele funcþionale stabilite de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii
CH
Cardiopatie hipertensivã
CHADS2 Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã,
Diabet Zaharat, AVC (Dublat)
CHA2DS2-VASc Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune,
Vârstã 75 (Dublat), Diabet Zaharat, AVC
(dublat) – Boli vasculare, Vârstã 65-74 ºi Sexul
(Feminin).
CHD
Afecþiuni cardiace coronariene
521

Abrevieri
CK
creatin kinazã
CK-MB
Izoenzima MB a creatinkinazei
ClCr
Clearance de creatininã
CMD
Cardiomiopatie dilatativã
CMH
Cardiomiopatie hipertroficã
CMHO Cardiomiopatie hipertroficã obstructivã
CMP
Comisurotomie mitralã percutanã
CoA
Coarctaþie de aortã
COX
ciclo-oxigenazã
CPA
Cateter arterial pulmonar
CPAP
Ventilaþie cu presiune pozitivã continuã
CPG
Comitetul Ghidurilor Practice
CRT
Terapie de resincronizare cardiacã
CRT-D
CRT cu funcþie de defibrilator cardiac
CRT-P
CRT cu funcþie de stimulator cardiac
CRUSADE „Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with
Early implementation of the ACC/AHA guidelines“
CSC
Compresia sinusului carotidian
CT
Tomografie computerizatã
CT
colesterol total
CV
Cardiovascular
CV
Cardioversie
CVP
Complexe ventriculare precoce
DABiV
Dispozitiv de asistare biventricularã
DAE
Defibrilator automat extern
DALYs
disability-adjusted life years
DAPT
dublã terapie anti-plachetarã oralã
DAVS
Dispozitiv de asistare a VS
DC
Debit cardiac
DCI
Defibrilator cardiac implantabil
DDD
Stimulator cardiac bicameral
DES
Stent farmacologic activ
dL
decilitru
DMF
Diabet determinat prin glicemie á jeun=7
mmol/L ºi glicemia la 2 ore < 11,1 mmol/L
DMP
Diabet determinat de glicemie la 2 ore= 11,1
mmol/L ºi glicemia á jeun < 7 mmol/L
DSA
Defect septal atrial
DSV
Defect septal ventricular
DTDVS Diametrul telediastolic al VS
DTSVS
Diametrul telesistolic al ventricului stâng
DVS
Disfunþie ventricul stâng
DZ
Diabet Zaharat
EAAV
Evenimente aparent ameninþãtoare de viaþã
EACTS
Asociaþia Europeanã de Chirurgie CardioToracicã
EAP
Endarterectomie pulmonarã
EAPCI
Societatea Europeanã de Intervenþii Percutanate Cardiovasculare
EAS
European Atherosclerosis Society
EASD
Asociaþia Europeanã pentru Studiul Diabetului
EI
Endocardita infecþioasã
EIDI
Endocarditã infecþioasã legatã de dispozitive
implantabile
EIHN
Endocarditã infecþioasã cu hemoculturi negative
ECG
Electrocardiogramã
ECMO
Oxigenator extracorporeal cu membranã
EEG
Electroencefalograma
EHRA
Societatea Europeanã de Ritmologie
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EIP
EP
EP
EPP
eRFG
EROA
ESA
ESC
ESRD

Etapa intermediarã pretransplant
Electrofiziologic
Embolie pulmonarã
Enteropatia prin pierdere de proteine
ratã de filtrare glomerularã estimatã
Aria efectivã a orificiului regurgitant
Societatea Europeanã de Anestezie
Societatea Europeanã de Cardiologie
end-stage renal disease (boalã renalã în stadiul terminal)
ETE
Ecocardiografie transesofagianã
ETT
Ecocardiografie transtoracicã
EVN
Endocarditã pe valve native
EPV
Endocardita pe proteze valvulare
EVP
Endocarditã pe valve protetice
FA
Fibrilaþie atrialã
FCH
familial combined hyperlipidaemia (hiperlipidemie familialã combinatã)
FE
Fracþie de ejecþie
FEVD
Fracþia de ejecþie a VD
FEVS
Fracþia de ejecþie a VS
FFR
Rezervã funcþionalã de flux
FH
familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemie familialã)
FOP
Foramen ovale patent
FPG
Glicemie á jeun
FV
Fibrilaþie ventricularã
GI
Gastrointestinal
GIK
Glucose insulin potassium
GP
Glicoproteina
GP
Glucozã plasmaticã
GP IIb/IIIa Glicoproteinã IIb/IIIa
GPT
Gradient presional transpulmonar
GRACE Registrul Global de Evenimente Coronariene
Acute
GUCH
Pacienþi adulþi cu boalã cardiacã congenitalã
HAS-BLED Hipertensiune, Afectarea funcþiei renale /
hepatice (1 punct fiecare), AVC, Hemoragii în
antecedente sau predispoziþie spre sângerare,
INR labil, Vârstnic (>65), Consum concomitent de medicamente / alcool ( 1 punct fiecare).
HbA1c
Hemoglobinã glicozilatã
HDL
Lipoproteine cu densitate crescutã
HDL-C
high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol
asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã)
HeFH
heterozygous familial hypercholesterolaemia
(hipercolesterolemie familialã heterozigotã)
HFA
Heart Failure Association
HGMM Heparinã cu greutate molecularã micã
HIC
Hemoragie intracranianã
HIV
Virusul imunodeficienþei umane
HIT
Trombocitopenia indusã de Heparinã
HN
Heparinã nefracþionatã
HNF
heparinã nefracþionatã
HO
Hipotensiune ortostaticã
HoFH
homozygous familial hypercholesterolaemia
(hipercolesterolemie familialã homozigotã)
HPS
Heart Protection Study
hs-CRP
high sensitivity C-reactive protein (proteina C
reactivã cu sensibilitate înaltã)
HTA
Hipertensiune arterialã

Abrevieri
HTG
HTP
HTPA
HTPAI
HTPCT

hipertrigliceridemie
Hipertensiune pulmonarã
Hipertensiune arterialã pulmonarã
Hipertensiune arterialã pulmonarã idiopaticã
Hipertensiune pulmonarã cronicã
tromboembolicã
HV
His-ventricle
HVS
Hipertrofie ventricularã stângã
HTP
Hipertensiune pulmonarã
IC
Insuficienþã cardiacã
ICA
Insuficienþã cardiacã acutã
ICC
Insuficienþã cardiacã cronicã
ICD
Cardiodefibrilator implantabil
IC-FEC
Insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie
conservatã
IC-FES
Insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie
scãzutã
ICT
Istmul cavotricuspidian
IDT
inhibitor direct de trombinã
IECA
Inhibitor de enzimã de conversie a angiotensinei
IFG
Alterarea glicemiei bazale
IGF
Toleranþã alteratã la glucozã
IGH
Alterarea homeostaziei glucozei
IM
Infarct miocardic
IMA
Infarct miocardic acut
IMC
Index de masã corporalã
INR
International normalized ratio
IPP
Inhibitor de pompã de protoni
IRM
Imagisticã prin rezonanþã magneticã
i.v.
intravenos
IVP
Izolare de vene pulmonare
ÎVP
Înlocuire valvularã pulmonarã
Kg
Kilogram
LDL
Lipoproteine cu densitate micã
LDL-C
low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol
asociat lipoproteinelor cu densitate joasã)
LES
lupus eritematos sistemic
Lp(a)
lipoproteina(a)
LRS
Limita de referinþã superioarã
LSN
limita superioarã a normalului
LVOTO Obstrucþia tractului de ejecþie al VS
MACE
Evenimente adverse cardiace majore
MACCE Evenimente adverse cardiace sau cerebrale
majore
MCF
Manevre de contrapresiune fizicã
MET
Echivalent metabolic
MG
Medic generalist
mg
miligram
ml
mililitru
mm
milimetru
MODY
Maturity- Onset Diabetes in the Young
ms
Milisecunde
MSC
Moarte subitã cardiacã
mV
milivolt
NCDR
National Cardiovascular Database Registry
NIH
Institutul Naþional de Sãnãtate
NNT
Numãr de pacienþi care necesitã tratament
Non-HDL-C non-HDL-colesterol
NS
Nesemnificativ
NSTEMI Infarct miocardic fãrã supradenivelare ST
NT-proBNP
Peptidul natriuretic cerebral –prohormon
N terminal

NYHA
OMS
OTEVD

New York Heart Association
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
Leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al
VD
OTEVS
Leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al
VS
PAP
Presiunea în artera pulmonarã
PCA
Persistenþa de canal arterial
PCB
Presiunea capilarã blocatã
PCI
Angioplastie coronarianã
PCI
Intervenþie coronarianã percutanã
PCM
Primul contact medical
PCR
Reacþia de polimerizare în lanþ
PDEI
Inhibitor de fosfodiesterazã
PEEP
Ventilaþie cu presiune endexpiratorie pozitivã
PET
Tomografie cu emisie de pozitroni
PISA
Proximal isovelocity surface area
PMS
Perfuzie miocardicã la stres
PTC
Pierderea tranzitorie a conºtienþei
PUFA
Acizi graºi polinesaturaþi
PVC
Complexe ventriculare premature
PVD
Presiunea în VD
pVO
Consumul maxin de oxigen
QoL
Calitatea vieþii
RA
Regurgitare aorticã
RCP
Resuscitare cord pulmon
RCVS
Reconstrucþie chirurgicalã a VS
RFG
rata filtrãrii glomerulare
RP
Regurgitare pulmonarã
RM
Regurgitare mitralã
RMC
Rezonanþa magneticã cardiacã
RNG
Reglarea normalã a glucozei
RRR
Reducerea riscului relativ
RS
Ritm sinusal
RT
Regurgitare tricuspidianã
RVP
Rezistenþa vascularã pulmonarã
RVS
Rezistenþa vascularã sistemicã
r-PA
Reteplaza
SA
Stenoza aorticã
SAB
Septostomie atrialã cu balon
SAM
Miºcare sistolicã anterioarã
SE
Studiu electrofiziologic
SC
Suprafaþa corporalã
SCA
Sindrom coronarian acut
SCA-NSTE Sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare
de ST
SCORE
Systematic Coronary Risk Estimation
SCR
Studiul clinic randomizat
SEF
Studiu electrofiziologic
SIÎ
Sondã internã de înregistrare
SM
Stenozã mitralã
SMet
sindrom metabolic
SMU
Serviciul medical de urgenþã
SP
Stenoza pulmonarã
SPECT
Tomografie computerizatã cu emisie de fotoni
Spit
Spitalizare
SQTL
Sindrom de QT lung
SsubAo Stenoza subaorticã
SSC
Sindrom de sinus carotidian
ST
Stenozã tricuspidianã
STEMI
Infarct miocardic cu supradenivelare de ST
STPO
Sindromul tahicardiei posturale ortostatice
STS
Society of Thoracic Surgeons
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Abrevieri
SVV
SYNTAX

Sincopa vaso-vagalã
„SYNergy between percutaneous coronary
intervention with TAXus and cardiac surgery“
ºunt S-D ºunt stânga-dreapta
ºunt D-S ºunt dreapta- stânga
TA
Tensiune arterialã
TAF
Tahicardie atrialã focalã
TAM
Tahicardie atrialã multifocalã
TAVI
Implantarea transcateter a valvei aortice
TC
Transplant cardiac
TCS
Trunchi comun coronarã stângã
TE
Tromboembolism
TE
Test de efort
TECP
Test de efort cardiopulmonar
TEP
Tromboembolism pulmonar
TEVS
Tractul de ejecþie al VS
TF
Tetralogie Fallot
TG
Trigliceride
TIH
Trombocitopenie indusã de heparinã
TIMI
Thrombolysis In Myocardial Infarction
TMO
Terapie medicalã optimã
TMS
Testul mesei înclinate
Tn
Troponina
TNK-tPA Tenecteplaza
TP
Tratament propriu-zis
TPSV
Tahicardie paroxisticã supraventricularã
TRAV
Tahicardia prin reintrare atrioventricularã
TRNAV Tahicardia prin reintrare în nodul atrioventricular
TRC
Terapia de resincronizare cardiacã
TRC-D
TRC cu funcþie de defibrilator cardiac
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TRC-P
TRNSC
TROI
TSV
TTOG
TV
TV
TVNS
TVM
TVPC
t-PA
UI
USIV
UTIC
UW
VBVSi
VCI
VE/CO2
VEM
VD
VDDC
Vmax
VS
VSH
VTDVS
VTSVS
WHF
WHO
6MWT

TRC cu funcþie de stimulator cardiac
Timp de recuperare a nodului sinusal corectat
Tahicardie reciprocã ortodromicã incesantã
Tahicardii supraventriculare
Test de toleranþã oralã la glucozã
Tahicardie ventricularã
Trombozã venoasã
Tahicardie ventricularã nesusþinutã
Transpoziþie de vase mari
Tahicardie ventricularã polimorfã
catecolaminergicã
Activatorul tisular al plasminogenului
Unitãþi internaþionale
Ultrasonografie intravascularã
Unitate de terapie intensivã coronarianã
Unitãþi Wood
Volumul bãtaie al ventriculului stâng indexat
Vena cavã inferioarã
Raportul ventilaþie/ dioxid de carbon
Volumul eritrocitar mediu
Ventricul drept
Ventricul drept dublu cameral
Velocitatea Doppler maximã
Ventricul stâng
Viteza de sedimentare a hematiilor
Volum telediastolic al VS
Volumul telesisolic al ventriculului stâng
Federaþia Mondialã a Inimii
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
Testul de mers 6 minute

Index
Abciximab, 104, 109, 120, 123, 124, 162-164, 276
Ablaþia prin cateter, 225, 257, 271, 347-358, 384, 385, 389, 391
Ablaþia septalã percutanã cu alcool, 201
Ablaþie - vezi ablaþie prin cateter
Accident vascular cerebral, 21, 25, 29, 30, 32, 47, 74, 82, 84, 109, 121,
149, 192, 193, 238, 319, 365, 370, 375-377, 392, 393, 405, 454, 480,
481, 490, 518
Afectarea de organ, 5-7, 13, 32, 47, 52, 61
Afecþiuni respiratorii, 325
Agenþi antiplachetari, 100, 164, 481
Agenþi inotropi, 129, 489
Ajmalina, tahicardie ventricularã, 379, 420, 421
Alcool, 11, 13, 26, 31, 53, 55, 57, 138, 175, 200, 201, 212, 215, 239, 372,
375, 476, 480, 481, 491, 492
Amiodarona, 129, 130, 161, 201-203, 219, 226, 237, 270, 271, 276, 337,
347, 349, 350, 352-357, 378-380, 383, 384, 386, 387, 389-391, 393,
394, 396, 419-426, 469, 479, 482, 490, 491
Anamneza, 23, 107, 135, 137, 162, 166, 175, 203, 227, 246, 248, 256,
368, 402, 410
Anemia, 92-94, 105, 140, 238, 239, 243, 276-279, 302, 326, 328, 372,
403, 445, 446, 448, 467-469, 482, 484, 485, 488
Angina pectoralã (durere cardiacã toracicã), 12, 86, 90, 133, 138, 141,
483, 510, 518
Angina Prinzmetal, 145
Angina stabilã, 87, 134-140, 143, 144, 152, 512, 518
Angina vasospasticã, 97, 139, 141, 145
Angiografie, 5, 47, 83, 97, 100-102, 108-110, 114, 120, 122, 126, 131,
137-139, 145, 148, 151, 158, 164, 176, 177, 181, 182, 184, 193, 211,
213, 218, 225, 231, 235, 287, 312, 331, 418, 421, 443, 446, 449, 457,
461, 462
Anomalia Ebstein, 226, 233, 236, 244, 245, 261, 262, 351, 358
Antagoniºti aldosteronici (antialdosteronici), 267
Antagoniºti de vitamina K, 277, 280, 301, 369, 374-377, 389, 392
Antialdosteronice – vezi antagoniºti de aldosteron
Antiaritmice, 130, 131, 202, 225, 227, 236, 269, 271, 276-280, 345, 351,
353, 356-358, 367, 368, 378, 380, 384, 385-391, 394-396, 409, 415,
419-425, 428, 438, 468, 479, 482, 490
Antibiotice, 212, 215, 226, 245, 276, 257, 259, 310-314, 316-319, 321,
322, 485
Anticoagulante, 30, 82, 99-101, 104, 105, 108-110, 119-121, 126, 140,
162-164, 187, 202, 211, 212, 219, 226, 227, 238, 262, 265, 266, 269,
273, 277, 278, 288, 300-302, 334, 338, 339, 353, 356, 365, 367, 369,
372, 374-377, 389, 392, 393, 395, 396, 432, 456, 461, 462, 467, 469,
480, 513
Anticoagulante orale, 82, 121, 126, 226, 227, 238, 265, 302, 334, 338,
339, 369, 374-377, 389, 392, 396, 460, 480, 481, 513
Aorta, 32, 64, 91, 108, 121, 181, 185, 190, 195, 211, 215, 218, 224, 229,
231, 232, 258, 260, 262-264, 286-288, 290, 292, 404, 445
Aritmii induse de medicamente, 429
Aritmii supraventriculare, 238, 248, 271, 334, 343, 345, 362
Aritmii ventriculare, 102, 130, 131, 138, 155, 246-248, 271, 343, 413,
415-420, 422-424, 426, 428-430, 468, 473, 481, 482
Aritmii, 24, 80, 82, 102, 109, 110, 116, 122, 125, 130, 131, 138, 139, 147,
153, 155, 161, 200, 202, 223-230, 232-238, 243, 246-248, 255, 258,

259, 264, 268-271, 288, 305, 343, 345-353, 356, 357, 362, 365, 366,
368, 378, 380, 392, 394, 395, 397, 399, 401-406, 409-411, 413, 415419, 422-424, 426, 428-430, 438, 445, 446, 448, 455, 458, 468, 469,
473, 478, 481, 482, 485, 488, 489, 509, 512
Arteriografie, coronarianã – vezi coronarografie
Activitate fizicã – vezi exerciþiu
Atleþi – vezi exerciþiu
Atorvastatina, angina stabilã, 78, 140, 337, 338, 512
Atropina, sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST, 131, 244
Beraprost, hipertensiune pulmonarã, 335
Betablocante, 28, 79, 80, 82, 103, 127, 157, 159, 161, 200-202, 244, 264,
266-270, 347-350, 352-355, 422, 426, 436, 437, 510, 512
Biomarkeri, 4, 91-94, 96, 110, 114, 115, 160, 175, 420, 441, 443, 444,
446, 448, 449
Bivalirudina, 100, 101, 104-106, 108, 109, 120, 123, 124, 163, 164
Bloc atrioventricular, 244, 348, 350, 353, 404, 417, 433
Bloc bifascicular, cardiostimulare, 228, 403, 404, 436
Bloc de ramurã, 115, 139, 346, 347, 349, 350, 360, 361, 403, 404, 416,
433, 434
Bloc trifascicular, cardiostimulare, 228, 433, 434
Blocanþi ai canalelor de calciu (calciu blocante), 79, 97, 130, 141, 237,
272, 277, 279, 297, 332, 335, 336, 338, 378
Boala coronarianã ischemicã (BCI), 87, 136, 139, 156, 161, 230, 406,
408, 512
Boala de nod sinusal, cardiostimulare, 270, 387, 388, 409, 432, 468
Boalã pulmonarã cronic obstructivã ºi insuficienþa cardiacã, 27, 482
Boalã pulmonarã, 27, 136, 139, 292, 328, 353, 396, 397, 482, 485
Boalã vascularã perifericã, 59, 142, 370
Boalã/ disfuncþie renalã, 5, 13, 21, 25, 27, 29, 51, 57, 61-63, 65, 77, 92,
94, 104, 111, 124, 156, 157, 164, 167, 174, 175, 181, 238, 372, 375,
387, 459, 469, 473, 482, 485, 510, 518
Boli cardiace, 130, 223-226, 239, 247, 256-260, 269, 311, 358, 380, 392,
401, 404, 405, 423, 428, 436, 470
Boli cardiace congenitale cianogene (adulþi), 311
Boli cardiovasculare, 67, 69, 72, 73, 175, 257, 259, 329, 428
Boli pericardice, 423
Bradicardii, 130, 211, 243, 244, 247, 270, 276-279 368, 378, 384, 403406, 409, 421, 432, 435-437, 468, 469, 478, 479, 481, 490, 498, 512
Bypass aortocoronarian, 148, 152, 229, 287, 296
Cãi accesorii (aritmii mediate de), 245, 345, 351, 352, 358, 419
Controlul alurii ventriculare în fibrilaþia atrialã, 30, 202, 378, 384
Cancer, 30, 31, 218, 236, 455, 460, 461, 476
Cardiodefibrilator implantabil, 239, 404, 408, 409, 411, 468, 473, 474,
482, 492, 494
Cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept, 403, 404, 406, 425
Cardiomiopatia dilatativã, 267-269, 406, 408, 424
Cardiomiopatia hipertroficã, 92, 135, 137, 197, 199, 200, 245, 256, 258,
267-269, 396, 406, 408, 409, 424, 425, 437, 445, 468
Cardiomiopatia peripartum, 258, 267, 269
Cardiomiopatie restrictivã, 214
Cardiomiopatie, 92, 93, 135, 137, 197, 199, 200, 204, 211, 214, 244, 245,
256, 258, 259, 267-269, 296, 353, 365, 384, 396, 403, 404, 406, 408,
409, 415, 416, 418, 419, 424, 425, 428, 437, 445, 447, 448, 468, 469,
491, 496
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Index
Cardiostimulare, 115, 201, 202, 234, 235, 239, 270, 322, 385, 406-409,
431, 432, 437, 474, 475, 479, 493, 494, 498, 499
Cardioversie cu curent direct - vezi cardioversie
Cardioversie electricã, 130, 202, 237, 269-271, 347, 353-357, 365, 380,
391, 393-397, 420, 421, 426, 428, 468, 479, 481, 489, 490
Catetere, monitorizarea insuficienþei cardiace, 216, 225, 238, 310
Chinidina, 279, 356, 357, 427
Chirurgie, 84, 85, 89, 99, 113, 121, 131, 144, 147, 157, 159, 161, 186,
194, 195, 211, 218, 225, 228, 229, 233, 235-237, 255, 257, 259, 263,
264, 283, 284, 287, 288, 290-292, 294, 296, 297, 299, 302, 305, 310,
313, 315, 316, 318, 319, 328, 334, 340, 350, 363, 392, 395, 419, 436,
445, 454, 473, 475, 490, 505, 507-509, 514, 518
Clopidogrel, 14, 79, 80, 82-84, 98, 99, 104, 106, 108, 109, 120, 121, 123,
124, 126, 127, 140, 162-164, 177, 179, 187, 194, 266, 277, 369, 370,
374-376, 511
Colchicina, pericardita acutã, 210, 217, 218
Colegiul American de Cardiologie/Asociaþia Americanã a Inimii-stadializarea insuficienþei cardiace, 345
Colesterol, 5-7, 9, 14, 21, 23, 32, 38, 40, 41, 49-55, 57-65, 71, 74, 75, 77,
78, 126, 127, 135, 136, 140, 167, 176, 177, 337
Comisurotomia mitralã percutanã, 265, 297
Conducere, 130, 136, 141, 202, 213, 214, 236, 244, 245, 247, 248, 270,
345, 346, 348, 351-353, 359, 378, 387, 395, 403, 404, 409, 419, 429,
430, 432, 434, 436, 447, 468, 479
Contraceptive, 30, 226, 259, 337
Contraceptive orale, 30
Copii, 22, 59, 60, 200, 201, 241-246, 256, 267, 272, 311, 345
Cord (cardiac), 22, 24, 137, 156, 208, 218, 224-226, 228, 233, 234, 248,
249, 260, 264, 299, 305, 310, 312, 316, 318, 319, 322, 326, 328-332,
339, 340, 376, 379, 394, 395, 448, 461, 485, 508, 518
Coronarografie / angiografie, 79, 80, 96, 97, 101, 102, 115, 116, 130,
138, 145, 150-153, 155, 156, 160, 169, 193, 194, 200, 211, 257, 443,
446-470
Corticosteroizi, pericardita acutã, 23, 55, 57, 161, 210, 216, 217, 259,
394, 395
Cost (economic), 24, 26, 38, 73, 75, 85, 114, 140, 151, 394, 494, 508
Dalteparina, 273, 460
Deces, 5, 6, 30, 39, 74, 78, 83, 90, 93-95, 107, 114-116, 138, 141-143,
174, 202, 231, 246, 256, 315, 351, 416, 443, 446, 457-459, 461, 473,
482, 489, 492, 494-496, 500, 508, 509, 516, 518
Defect septal atrial (adulþi), 227, 228, 232, 233, 258, 358
Defect septal ventricular (adulþi), 228, 232, 233, 236
Deficitul de fier în boli cardiace congenitale (adulþi), 238, 239, 485
Delivrenþa - vezi naºtere
Determinarea indicelui gleznã-braþ, 176, 183
Diabet ºi hipertensiune, 79
Diabet, 3-7, 13, 20-22, 25-27, 29, 31, 32, 40, 41, 47, 50-52, 54, 57, 58,
61, 67, 69-85, 91, 93, 95, 101, 103, 106, 108, 124, 125, 127, 128, 139,
140, 143, 144, 165, 156, 166, 167, 169, 174, 176, 181, 267, 271, 316,
365, 370, 374, 376, 393, 414, 469, 480-482, 484, 510, 516, 518
Diabetici, 22, 25, 26, 29, 74, 77-84, 94, 99, 103, 108, 140, 143, 156, 176,
484
Digitalice glicozidice (inclusiv Digoxin), 130, 269, 270, 277, 280, 334, 347,
349, 352-354, 357, 379, 383, 384, 386, 391, 393, 394, 418, 468, 472,
479, 485
Digoxin - vezi digitalice glicozidice
Diltiazem, 27, 30, 129, 141, 277, 346-349, 352, 354, 355, 380, 383, 393,
395, 397, 420, 429, 430, 468, 482-484
Dislipidemie - vezi lipide
Disopiramida, 201, 354, 356, 396
Dispozitive de asistare ventricularã, 155, 466, 475, 476, 493
Diuretice, 13, 26-30, 32, 79, 82, 128, 181, 201, 202, 237, 264, 265, 267,
272, 297, 466, 469, 473, 485, 491, 515
Diuretice de ansã în insuficienþa cardiacã, 27, 29, 128
Diuretice tiazidice, 26-28, 30, 181
Dobutamina, 129, 137, 229, 287, 459, 488, 489
Dopamina, insuficienþa cardiacã acutã, 129, 267, 459
Durere, 83, 90-92, 107, 108, 110, 118, 134, 145, 154, 175, 183, 188, 199,
215-217, 243, 262, 287, 404, 410, 417, 435, 454, 455, 488, 489, 512
Durere toracicã (cardiacã) – vezi angina pectoralã
ECG neonatal, 242
Ecocardiografie, 3, 5, 23, 24, 47, 96, 108, 113, 115, 126, 128, 129, 136,
137, 139, 145, 147, 151, 155, 166, 200, 201, 203, 208, 211-214, 217,
218, 223, 224, 226-237, 245, 246, 256, 259, 264-266, 283-287, 290,
296, 302, 312, 313, 315, 316, 326, 327, 329, 330, 333, 339, 340, 353,
355, 368, 377, 402, 407, 418, 428, 456, 458, 467, 468, 470, 481, 488,
490, 496, 512, 515
Ecografie transesofagianã, 311, 371
Edemul pulmonar, în insuficienþa cardiacã, 31, 181, 182, 201, 264, 273,
319, 321, 339, 485, 488
Educaþia pacienþilor, insuficienþa cardiacã, 76
Electrocardiografie (ECG), 24, 86, 91-94, 96, 97, 107, 109, 114-116, 118,
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119, 122, 135-137, 139, 145, 154, 160, 166, 169, 199, 200, 202, 211,
212, 216-218, 224, 227, 237, 241, 242, 244-247, 256, 267, 271, 301,
333, 347, 351, 358, 359, 361, 365, 368, 387, 393, 396, 402-404, 406410, 417, 418, 428, 435, 441, 443, 446-448, 467, 468, 470, 509-511,
518
Electrocardiograma, 23, 24, 91, 97, 114-116, 118, 136, 160, 169, 203,
208, 221, 224, 241, 243-245, 267, 333, 347, 358-361, 365, 368, 393,
396, 402, 403, 407, 416-418, 454, 467, 468, 490, 495, 511, 518
Electrocardioversie – vezi cardioversie
Embolie pulmonarã – vezi embolie
Embolism, 190, 233, 236, 262, 265, 267, 269, 297, 313, 319, 462, 485,
488
Endocardita bacterianã – vezi endocardita
Endocardita infecþioasã, 225, 257, 287, 310, 320-322
Eplerenona, 103, 106, 128, 129, 277, 489
Epoprostenol, hipertensiune pulmonarã, 332, 335, 337
Eptifibatida, 100, 104, 109, 120, 123, 125, 163, 164
Ereditare – vezi genetica
Esmolol, 383
Evaluare neurologicã, sincopa, 407
Evaluare psihiatricã, sincopa, 407
Examen fund de ochi, hipertensiv, 23
Examinare – vezi examinare fizicã
Exerciþii (activitate fizicã inclusiv sport ºi alergãri), 12, 54, 55, 143, 226,
490, 491
Extrasistole – vezi bãtãi premature
Farmacoterapie – vezi medicaþie
Fãt, 226, 248, 256, 257, 259, 260, 263, 267, 270, 276, 278, 280, 356,
394, 424, 461
Fatal – vezi moarte
Femeie, 47, 264
Femele – vezi femei
Fibrilaþia atrialã, 25, 27, 30, 82, 126, 127, 129, 130, 140, 161, 202, 213,
227, 235, 238, 248, 264, 267-269, 271, 286, 288, 294, 297, 300, 301,
345, 347-352, 354-358, 360, 361, 365, 394, 350, 353, 356, 361, 363,
366, 368, 374-381, 383-386, 388-397, 406, 419, 425, 438, 474, 475,
478-481, 490, 497, 498, 500, 513
Fibrilaþie, 25, 27, 30, 82, 109, 116, 126, 127, 129-131, 140, 161, 201-204,
213, 227, 235, 238, 247, 248, 264, 265, 267-269, 271, 286, 288, 294,
297, 300, 301, 343, 345-353, 356-358, 360, 361, 363, 365, 366, 368,
374-381, 383-386, 388-397, 406, 409, 416, 417, 419, 425, 438, 468,
474, 475, 478-482, 490, 497, 498, 500, 513
Fibrilaþie atrialã cu preexcitaþie, 351
Fibrilaþie atrialã paroxisticã, 82, 267
Fibrinolitice – vezi Trombolitice
Flecainida, fibrilaþie atrialã, 269-271, 277, 347, 349-357, 378-380, 383,
384, 386, 387, 389, 392-394
Flutter, 201, 227, 235, 238, 248, 269, 345, 351, 353, 355, 356, 358, 361,
374, 377, 378, 389, 391, 392, 416, 429, 430, 468
Flutter atrial, 201, 227, 235, 238, 248, 269, 345, 351, 353, 355, 356, 358,
361, 374, 377, 378, 389, 391, 392, 429, 430
Fondaparinux, 100, 108, 163, 277, 459
Fumat, 4, 6, 8, 10, 11, 21, 26, 38-41, 53, 71, 74, 80, 106, 126, 127, 135,
138, 145, 166, 174, 176, 239, 267, 273, 329, 491, 492
Fund de ochi, hipertensiune, 23
Furosemid, IM acut, 128, 277, 488
Glicemia à jeun, 21, 23, 72-75, 86, 135, 139
Glicemie – vezi glucozã
Glicozide cardiace – vezi digitale
Glucoza, 21, 23, 27, 31, 52, 54, 72-75, 83, 84, 86, 125, 136, 141, 156,
213, 469
GRACE (scorul Registrului Global al Evenimentelor Coronariene Acute),
94-97, 101, 102, 108, 109, 153
Grãsime – vezi lipide
Greutatea corporalã, 4, 11, 24, 157, 273, 274, 302, 460, 491
Guta ºi insuficienþa cardiacã, 27, 469
HbA1C, obiective tratament diabetici, 4, 5, 13, 71, 73, 74, 76, 77, 86, 125,
166, 176
Hemangiomatoza capilarã pulmonarã, 328, 330
Hematologie – vezi investigaþii de laborator
Hemoculturi, endocardita infecþioasã, 212, 310, 312, 314, 315, 319, 321
Hemodinamica, 91, 94, 102, 105, 109, 128-130, 153-155, 167, 212, 213,
225, 226, 237, 267, 270, 273, 287, 288, 292, 296, 297, 305, 319, 326,
333, 334, 346, 349, 356, 358, 361, 380, 391, 392, 397, 416, 420-423,
425, 426, 448, 473, 485, 489, 490, 515
Heparina (nefracþionatã ºi cu greutate molecularã micã), 120, 122, 163,
164, 265, 273, 274, 302, 459
Hidralazina ºi izosorbid dinitrat în insuficienþa cardiacã, 128
Hiperglicemia, 13, 72-74, 76, 80, 84, 94, 103, 125, 469, 516
Hiperglicemie à jeun, terapie anti diabeticã, 76
Hiperglicemie postprandialã, terapie hipoglicemianatã, 76
Hiperlipidemia - vezi lipide

Index
Hipertensiune arterialã - vezi hipertensiune
Hipertensiune, 3, 6, 12, 13, 17, 19, 20, 22-33, 37-39, 48, 50, 74, 77, 79,
82, 84, 85, 92, 97, 106, 108, 121, 127, 135, 139, 140, 145, 174, 181,
182, 203, 204, 211, 226-231, 237, 238, 255, 258-260, 262-265, 271273, 288, 290, 291, 294, 296, 297, 299, 305, 316, 319, 323, 325-332,
334, 336, 338-341, 365, 370, 372, 374, 375, 390, 393, 404, 423, 445,
446, 462, 468, 480, 481, 484, 485, 512
Hipertensiunea (arterialã sistemicã), 231
Hipertensiunea pulmonarã, 92, 211, 227-229, 237, 238, 260, 262, 264,
265, 294, 297, 316, 319, 326, 328, 330-332, 336, 338-341, 404, 462
Hipertensivi, 4, 13, 24, 25, 27-30, 32, 80, 159, 203, 211, 231, 390, 512
Ibuprofen, pericardita acutã, 210, 217
Ibutilid, fibrilaþia atrialã, 269, 347, 351, 353, 355, 361, 378-380, 394
Iloprost, hipertensiunea pulmonarã, 335
Imagisticã, 3, 7, 37, 47, 89, 114, 126, 136, 137, 147, 169, 176, 180, 182,
223, 236, 259, 262-264, 284, 288, 313, 418, 443, 446, 448
Imagistica cu radionuclizi (scintigrafie), 80, 137, 330, 457, 461, 468
Imagistica prin rezonanþã magneticã, 126, 259, 264
Incompetenþa cronotropã, 432
Infarct miocardic, 5, 12, 14, 21, 25, 30, 32, 47, 49, 63, 79-82, 84, 86, 87,
90, 93, 106, 114-116, 118, 123-128, 130, 137, 144, 150, 151, 154-156,
160, 162, 164, 167, 169, 201, 211, 217, 266, 267, 361, 370, 378, 403,
404, 409, 414, 415, 418, 420, 434, 439, 443, 444, 446-449, 460, 473,
480, 485, 489, 508-510, 512, 514, 518
Infecþia HIV, 64, 216, 339
Infecþii, 85, 217, 218, 239, 244, 273, 310, 322, 499
Inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei, 106, 140, 166
Inhibitori cGMP fosfodiesterazã tip 5, 335, 338
Inhibitori direcþi de trombinã, ca adjuvant PCI, 100, 105
Înjurie miocardicã, 420
Insuficienþa cardiacã diastolicã, 30, 466, 478
Insuficienþa cardiacã, 3, 12, 21, 25, 27, 30, 62, 82, 86, 90, 92, 94, 122,
152, 153, 159, 215, 225, 264, 267, 305, 318, 319, 321, 365, 386, 387,
390, 391, 414, 419, 422, 425, 426, 448, 463, 466, 468-470, 473, 478,
482, 484, 485, 493, 494, 496, 500, 515, 518
Insuficienþa circulatorie – vezi ºoc
Insuficienþa mitralã, 201
Insulinoterapia (diabetici), 76, 80, 84, 85
Interval QT, 244-246, 387, 403, 404, 421, 426, 436
Interval QT lung – vezi interval QT
Intervenþii coronariene (revascularizaþie/ reperfuzie), 82, 194
Intervenþii percutane coronariene (PCI), 12, 47, 81, 82, 86, 99-104, 107,
109, 110, 115, 116, 118-129, 136, 138, 143, 144, 148-152, 154-156,
158-160, 162-164, 166, 167, 169, 194, 257, 266, 376, 377, 392, 443,
446, 448, 449, 475, 489, 490, 514
Investigaþii biochimice – vezi investigaþii de laborator
Investigaþii de laborator (include biochimie ºi hematologie), 22, 468
Ischemia (miocardicã), 79, 84, 90, 96, 108, 114, 130, 135-137, 139, 141,
152, 160, 161, 169, 180, 184, 186, 188, 190, 200, 202, 235, 347, 350,
404, 421, 422, 425, 443, 445, 446, 448, 467, 470, 482, 511, 513
Ischemie miocardicã – vezi ischemia
Isoproterenol în testul mesei înclinate, 405
Isosorbid dinitrat în insuficienþa cardiacã, 278, 473
LDL colesterol, obiective terapeutice la diabetici, 14, 23, 32, 54, 71, 77,
78, 126, 127, 176
Levosimendan, insuficienþa cardiacã acutã, 129, 267, 489
Lidocaina, 130, 278, 347, 420, 421, 429
Lipide, 4, 5, 14, 39, 47, 49, 50, 52, 53, 59, 61, 65, 72, 85, 140, 167
Losartan, sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST cu boalã
renalã cronicã, 231
Lupus eritematos, indus medicamentos, 57
Magneziu, 130, 145, 246, 272, 278, 421, 429, 430
Malignitate, 454, 461, 469
Masajul sinusului carotidian, 402, 405
Mãsurarea tensiunii arteriale la domiciliu, 22, 23, 26, 31-33
Medicamente, 4, 14, 20, 25-33, 39, 55, 57, 58, 60, 62-64, 75, 79, 80, 82,
94, 102, 104, 105, 124, 130, 131, 140, 141, 164, 181, 211, 216, 219,
226, 238, 243, 248, 269, 271, 272, 274-279, 316, 328, 329, 334, 345348, 351, 353-357, 372, 375, 378-380, 383-390, 393, 394, 401, 404,
409, 421, 424, 429, 430, 432, 459, 462, 469, 473, 480-485, 491, 493
Medicaþie antiischemicã, sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST, 80
Medicaþie antitromboticã, 395
Membrii familiei – vezi rude
Metformin, 13, 75, 76, 156, 484
Metildopa, sarcina, 27, 31, 219, 272, 273, 278
Metoprolol, 82, 130, 269-271, 278, 357, 378, 383, 512
Miectomia septalã ventricularã, 201
Moarte subitã cardiacã, 90, 131, 202, 225, 396, 400, 402, 403, 408, 409,
415, 422, 425
Monitorizarea Holter ECG, 244, 368
Mortalitate – vezi deces

Nadroparina, sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST, 514
Naºterea (parturiþie, delivrenþa), 202, 226, 241, 244, 257, 259-261, 263268, 270, 272, 274, 276, 279, 305, 348
Nefropatie – vezi boala renalã
Nitraþi (oral), 97, 108, 128, 129, 138, 140, 141, 145, 267, 338, 482, 484,
488
Nitroglicerina, 31, 273
Nitroprusiat, insuficienþa cardiacã acutã, 31, 128, 162, 484, 489
Norepinefrina, 129, 489
Nou nãscuþi – vezi neonatal
Obstrucþia tractului de ieºire ventricularã, stângã, 200, 228, 234, 235, 425
Operaþie Fontan, 236, 237
Oxigenoterapia, 340, 429, 430
Pacing biventricular în insuficienþa cardiacã, 498
Parturienþa – vezi naºtere
Pediatrie – vezi copii
Peptidul natriuretic, în diagnosticul insuficienþei cardiace, 238, 287, 333,
458, 470
Pericardiocenteza, 208, 212, 215-218
Pericardiotomie, 210, 216-218
Pericardita, 91, 93, 208, 210, 212-219, 247, 447
Pericardita bacterianã, 215
Pericardita constrictivã, 208, 213-215
Pericardita neoplazicã, 213
Pericardita tuberculoasã, 216
Pericardita viralã, 213, 215
Plãmâni (pulmonar), 211, 325
Post infarct, 140, 217, 415
Prediabet, 67, 69, 70, 72, 77, 82
Preeclampsia, 267, 271-273
Prevenirea progresiei spre diabet, 75
Procainamida, 219, 270, 271, 279, 347, 351, 354-357, 420, 421
Procedura Morrow, 201
Procedura Senning, 225, 234, 358, 261
Proceduri intervenþionale – vezi management invaziv
Propafenona, fibrilaþie atrialã, 269-271, 279, 349, 350, 352-357, 378-380,
383, 384, 386, 387, 389, 392, 393, 397
Propranolol, fibrilaþie atrialã, 270-272, 279, 383
Prostanoizi, hipertensiune pulmonarã, 189, 335, 338
Proteze valvulare – vezi valve
Radiografia toracicã, 108, 136, 139, 211, 224, 233, 238, 257, 259, 301,
329, 454, 462, 467, 468
Radiologie – vezi imagistica ºi modalitãþi specifice
Ramipril, sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST cu boala
renalã cronicã, 140, 279
Reabilitare, 3, 89, 106, 110, 111, 125, 334
Reacþie medicamentoasã idiosincrazicã, boli pericardice, 219
Regurgitare mitralã ischemicã, 157, 200, 286, 288, 296, 297, 232, 392,
423
Regurgitarea (valvularã) aorticã, 228, 232, 234, 235, 260, 262, 315, 315
Reperfuzie, coronarianã – vezi intervenþii coronariene
Resincronizarea ventricularã, vezi terapia de resincronizare
Reteplaza, IM acut, 121, 122
Rezistenþa la insulinã, terapie hipoglicemiantã, 54, 75, 76, 145, 469
Rinichi - vezi boala renalã
Ritm sinusal, 130, 161, 248, 285, 294, 297, 353, 360, 361, 365, 378-380,
395, 396, 426, 437, 472-474, 483, 494, 495, 497, 498, 500
Sarcina, 27, 30, 31, 55, 57, 60, 121, 136, 200, 202, 218, 226, 239, 253,
255-264, 266, 268-274, 276-280, 297, 300, 305, 356, 394, 428, 454,
460, 461
Scintigrafie – vezi imagisticã cu radionuclizi
SCORE (evaluarea riscului coronarian), 5-7, 9, 13, 14, 39-41, 47-50, 52,
288
Scorul Geneva, revizuit, 455
Scorul Wells, 455
Screening, 4, 5, 50, 60, 72, 73, 75, 76, 79, 151, 158, 166, 184, 190, 192195, 199, 200, 203, 231, 241, 247, 274, 327, 339, 340, 365, 368, 393,
428, 461
Septostomia atrialã cu balon, 335, 336
Sildenafil, hipertensiune pulmonarã, 140, 335, 337, 338
Sincopa reflexã – vezi sincopa neurogenã
Sincopa vasovagalã, 404, 435
Sincopa, 91, 199, 201, 202, 225, 229, 230, 245, 246, 268-270, 329, 332,
333, 343, 345, 346, 399-411, 417-419, 423-425, 427, 428, 431, 432,
433, 435, 454
Sindroame coronariene acute, 5, 13, 65, 79, 80, 86, 90, 97, 102-104, 128,
136, 140, 150, 151, 153, 155, 158, 164, 167, 169, 267, 377, 379, 393,
485, 490, 508, 512, 514
Sindrom Dressler, 217
Sindrom Eisenmenger, 226-229, 237, 238, 259, 260, 328, 338
Sindrom X – vezi sindrom metabolic
Sindromul Brugada, 247, 403, 404, 406, 409, 427, 430, 447
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Sindromul de preexcitaþie – vezi sindromul Wolff-Parkinson-White
Sindromul de rezistenþã la insulinã – vezi sindromul metabolic
Sindromul de sinus carotidian, cardiostimulare, 410, 435
Sindromul Marfan, 226, 231, 232, 256, 258, 259, 262-264, 288, 290
Sindromul metabolic (sindromul X, sindrom de rezistenþa la insulinã), 20,
26, 27, 31, 50, 51, 61, 74, 75, 135
Sindromul Noonan, 200
Sindromul Wolff-Parkinson-White (WPW, preexcitaþie), 136, 199, 245,
346, 352, 418, 419
Sotalol, 130, 131, 161, 201, 237, 269-271, 279, 347, 349, 350, 352, 354357, 379, 380, 386, 387, 389, 394, 395, 397, 419, 421, 422, 425, 426
Spironolactona, 129, 202, 279
Sport – vezi exerciþiu
Statine, 5, 13, 20, 29, 31, 32, 55-58, 60-65, 77, 78, 106, 111, 127, 140,
143, 157, 159, 161, 167, 177, 179, 194, 266, 279, 280, 294, 390, 394,
469, 510, 512, 513, 518
Stenoza (valvularã) aorticã, 27, 81, 93, 110, 138, 142-144, 148, 151, 152,
154, 156-160, 162, 168, 176, 177, 179-182, 185, 192-194, 224, 225,
228-237, 258-262, 264-266, 284-287, 290-292, 296, 297, 299, 301,
305, 378, 379, 392, 404, 405, 407, 449, 475, 485, 488, 489, 512, 514,
515, 518
Stenoza mitralã, 258, 264-266, 284, 285, 296, 297, 301, 392, 488, 489,
515
Stenoza pulmonarã, 232, 258, 260
Stenturi, 81, 86, 103, 119, 143, 148, 156, 162, 266, 302, 376, 514
Stenturi active farmacologic, 119, 376
Stenturi coronariene – vezi stenturi
Steroizi, pericardita acutã, 99, 237
Stil de viaþã, 60, 74, 75, 80
Streptokinaza, 122, 216, 219, 302, 459
Stres, stil de viaþã ºi, 10, 84, 134, 135, 166, 404, 410
Subdenivelarea de segment ST în IM, 92, 108
Suport ventilator, 128
ªoc (circulatoriu), 128, 150, 154, 316, 445, 458
ªocul cardiogen – vezi ºoc
TA ambulatorie, 23
Tahicardia, 93, 97, 108, 109, 126, 127, 130, 131, 202, 211, 225, 227, 233235, 237, 243, 245, 247, 248, 269-271, 345-353, 354, 356-361, 403,
404, 406, 409, 415-420, 424, 425, 427, 429, 430, 432, 433, 436, 454,
468, 481, 482, 488, 508, 512
Tahicardia cu complex QRS, 247, 346, 347, 350, 359, 360, 424
Tahicardia cu preexcitaþie, 351
Tahicardia reciprocã atrio-ventricularã ortodromicã, 351
Tahicardia ventricularã polimorficã catecolaminergicã, 427
Tahicardie atrialã focalã, 269, 353, 354
Tahicardie atrialã multifocalã, 353, 354, 358, 359
Tahicardie focalã joncþionalã, 350, 359
Tahicardie joncþionalã non paroxisticã, 350
Tahicardie joncþionalã, 350, 359
Tahicardie paroxisticã supraventricularã (TPSV), 345, 346, 349, 357, 358
Tahicardie prin reintrare atrioventricularã antidromicã, 351
Tamponada cardiacã, 208, 211, 212, 216, 407
Tenecteplaza, IM acut, 121, 122
Tensiunea arterialã, 4, 6, 11-13, 19-21, 25, 31, 39-41, 52, 70, 71, 75, 79,
80, 83, 84, 86, 95, 108, 121, 128, 129, 131, 180, 188, 224, 257, 273,
372, 375, 401, 405, 425, 455, 458, 459, 476, 480, 484, 485, 488-490,
512
Tensiunea arterialã sistolicã, 6, 12, 40, 41, 95, 108, 121, 128, 273, 405,
455, 458, 476, 480, 485, 488, 489, 512
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Terapia de resincronizare cardiacã, 103, 225, 267, 269, 296, 343, 385,
391, 431, 437, 466, 468, 473-475, 493-495, 497, 498, 500
Terapia de substituþie hormonalã ºi hipertensiunea, 30, 454
Terapie intensivã, diabetici, 85, 96, 125, 154, 212, 225, 284, 516
Test de efort, 80, 136, 137, 139, 145, 151, 167, 184, 200, 224, 229, 230,
233, 237, 264-266, 287, 290, 368, 407, 417, 418
Teste sanguine, hipertensiunea pulmonarã, 402
Testul de toleranþã oralã la glucozã, 125
Testul mesei înclinate în sincopã, 402, 407, 408
Tetralogia Fallot, 224, 225, 233, 258, 261, 270
Ticlopidina, ca adjuvant în PCI, 279
Timpul de tromboplastinã parþial activatã (APTT), ajustarea dozelor de
heparinã, 104, 122, 124, 164, 266, 460
Tinzaparina, 460
Tirofiban, 100, 104, 109, 120, 123, 125, 163, 164
Tomografia computerizatã, 23, 97, 126, 137, 151, 158, 176, 224, 231,
256, 287, 418, 458
Tomografia computerizatã cu emisie de fotoni (SPECT), 137, 418, 467,
470
Tomografie computerizatã spiralã, 458
Torsada vârfurilor, 245, 378, 416, 421
Toxicitatea blocantelor de canale de sodiu (inclusiv proaritmogen), 429
Transplant cardiac, 202, 267, 467, 475, 499
Treprostinil, în hipertensiunea pulmonarã, 335
Trombi, cord drept, 114, 407, 445, 456, 459, 461, 516
Trombocitopenie, 105, 212, 278
Tromboembolismul, 82, 274, 296, 300, 301, 447, 488
Trombolitice (fibrinolitice), 80, 211, 460
Troponina, 91-94, 96, 97, 99-101, 107-111, 114, 136, 163, 199, 202, 266,
267, 420, 443-445, 458, 468, 469
Tulburãri de conducere atrioventricularã, cardiostimulare, 432
Urgenþe, 31, 32, 101, 108, 109, 115, 116, 118, 122, 126, 128-131, 150,
153-155, 169, 190, 192, 215, 217, 218, 237, 255, 259, 260, 263, 273,
274, 302, 305, 310, 315, 319, 321, 346, 353, 377, 378, 383, 396, 399,
401-403, 411, 421, 453, 455, 462, 468, 485, 489, 490, 509, 518
Urokinaza, embolie pulmonarã, 216, 459
Valva tricuspidã, 236, 322
Valve (cardiace), 157, 200, 201, 203, 213, 214, 224-226, 228-236, 238,
244, 245, 258, 262, 264-266, 284, 286-288, 290-292, 294, 296, 297,
299-302, 305, 310, 311, 315-320, 322, 348, 374, 392, 448, 515
Valve cardiace – vezi valve
Valvuloplastie cu balon, stenoza aorticã, 291
Vârsta, diabet, prevalenþã ºi, 4, 6, 9, 24, 32, 38, 39, 59-61, 74, 82, 93-95,
99, 107, 109, 115, 123, 126, 135, 149, 158, 177, 192, 202, 203, 227,
233, 241-243, 259, 261, 267, 271-273, 284, 287, 297, 300, 316, 369,
370, 374, 375, 393, 414, 454, 455, 480, 481, 496, 499
Vârstnici, 21, 22, 24, 26-29, 31, 40, 41, 60, 61, 65, 74, 91, 102, 104, 108,
124, 140, 174, 201, 203, 210, 287, 310, 312, 369, 375, 381, 392, 393,
401, 402, 410, 428, 480, 481, 497, 515
Vasodilatatoare, 120, 131, 137, 141, 162, 227, 278, 286, 290, 296, 332,
485, 488
Vasopresoare, insuficienþa cardiacã acutã, 128, 129, 459, 488
Ventriculografia, radionuclidã, insuficienþa cardiacã, 139, 418
Verapamil, 27, 30, 127, 129, 130, 201, 202, 268, 270, 271, 279, 346-349,
352, 354, 355, 357, 375, 378-380, 383, 393, 395, 397, 420, 429, 430,
468, 482-484
Virusul imunodeficienþei umane – vezi infecþia HIV
Warfarina, 140, 217, 266, 279, 280, 337, 394, 480, 513
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