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ABREVIERI
FA-fibrilaţie atrială
IM –infarct de miocard
IMA – infarct de miocard acut
HTA –hipertensiune arterială
A/Na/D/M/DM – adenalină/noradrenalină/ dopamină/milrinonă/dobutamină

PCI-intervenţie coronariană percutană
ICC-insuficienţă cardiacă congestivă
BCC-boală coronariană cronică
Cg –coronarografie
FAPO –fibrilaţie atrială postoperatorie
ACC/AHA/ ESC - American College of Cardiology/American Heart Association/
European Society of Cardiology
IECA –inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei
NYHA – New York Heart Association
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INTRODUCERE
In ciuda progreselor majore în prevenirea şi tratamentul bolilor
cardiovasculare, ele rămân principala cauză de deces în întreaga lume. Aritmiile
cardiace se întâlnesc într-o proporţie de aproximativ 5,3% şi contribuie
substanţial la morbiditate şi mortalitate. Fibrilaţia atrială rămâne o problemă
clinică majoră ce produce o varietate largă de simptome grave şi debilitante care
conduc frecvent la internare în spital, putând precipita o insuficienţă cardiacă,
ischemie sau tulburări tromboembolice.
Pe lângă tratamentul medicamentos actualmente s-au dezvoltat metode
non-farmacologice care produc trecerea FA la ritm sinusal, cu o ameliorare a
calităţii vieţii. In teza de doctorat am evaluat eficienţa a două metode de
intervenţie terapeutică în FA: conversia FA la ritm sinusal prin şoc electric şi
conversia chimică, medicamentoasă a FA apărute în timpul unei intervenţii
chirurgicale pe cord. Am considerat oportună şi cercetarea interrelaţiei FA –
infarct acut de miocard, problemă încă dezbătută pe larg în literatura de
specialitate.
In ultimii 2 – 3 ani sunt tot mai multe studii care analizează cauzalitatea
FA postoperatorii la nivelul cordului, căutându-se factori de predictibilitate. Totuşi
complexitatea fiecărui caz cu FAPO face ca nici până în prezent problema să nu
fie rezolvată. Când am demarat cercetare literatura de specialitate nu aborda cu
atâta intensitate acestă problemă, dar în ultimii 2 ani numărul studiilor referitoare
la FA a crescut considerabil. Pornind de la aceste constatări din literatura de
specialitate din întreaga lume consider că cercetarea din teza de doctorat este
de mare actualitate şi importantă pentru practica chiurgicală cardiacă. In partea
de analiză a cercetării rezultatele noastre sunt comparate cu cele obţinute în
studii clinice prezentate în reviste de specialitate din lume din anii 2013 şi mai
ales 2014.
Mulţumesc personalului clinicii de chirurgie cardiacă de la Centrul Clinic
de Urgență de Boli Cardiovasculare Academician „Vasile Cândea” Bucureşti care
mi-a permis să mă documentez practic asupra cazurilor cu FA.
I.PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA STADIULUI CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL
MECANISMELOR FIZIOPATOLOGICE ALE ARITMOGENEZEI ŞI AL
TERAPIEI ANTIARITMICE
In partea generală am abordat în capitolul „Aritmii cardiace” date actuale
referitoare la clasificarea aritmiilor cardiace după: mecanismul de producere,
situsul de origine a aritmiei, localizarea aritmiei la nivelul inimii, după frecvenţă şi
ritm. Sunt apoi prezentate clasificările ACC/AHA/ ESC – 2003, 2006 ale aritmiilor
supraventriculare şi ventriculare şi dezvoltarea reţelelor neuronale artificiale
pentru clasificarea automată a aritmiilor şi diagnostic.
Sunt descrise tulburările hemodinamice în aritmii şi semnificaţia
prognostică, factorii de risc al aritmiilor cardiace fatale. In capitolul referitor la
mecanismele fiziopatologice în aritmogeneză sunt expuse mecanismele în cadrul
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tulburărilor în generarea impulsului (automatismul cardiac) şi în conducerea
impulsului.
In capitolul legat de fibrilaţia atrială sunt prezentate epidemiologia,
fiziopatologia cu studii de proteomică şi studii genetice în aritmogeneză,
remodelarea structurală şi electrică în FA, factorii genetici şi fibroza atrială în FA,
fibrilaţia atrială şi joncţiunile gap.
In capitolul metode nonfarmacologice utilizate în terapia FA sunt incluse:
cardiostimularea prin implantare de cardiostimulator, cardioversia electrică,
ablaţia transcateter folosind curent de radiofrecvenţă, chirurgia în tratamentul FA,
metode non-farmacologice de prevenire a stroke-ului.
In capitolul „Antiaritmice” sunt incluse diferite clasificări, clasificarea după
efectele electrofiziologice, actualizată, a lui Vaughan – Williams, clasificarea
„Sicilian Gambit”, după mecanismele de acţiune, după influenţarea conducerii AV,
după indicaţia terapeutică. In două capitole aparte sunt prezentate actualităţile în
terapia FA şi joncţiunile gap ca noi ţinte terapeutice.

II.CERCETĂRI PERSONALE
II.1.CERCETĂRI ASUPRA INTERRELAŢIEI FIBRILAŢIE ATRIALĂ
– INFARCT ACUT DE MIOCARD ŞI EFICIENŢEI TRATAMENTULUI
FARMACOLOGIC ŞI NONFARMACOLOGIC ÎN INFARCTUL ACUT
DE MIOCARD
II.1.1.Motivaţia studiului
In managementul FA asociată cu IMA există unele dileme legate de echilibrul
între prevenirea stroke-ului şi evenimente coronariene recurente sau tromboza
stentului şi sângerarea.
II.1.2.Protocolul studiului
Studiul clinic este un studiu descriptiv, observaţional de tip retrospectiv. Studiul a
fost efectuat pe un lot de 40 pacienţi internaţi prin Programul Naţional de Infarct
Miocardic (PNIM) în cadrul Clinicii de cardiologie a Centrului de urgenţe clinice
pentru Boli cardiovasculare Academician „Vasile Cândea“ Bucureşti pe perioada
2012-2013. Studiul a avut aprobarea Comisiei de Etică a UMF Craiova.
Criterii de includere în studiu:
Pacienţi cu IMA şi FA în antecedente, FA la internare sau FA în perioada
internării.
Criterii de excludere din studiu
Pacienţi cu IMA care nu au prezentat FA pe perioada internării,
Pacienţi cu FA fără IMA.
Datele clinice şi paraclinice cât şi cele terapeutice au fost prelucrate statistic şi
grafic.
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II.1.3.Rezultate
Lotul de studiu a cuprins 40 pacienţi cu IMA şi FA internaţi dintre care 5 au
decedat (12,50%).
Dintre cei 40 de pacienţi cu IMA la internare, 17 (42,5%) pacienţi au avut
FA în antecedente (3 - 7,5% decedaţi). La internare au prezentat FA 16 pacienţi
(40,00%) dintre care 11 au avut FA în antecedente (27,5%) şi 5 au prezentat FA
de novo după infarct (12,5%). In timpul internării toţi cei 40 pacienţi au prezentat
FA (paroxistică, persistentă, permanentă). Dintre aceştia 23, (57,5%) au avut FA
de novo post IM dintre care 18 pacienţi au avut FA de novo după IM şi intervenţie
coronariană percutană (PCI) (45,00%) cu 2 decedaţi.
La externare dintre cei 35 pacienţi externaţi ameliorat 2 pacienţi au avut o
FA terminată spontan (5,71%), 3 pacienţi după cardioversiune electrică dintre
care la 2 s-a aplicat şi conversie chimică (8,05%), 14 pacienţi după cardioversie
chimică cu amiodaronă (40,00%) şi 16 au fost externaţi cu FA permanentă
(45,71 %). Cinci pacienţi au decedat, 2 cu FA neconvertită Din cei 35 de pacienţi
6 au continuat la externare tratamentul cu amiodaronă (17,14 %), 5 tratamentul
cu amiodaronă şi beta-blocant (14,28%) şi 16 tratamentul cu beta-blocant –
metoprolol (45,71%).
In tabelul nr.1 sunt prezentate caracteristicile clinice şi paraclinice ale
lotului de studiu şi rezultatele prelucrării statistice.
Tabelul nr.1. Caracteristicele clinice şi paraclinice ale pacienţilor din lotul
cu infarct acut de miocard
Variabile
Total
IMA+FA
IMA+FA
Risk/
Valoa
(40) 100% amelioraţi
decedaţi
ratio
rea p
(35) 83,50% (5) 12,50% Dif.
Vârsta medie (ani)
Bărbaţi
Femei
Urban
Rural
Fumător /fost fumător

Nefumător
Starea de nutriţie –
normoponderal
Supraponderal
Obez
Zile spitalizare medie
Starea la internare
Gravă
Mediocră
Medie
Bună/relativ bună
HTA
Controlată/necontrolată

68,97±12,70
20 (50,00%)
20 (50,00%)
25 (62,50%)
15 (37,50%)
8/6
(20,0%/15,00
%)
26 (65,00%)

68,06±12,92
19 (47,50%)
16 (40,00%)
22 (55,00%)
13 (32,50%)
8/5
(20,0%/12,75%
)
21 (52,50%)

75,4±9,84
1(2,50%)
4(10,00%)
3 (7,50%)
2 (5,00%)
0/1
(0,0%/2,5%)

13 (32,50%)
20 (50,00%)
7 (17,50%)
9,67

10 (25,00%)
18 (45,00%)
7 (17,50%)
9,56

3 (7,50%)
2 (5,00%)
10,4

15 (37,50%)
3 (7,50%)
13 (32,50%)
9 (22,50%)
35 (87,50%)
20/15

12 (30,00%)
2 (5,00%)
12 (30,00%)
9 (22,50%)
30(85,71%)
16/14 (53,33%/

3 (7,50%)
1 (2,50%)
1 (2,50%)
5 (14,29%)
4/1 (80,0%

-7,34
0,25

0,234
0,1515

0,90

0,9018

-

0,0794

0,62

0,4086

084
5,76

0,3852
0.0691

5 (12,50%)

1,16
1,5

/

0,3663 /
0,2646
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Diabet zaharat
Hipercolesterolemie/hipe
rtrigliceridemie/mixtă
Patologie tiroidiană
(guşă
polinodulară/hipotiroidie)
Ateromatoză carotidiană
ICC Clasa NYHA
0
1
2
3
4
AVC istoric
IMA istoric
BCI istoric
FA antecedente
FA la internare
FA pe parcursul
internării
IMA anterior
IMA inferior
IMA lateral
IMA anterolateral
IMA anteroseptal
IMA inferolateral
IMA inferoposterior
IMA subendocardic
IMA inferior şi ventricul
drept
Inferolateral şi posterior
Lactat dehidrogenaza
(LDH)
Acid uric
Aspartat
aminotransferaza
8-43 (48 la B) U/L (AST)
Alanintransferaza (ALT)
CK femei (normal 38176 U/L)
CK bărbaţi (normal 52336 U/L)
CK-MB 0-3 mcg/L
Troponină≥ 0.01 ng/mL
Fibrinogen
Fibrinogen≥400 mg, nr.
cazuri

(57,14%/
42,86%)
10 (25.00%)
22
(55,00%)/0/ 8
(20,00%)
5 (15%)
4(10,00%)/
1 (2,50%)
22 (55,00%)

46,67%)

/20,0%)

7 (17,50%))
17 (42,50%) /0/
8 (20,00%)

3 (7,50%)
5 (12,50%)/
0/ 0

3,95
1,33

0,0819
0,7825

3 (7,50%)/
1 (2,50%)

1 (2,50%)
/0

1,75

0,5877

21 (52,50%)

1 (2,50%)

0,20
0,67

0,0926
0,1176

12 (30,00%)
0 (0,00%)
17 (42,50%)
9 (22,50%)
2 (5,00%)
4 (10,00%)
5 (12,50%)
29 (97,50%)
17 (40%)
16 (40%)
40 (100%)

12 (30,00%)
0 (0,00%)
14 (35,00%)
8 (20,00%)
1 (2,50%)
4 (10,00%)
3 (7,50%)
25 (62,50%)
14 (32,50%)
15 (37,50%)
35 (97,5%)

3 (7,50%)
1 (2,50%)
1 (2,50%)
0 (0,00%)
2 (5,00%)
4 (10,00%)
3 (7,50%)
1 (2,50%)
5 (12,50%)

3,77
1,33
2,02
0,37
-

0,4256
0,0942
0,7825
0,3974
0,3291
0,7019

10 (22,50%)
11 (27,50%)
2 (5,00%)
5 (12,5%)
3 (7,50%)
3(7,50%)
2 (5,00%)
2 (5,00%)
1 (2,50%)

9 (20,00%)
10 (22,50%)
2 (5,00%)
5(12,5%)
2 (5,00%)
2 (5,00%)
2 (5,00%)
1 (2,50%)
1 (2,50%)

1 (2,50%)
1 (2,50%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
1 (2,50%)
1 (2,50%)
0 (0,00%)
1 (2,50%)
0 (0,00%)

0,72
0,64
3,08
3,08
4,62

0,3570
0,6624
0,5777
0,3584
0,2566
0,2566
0,5777
0,1064
0,7320

1 (2,50%)
884,79

1 (2,50%)
909,81

0 (0,00%)
719,6

190,21

0,7320
0,5260

6,377
102,7

6,356
105,7

6,475
82

0,119
23,68

0,9342
0,6155

39,02
789,8

38,57
907,7

42,2
348

-3,63
559,67

0,7688
0,4746

629,3

630,2

611

19,21

0,9999

116,5
0,5731
517
36

122,89
0,5731
514,4
32

59,5 (din 2)
531,8
4

63,31
-17,38
0,44

0,7854
0,7857
0,4256
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Leucocite
11.900
11.901
11.850
0,054
0,9737
Leucocite≥8.000
37 (92,50%)
33 (82,50%)
4 (10,00%)
0,56
0,3471
medie/nr de cazuri
Na+
136,9
137,1
136,14
0,93
0,5615
K+
4,131
4,11
4,25
-0,13
0,6754
SaO2 %
69,42
54,19
84,66
-30,47
0,0139
SaO2 sub 95% nr cazuri 40
35
5
Uree medie
45,2
43,83
54,84
-11,01
0,1829
Uree > 45 mg/dl nr
18 (45,00%)
14 (35.00%)
4 (10,00%)
4,48
0,0926
cazuri
Creatinină medie
1,059
1,132
1,13
-0,084
0,5917
Creatinină >1,2 mg/dl nr
10 (25,00%)
9 (22,50%)
1 (2,50%)
0,75
0,7825
de cazuri
Amilazemia
61,23
60,23
65,2
-6,97
0,6808
Glicemia
197,6
183,4
297,2
0,0620
FA paroxistică
24 (60,00%)
21 (52,50%)
3(7,50)
1
1
FA persistentă
5 (12,5%)
4 (10%)
1 (2,50%)
1,5
0,5710
FA permanentă
11 (27,50%)
10 (4,00%)
1 (2,50%)
0,54
0,4910
FA de novo post IMA
5 (12,5%)
5 (12,50%)
0
0,4390
FA de novo post IMA şi
17 (42,50%)
15 (37,50%)
2 (5,00%)
0,7058
0,6787
PCI
FA remisă spontan
2 (5,00%)
2 (5,00%)
0
0,5521
FA neconvertită la
18 (45,00%)
16 (40,00%)
2 (5,00%)
0,63
0,5808
externare
FA convertită chimic la
14 (35,00%)
14 (35,00%)
0
0,0486
externare
FA şoc electric
3 (7,50%)
2 (5,00%)
1 (2,50%)
2,66
0,3241
Fracţia de ejecţie a VS
37,89
38,91
31,40
7,50
0,6698
Coronarografie
32 (80%)
28 (70%)
4(10%)
0,37
0,3241
Ocluzie ram AC
Coronarografie
7 (17,50%)
7(17,50%)
0
0,2272
Subocluzie ram AC
Cg stenoză ram AC
24 (60,00%)
21 (52,50%)
3 (7,50%)
0,6875
0,6655
peste 50% din diametru
lumenului
Cg stenoze multiple (≥2) 23 (56,00%)
21 (51,00%)
2 (5,00%)
0,35
0,1907
Stent coronarian
29 (72,50%)
25 (62,50%)
4 (10,00%)
1,33
0,7825
Intervenţia coronariană
39 (97,50%)
35 (87,50%)
4 (10,00%)
0,10
0,0074
percutană
Intervenţia coronariană
10
10
0
0,1266
percutană cu balon
Dezobstrucţie
21 (52,50%)
17 (42,50%)
4 (10,00%)
3,62
0,1880
coronariană +stent - 1
Dezobstrucţie
6 (15,00%)
6 (15,00%)
0
0,2719
coronariană +stent - 2
Dezobstrucţie
2 (5,00%)
1 (2,50%)/
0
0,6787
coronariană +stent – 3/4
1 (2,50%)
0
0,6787
HTA –hipertensiune arterială, Cg-coronarografie, ICC-insuficienţă cardiacă congestivă, AC-arteră coronară,
FA-fibrilaţie atrială, IMA-infarct miocardic acut, PCI-intervenţie coronariană percutană, AVC-accident
vascular cerebral
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In tabelul nr. 2 este prezentat momentul apariţiei FA în raport cu IMA.
Astfel s-au delimitat un sublot cu FA apărută în antecedente, un sublot în care
FA a apărut la debutul IMA sau pe parcursul acestuia (FA de novo post IMA) din
care se desprinde un sublot de FA care a apărut post intervenţie coronariană
percutană în timpul IMA (FA de novo post PCI şi IMA)
Tabelul nr.2. Momentul apariţiei FA în raport cu IMA

FA în
antecedente
Da
Nu
17
23

Momentul apariţiei FA legat de IMA
Fibrilaţie la internare
FA pe parcursul internării
Da
16
11 FA în
antecedente
5 FA de novo post
IMA

Nu
24

Da
40
17 FA antecedente
5 FA post IMA
18 FA post IMA şi PCI

Nu
0

Tabelul. Nr. 3.Tratamentul medicamentos în primele 4 zile după internare şi
la externare în cadrul lotului de pacienţi cu IMA

Ziua 1

Număr de pacienţi
Ziua 2
Ziua 3
Ziua 4

23(4)/0

23(4)/1

28(3)

25(1)

29/2

7(1)
14 (4)/20
(3)
22(2)/1
1(0)
0/3

10(3)
17(4)/18(4)

16(4)
18(4)/19(4)

14(3)
19(3)/21(3)

11
18/22

25(2)/1
2(0)
0/1

23(1)/1
4(0)
0/1

23(1)/1
9(0)
0/1

26/1
20
0

25/7

19 (1) /13(2)

15(2) /15(1)

8(1)/22(2)

0

30(5)
28(5)
1
32(5)
13(4)
4 (2)/1

35(4)
30(4)
2
35(4)
14(4)
1(2)/1

35(4)
33(4)
3
34(4)
19(4)
1(2)/1

35(3)
33(3)
1(1)
35(3)
19(3)
2(2)/1

31
15
1
34
6 (cipro)
0/4

1(1)/1(0)/3(
1)/0(0)(1/1

1(1)/0(0)
/5(2)/1(1)/1(
0)

0(1)/0(1)/
5(2)/1(1)/1
(0)

0(2)/0(0)4(
1)/1(1)/1
(0)

0

Medicamente

Beta-adrenoblocant/
alfa,beta blocant
Amiodaronă
Diuretic furosemid
/spironolactonă
IECA/sartani
Anticoagulant oral
Calciu blocant
(diltiazem/C.B.
vasodilatator
Heparină/heparină cu
greutate molec. mică
Aspirină 75 mg
Clopidogrel
Digoxin
Statine
Antibiotice
Insulină/antidiabetic
oral
Adrenomimetice
A/Na/D/M/DM

Extern
are

Iniţial este trecut nr de pacienţi în sublotul de pacienţi care au supravieţuit apoi în
paranteză se arată numărul de pacienţi care au decedat; / delimitează un alt grup de
medicamente din aceeaşi clasă.
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Dintre cei 40 de pacienţi cu IMA s-a practicat intervenţia coronariană
percutană (PCI) asociată cu terapie farmacologică de reperfuzie (anticoagulante
şi antiagregante plachetare) la 39 pacienţi (97,5%). La 28 pacienţi (71,79%) s-a
aplicat sent. Dintre aceştia 20 au avut un singur stent (71,42%), 6 două stenturi
(21,42%) 1 trei stenturi (5%) şi 1 patru stenturi (5%).
39

40
35

Fără PCI
PCI
PCI 1 stent
PCI 2 stent
PCI 3 stent
PCI 4 stent

30
25
20

20
15
10
5

1

1

1

1

0

Figura nr.1. Număr de pacienţi cu intervenţie coronariană percutană
şi aplicare de stent
II.1.4.Concluzii
1.In lotul de 40 de pacienţi cu IMA la internare, 17 (42,5%) pacienţi au avut
FA în antecedente (3 decedaţi - 7,5%). La internare au prezentat FA 16
pacienţi (40,00%) dintre care 11 au avut FA în antecedente (27,5%) şi 5 au
prezentat FA de novo după IMA (12,5%). In timpul internării toţi cei 40
pacienţi au prezentat FA (paroxistică, persistentă, permanentă). Dintre
aceştia 23 (57,5%) au avut FA de novo post IM.
2.După intervenţia coronariană percutană de reperfuzie combinată cu terapia
farmacologică a apărut FA de novo la 18 pacienţi (45%) dintre cei 23 pacienţi
cu FA post IM (2 au decedat şi 1 a rămas neconvertit la externare).
3.Dintre cei 35 pacienţi externaţi ameliorat 2 (5,71 %) pacienţi au avut o FA
terminată spontan, 3 pacienţi (8,05%) au trecut la ritm sinusal după
cardioversie electrică dintre care la 2 s-a combinat şi conversie chimică, 14
pacienţi după cardioversie chimică cu amiodaronă (35,28%) şi 16 au fost
externaţi cu FA permanentă (45,71 %).
4.Dintre cei 35 de pacienţi la externare 6 au rămas pe tratament cu
amiodaronă (17,14 %), 5 pe tratament cu amiodaronă şi beta-adrenoblocant
(14,28%) şi 16 pe tratament cu beta-adrenoblocant – metoprolol (45,71)
5.FA de novo post PCI a fost convertită spontan la 2 pacienţi (11,11%), la 13
pacienţi a fost convertită chimic (72,22%), la 1 pacient cardioversia s-a
efectuat electric (5,55%) şi 1 pacient nu s-a convertit.
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6. FA apărută de novo după IMA sau după IMA şi PCI are o şansă de
conversie la ritm sinusal de 5,66 ori mai mare (p=0,0003) faţă de pacienţii cu
FA în antecedente.
7.Pacienţii au fost pe tratament antihipertensiv, antidiabetic, antidislipidemic
la domiciliu pentru comorbidităţile care s-au întâlnit în antecedentele lor.
8.Intervenţia coronariană percutană (PCI) de urgenţă s-a aplicat la 39 pacienţi
cu sau fără aplicare de stent.
9.In primele 4 zile după intervenţia de dezobstrucţie pacienţii din lot au fost pe
triplă terapie cu heparină/heparină fracţionată, aspirină 75 mg şi clopidogrel.
10.In timpul internării pacienţii au avut ca tratament anticoagulante din grupa
heparinei şi antiagregante plachetare (aspirină 75 mg, clopidogrel), tratament
antiaritmic cu amiodaronă şi metoprolol, hipocolesterolemiant /hipolipemiant,
diuretic, cu IECA/sartani.
11.S-a folosit ca terapie de urgenţă medicaţie beta-adrenergică iv
(adrenalină, dobutamină), şoc electric, perfuzii de reechilibrare
hidroelectrolitică, oxigenoterapie sub intubaţie sau pe sondă nazală.
12.La externare din lotul celor care au prezentat FA de novo au rămas
profilactic pe triplă terapie antitrombotică 4 pacienţi şi pe dublă terapie 14
pacienţi.
13.In lotul cu IMA (40 pacienţi) mortalitatea în timpul spitalizării a fost de
12,5% (5 pacienţi), dintre aceştia 2 pacienţi (40%) au decedat în primele 72
de ore de la debutul infarctului, iar 3 pacienţi (60%) au decedat între a 12-a şi
a 20-a zi.
14.Un pacient decedat nu a avut coronarografie, la 4 pacienţi decedaţi s-a
aplicat intervenţie coronariană percutană, cu tratament farmacologic
standard, după dezobstrucţie.
15.Vârsta şi sexul au constituit factori de risc importanţi, pacienţii care au
decedat în primele zile de la debutul IMA au avut vârste peste 80 de ani, 80%
fiind femei.
16. Fibrilaţia atrială s-a întâlnit în antecedentele a 60% dintre pacienţii
decedaţi prin IMA şi a fost prezentă la toţi pacienţii în evoluţia IMA în spital
fiind un factor de agravare şi prognostic nefast în cazul bolnavilor decedaţi.
17.Fibrilaţia atrială de novo în timpul IMA a apărut la 2 dintre cei decedaţi
(40%) ca o complicaţie a acestuia pe fondul unei insuficienţe cardiace de
clasa a doua NYHA şi a unor comorbidităţi ca HTA, diabet zaharat,
dislipidemie, ateroscleroză.
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18.Comorbidităţile au fost prezente de asemenea la întregul lot de pacienţi
decedaţi: HTA, diabet zaharat, boală coronariană cronică, insuficienţă
cardiacă de clasele NYHA 2, 3, 4, dislipidemie. Pacientul decedat după 72 de
ore de internare a prezentat insuficienţă cardiacă clasa 4 NYHA.
19.Biologic, lotul pacienţilor decedaţi a prezentat citoliză miocardică în
dinamică (CK, CK-MB, troponină).
20.Fibrinogenul ca marker predictiv al bolii arterelor coronare a fost peste
valorile normale la 38 pacienţi, cu o medie de 514,4 mg/dl la cei ce au
supravieţuit şi de 531,8 mg/dl la decedaţi (Diferenţă -17,38, p=0,7857).
21.Deşi numai 10 pacienţi (3 decedaţi) au avut diabet confirmat în
antecedente, toţi au prezentat la internare valori mari ale glicemiei (183,4
mg% la lotul celor care au supravieţuit şi 297 mg% la decedaţi). Hiperglicemia
postinfarct este un factor de agravare a evoluţiei, cu favorizarea decesului.
Toţi cei 5 pacienţi decedaţi au avut hiperglicemie.
22.Prezenţa unei hiperglicemii ridicate la debutul IMA poate reprezenta un
marker de prognostic al infarctului, dar şi de conduită terapeutică ce impune
tratamentul cu amiodaronă în FA chiar în condiţiile tratamentului
intervenţional coronarian percutan.
23.Patru dintre cei decedaţi (80%) au prezentat la coronarografie ocluzie a
arterei coronare stângi, cât şi stenoze multiple ale altor ramuri coronariene.
24.S-a practicat dezobstrucţie şi s-a aplicat stent la 4 dintre pacienţii decedaţi,
al cincilea pacient a decedat la 24 ore după internare.
25.Unii dintre bolnavi au prezentat fenomene hipoxice (SaO2 sub 80%),
status hemodinamic critic, dezechilibre hidroelectrolitice, fenomene
inflamatorii (fibrinogen peste 400 mg/dl, leucocitoză etc), fenomene de
insuficienţă renală (uree, creatinină serică crescute), hiperglicemie.
26.Pacienţii decedaţi au prezentat şoc cardiogen, fibrilaţie ventriculară, edem
pulmonar acut sau stop cardiac.
27.S-a folosit ca terapie de urgenţă medicaţie beta-adrenergică iv
(adrenalină, dobutamină), şoc electric, perfuzii de reechilibrare
hidroelectrolitică, oxigenoterapie sub intubaţie.
28.Studiul clinic confirmă că fibrilaţia atrială reprezintă un indicator important
de prognostic al IMA.
29.Relaţia fibrilaţia atrială – infarct acut de miocard este bidirecţională
deoarece au fost şi pacienţi la care prin IMA s-a declanşat fibrilaţia atrială.
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30.Durata de viaţă mai lungă a determinat o creştere a numărului de pacienţi
cu IMA peste 80 de ani, procentul lor în lot fiind de 17,5% (7 pacienţi) dintre
care 3 (42,71% dintre cei 7 pacienţi) au decedat.
31.Pacienţii cu vârstă înaintată au prezentat mai multe comorbidităţi, diferite
grade de insuficienţă cardiacă, insuficienţă circulatorie coronariană cronică,
factori ce au contribuit la instalarea IMA şi la agravarea sau apariţia de novo a
FA.
32.FA nu pare a fi un factor singular de apariţie a IM în studiul nostru
deoarece numărul de pacienţi cu IMA care au avut FA în antecedente sau la
internare a fost mai mic decât numărul celor ce au prezentat FA de novo.
33.FA a contribuit la forme de IMA grave cu deces în proporţie de 12,5%.
34.Intervenţia coronariană percutană a fost cuplată cu o terapie
medicamentoasă ce a permis o evoluţie favorabilă după revascularizare, cu
sau fără implantare de stent la un procent de 87,5% pacienţi.
35.Din grupul cu FA de novo după intervenţia coronariană percutană
conversia FA întâlnită la externare a fost într-un procent mult mai mare decât
în cazul FA instalată înainte de infarct sau la debutul infarctului.
36.FA s-a convertit în procent ridicat în grupul de pacienţi fără insuficienţă
cardiacă congestivă, comparativ cu cei cu insuficienţă cardiacă congestivă de
clase 2,3,4 NYHA.
37. Diabetul zaharat scade şansa de supravieţuire după IMA şi în acelaşi timp
reduce posibilitatea de conversie la ritm sinusal a FA după intervenţie
coronariană percutană.
38. FA nu este direct legată de mortalitatea în spital după intervenţia
coronariană percutană în IMA ci este corelată cu vârsta, sexul, gradul înalt de
insuficienţă cardiacă, şocul cardiogen, afectări multiorgan printre care şi
afectarea funcţiei pulmonare etc.
39.Deşi reperfuzia precoce poate scădea prognosticul impactului FA în IMA
se impune un management mult mai atent al FA care complică IMA, mai ales
la pacienţii cu risc care au remodelări structurale şi funcţionale ale cordului
datorită comorbidităţilor multiple ce au acţionat mulţi ani.
40.Chiar dacă s-a practicat intervenţia coronariană percutană cu aplicarea de
stent la un procent ridicat de pacienţi cu IMA FA reprezintă o complicaţie care
se asociază IMA influenţând negativ evoluţia şi prognosticul de viaţă.
41.La analiza univariată FA asociată IMA se întâlneşte mai ales la persoane
în vârstă, mortalitatea fiind mai mare la femei, este legată de gradul de
insuficienţă cardiacă, tipul de infarct nu se corelează cu FA.
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42. La analize multivariate antiaritmicul (amiodarona) este mai eficient în FA
de novo după infarct şi PCI, tratamentul cu beta-adrenoblocante in spital se
coreleaza cu rezistenta la conversie a FA.

II.2.CERCETĂRI ASUPRA EFICIENŢEI CONVERSIEI CHIMICE A
FIBRILAŢIEI
ATRIALE
PREZENTE
ÎN
INTERVENŢIILE
CHIRURGICALE PE CORD
II.2.1.Motivaţia studiului
Prin studiul clinic retrospectiv asupra posibilităţii apariţiei FA după intervenţii
chirurgicale pe cord deschis prezentat în teză se doreşte să se evidenţieze
factorii care pot determina apariţia FA în condiţiile stresului dat de intervenţia
chirurgicală, gradului de alterare a funcţiei şi structurii morfologice a cordului,
comorbidităţilor, dezechilibrelor hidroelectrolitice, precum şi influenţa medicaţiei
beta-adrenoblocantelor, antiaritmicelor, anticoagulantelor şi antiagregantelor
plachetare, IECA, hipo-colesterolemiantelor, în acest context.

II.2.2.Material şi metodă
Studiul clinic este un studiu observaţional, retrospectiv, de sinteză. Studiul
a fost efectuat pe un lot 74 pacienți care au suferit intervenții chirurgicale
cardiace în cadrul Clinicii de cardiologie a Centrului de urgenţe clinice pentru Boli
cardiovasculare Academician „Vasile Cândea“ Bucureşti pe perioada 2012-2013.
Studiul a avut aprobarea Comisiei de Etică a UMF Craiova.
Au fost selectați acei pacienți care au dezvoltat fibrilaţie atrială posteveniment.
II.2.3.Rezultate
Studiul a fost efectuat pe un lot de 74 pacienți care au suferit intervenții
chirurgicale cardiace de tip bypass sau intrevenţii la nivelul valvelor (aortice,
mitrale sau tricuspidiene) şi câte un caz de pericardectomie şi inchidere de
defect septal atrial. Toţi pacienţii din lot au prezentat FA postintervenţie
chirurgicală cardiacă. Din cei 74 pacienţi 6 au decedat în intervalul 9 până la 40
de zile de la internare, ceeace reprezintă un procent de 8,09% din cazuri.
Dintre intervenţiile pe cord 35 (47,29%) au avut intervenţii de tip bypass
la nivelul coronarelor, 33 (44,72%) intervenţii chirurgicale la nivelul valvelor şi 4
(5,41%) au fost intervenţii mixte atât de tip bypass cât şi pe valve, iar la 2
(2,70%) pacienţi intervenţiile au fost pentru închiderea unui defect septal sau
pentru pericardectomie. Dintre pacienţii cu bypass coronarian 4 (5,41%) au avut
mono bypass, 14 (18,81%) dublu bypass, 14 (18,91%) triplu bypass şi 3 (4,05%)
qvadruplu bypass (2.3), iar restul de 38 pacienţi adică 52,71% au avut intervenţii
pe valve, intervenţii mixte (bypass şi pe valve) sau alte intervenţii.
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Figura nr.2. Prevalenţa claselor de insuficienţă cardiacă congestivă după
NYHA din cadrul lotului
Majoritatea pacientilor au prezentat insuficiență cardiacă (82,43%).
După clasificarea NYHA 13 pacienți (17,57%) nu au prezentat insuficiență
cardiacă, 28 pacieți au avut ICC clasa 2 NYHA (37,84%), 30 pacienți (40,54%)
clasa 3 NYHA și 3 pacienți (4,05%) clasa 4 NYHA.
Din cei 74 pacienţi 55 (74,32%) au avut boală coronariană cronică, iar
19 nu au avut acest diagnostic. Toţi cei 19 pacienţi fără boală coronariană
cronică sunt din grupa la care s-au făcut intervenţii la nivelul valvelor cardiace.
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Figura nr. 3. Prevalenţa comorbidităţilor la cei 6 decedaţi din lotul cu
intervenţii chirurgicale pe cord (%)
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Forme de FA, paroxistică, persistentă, permanentă
În ceea ce privește tipul de fibrilație atrială prezentă postoperator, 56
pacienți (75,68%) dintre pacienți au prezentat forma paroxistică, 14 pacienți
(18,92%) forma permanentă și 4 pacienți (5,41%) forma persistentă.
Momentul apariţiei FA în raport cu momentul intervenţiei chirurgicale
Perioada medie de apariție a fibrilației atriale post-intervenție chirurgicală
a fost de 1,98 zile. Fibrilația atrială a apărut la 12 pacienți (26,53%) în prima zi
postoperator, la 22 pacienți (44,90%) după 2 zile de la intervenția chirurgicală, la
un număr redus de pacienţi după 3 zile (18.37%) și rar după 4 zile sau mai mult
(10,20%). Cumulativ 51 pacienți (58,92%) au dezvoltat FA în primele 2 zile, 60
pacienți (81,08%) în primele 3 zile și 69 pacienți (93,24%) în primele 4 zile. Astfel
se poate considera că perioada cuprinsă între zilele 1 și 3 este o perioadă critică,
în care monitorizarea ECG este obligatorie.
Gradul de conversie a FA la ritm sinusal la externare
Din cei 74 pacienți luați în studiu, la 22 (29,73%) nu s-a reușit conversia
fibrilației atriale. La restul, conversia s-a făcut în special prin metode
farmacologice (45 pacienți) sau conversia s-a realizat spontan (7 pacienți).
Conversia chimică a avut o rată de succes de 60,81%.
Tabelul nr.3.Tratamentul aplicat pacienţilor în primele 4 zile după operaţia
pe cord şi la externare.

Medicament
Beta-adrenoblocant
Amiodaronă
Diuretic
(furosemid/diurex)
IECA/sartani
Anticoagulant oral
Calciu blocant
(diltiazem/C.B.
vasodilatator
Heparină/heparină
cu greutate molec.
mică
Aspirină 75 mg
Clopidogrel
Digoxin
Statine
Antibiotic
Insulină/antidiabetic
oral
Antibiotice
profilactic

Număr de pacienţi
Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

Externare

64
23
70/38

69
41
73/28

64
43
74/30

66
47
73/29

61
9
9/57

31
14
1/2

43
31
1/2

44
34
3/1

43
35
3/3

45/12
37
3/1

56

69

74

71

0

63
2
7
64
72
26

63
2
7
67
74
26

64
2
8
68
74
24

67
2
9
66
73
15/3

23
2
8
40
24
3/1

74

74

74

74

24
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II.2.4.CONCLUZII
1.Fibrilaţia atrială este o complicaţie frecvent întâlnită după intervenţiile
chirurgicale pe cord.
2.In lotul de 74 pacienţi intervenţiile chirurgicale pe cord au inclus: bypass
coronarian (47,29%), intervenţii diverse la nivelul valvulelor mitrală, aortică,
tricuspidiană (45,40%), asocieri bypass coronarian + intervenţii chirurgicale pe
valve (5,41%), alte tipuri de intervenţii (pericardotomie, inchidere defect septal)
(2,70%).
3.Din studiul efectuat se constată că FA poate fi observată în perioada
postoperatorie cu o frecvenţă mai mare între ziua a doua şi a patra după
intervenţia chirurgicală. Peak-ul mediu de apariţie a FA în studiu a fost de 1,98
zile, iar 44,90% au prezentat FA în a doua zi după intervenţa chirurgicală.
4.Riscul de a dezvolta FA este legat de factori de predicţie epidemiologici şi
perioperatori.
5.Vârsta pacienţilor din lot a variat între 34 şi 81 de ani, cu o medie de vârstă de
60,42±10.23 ani. Numărul cel mai mare de pacienţi cu FA a fost între 55 şi 70
ani.
6.Deşi raportul dintre bărbaţi şi femei în lotul cu FA după intervenţii chirurgicale
cardiace a fost de 2/1, raportul pentru pacienţi ≥ 65 este de 1,21/1, iar la pacienţii
trecuţi de 70 de ani acest raport devine 1/1.
7.Rata de mortalitate după intervenţa chirurgicală pe cord a fost de 8,10%, dintre
care 83,33% după intervenţii chirurgicale pe valve, afectarea acestora fiind dată
de boli cronice ale miocardului cu fenomene inflamatorii şi de alterare structurală
a fibrei miocardice.
8.Dintre cei 6 pacienţi decedaţi 3 au decedat prin şoc cardiogen la care s-au
adăugat la 1 pacient sindrom de disfuncţie multiorgan şi la 2 pacienţi şoc septic,
2 pacienţi au decedat prin stop cardiac ireversibil şi 1 pacient a prezentat stop
cardiorespirator resuscitat, dar după 2 zile stop cardiac ireversibil.
9.Decesul prin bypass coronarian s-a întâlnit la un singur pacient, cu triplu bypass, ceea ce demonstrează o boală coronariană veche cu afectări multiple ale
ramurilor coronarelor şi alterări ale funcţionalităţii fibrei miocardice, vârstă peste
80 de ani, la care s-a suprapus un şoc septic. Restul de 5 pacienţi au fost din
lotul de intervenţii pe valvele cardiace, cu boală cardiacă veche şi multiple comorbidităţi.
10.Decesul celor 6 pacienţi a survenit între a 9 şi a 40 zi de internare arătând că
readaptarea hemodinamică şi funcţională a aparatului cardiovascular nu s-a
făcut în parametrii optimi de supravieţuire datorită factorilor de risc multipli
prezenţi în antecedente ce au generat o patologie multiorgan. La 2 dintre pacienţi
s-a adăugat şocul septic.
11.Deşi procentul bărbaţilor cu FA după intervenţia chirurgicală pe cord este mai
mare în lot, şansa femeilor de a supravieţui este mai redusă. Decesul a survenit
mai ales la persoanele de sex feminin (83,33%), cu vârste între 64-68 ani
12.Perpetuarea FA este mai mare la pacienţii cu intervenţie chirurgicală la nivelul
valvelor cardiace faţă de pacienţii cu intervenţii chirurgicale pe arterele coronare
de tip bypass.
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13.Fenomenele inflamatorii postoperatorii s-au evidenţiat printr-o creştere a
fibrinogenului peste limitele normale la 51,35% dintre pacienţi.
14.Controlul presiunii arteriale la hipertensivi a fost optimizat înainte de operaţie
cu medicaţia beta-adrenoblocantă, diuretic, IECA/sartani şi mai rar calciu
blocante, mai ales când concomitent sunt şi alţi factori de risc ca diabet zaharat,
boală coronariană cronică, hiperolesterolemie, funcţie renală scăzută.
15.Sindromul de output cardiac scăzut prin disfuncţie cardiacă din perioada
postoperatorie care contribuie la morbiditate şi mortalitate postoperatorie,
scăderea numărul de zile de spitalizare şi a costurilor au beneficiat de tratament
cu adrenomimetice în primele zile după operaţie (adrenalina, noradrenalina,
dopamina şi dobutamina şi la 1 pacient un inhibitor de fosfodiesterază milrinona).
16.Riscul FAPO după operaţii pe cord poate fi deci influenţat de factori
epidemiologici şi intraoperatori, alături de afecţiuni cardiovasculare şi uneori
pulmonare preexistente.
17.Medicaţia beta-adrenoblocantă este folosită ca indicaţie de primă linie pentru
profilaxia FAPO. Amiodarona a fost folosită într-un procent ridicat pentru a
diminua persistenţa FA şi a determina conversia la ritm sinusal.
18.Tratamentul cu amiodaronă asociat cu beta-adrenoblocant a dus la scăderea
zilelor de spitalizare de la media de 18,08 zile la 14,33 zile.
19.Pentru a reduce riscul FA permanente toţi pacienţii au beneficiat de tratament
cu IECA sau sartani şi inhibitori de HMG glutaril CoA reductază.
20.Pacienţi cu FAPO cu risc scăzut de evoluţie negativă postoperator pot
benficia de tratamentul cu beta-adrenoblocante, iar pacienţii cu risc crescut vor fi
mai adecvat trataţi cu amiodaronă pe lângă beta-adrenoblocante.

II.3.CERCETĂRI ASUPRA EFICIENŢEI CONVERSIEI ELECTRICE
IN FIBRILAŢIA ATRIALĂ
II.3.1.Scopul studiului clinic
Scopul studiului a fost de a stabili relaţia dintre eficienţa manevrei
terapeutice nonfarmacologice şi vârsta, sexul, comorbidităţile asociate FA.

II.3.2.Material şi metodă
Au fost luați în studiu 72 pacienți ce au provenit din Centrul Clinic de
Urgență de Boli Cardiovasculare Academician „Vasile Cândea” Bucureşti.
Perioada de analiză a fost 2006-2014. Studiul a fost de tip observaţional,
retrospectiv, s-au ales foile de observaţie de la pacienți care suferiseră
cardioversie electrică, care aveau fibrilație atrială nou descoperită la un control
cardiologic sau aveau FA paroxistică sau persistentă mai veche.
Pentru fiecare pacient convertibilitatea FA a fost decisă de medicul
specialist din centrul de boli cardiovasculare.
La analiza statistică s-a folosit regresia liniară multivariată și regresia
logistică multivariată pentru a evalua simultan influența mai multor factori asupra
unei variabile continue sau discrete.
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II.3.3.REZULTATE
TabeluI nr.4. Caracteristicile de bază ale lotului de pacienți cu fibrilație
atrială la care s-a aplicat conversia electrică
Convertit electric

Neconvertit electric

p

59,80 ± 12,25 ani

0,695

Vârsta
60,81 ± 8,60 ani
Sex
Bărbați: 35 (67,51%)
Femei: 17 (32,69%)

Bărbați: 19 (95,00%)
Femei: 1 (5,00%)
Stare de nutritie
Normoponderal: 28 (54,90%)
Normoponderal: 11 (57,89%)
Supraponderal: 16 (31,37%)
Supraponderal: 5 (26,32%)
Obez: 7 (13,73%)
Obez: 3 (15,79%)
Hipertensiune arterială
Hipertensivi: 36 (69,23%)
Hipertensivi: 10 (50,00%)
Normotensivi: 16 (30,77%)
Normotensivi: 10 (50,00%)
Diabet
Diabetici: 10 (19,23%)
Diabetici: 3 (15,00%)
Nediabetici: 42 ((80,77%)
Nediabetici: 10 (85,00%)
AVC în antecedente
Fără AVC anterior: 49 (94,23%)
Fără AVC anterior: 19 (95,00%)
Cu AVC anterior: 3 (5,77%)
Cu AVC anterior: 1 (5,00%)
Clasa de insuficiență cardiacă
Fără ICC: 15 (28,85%)
Fără ICC: 10 (50,00%)
ICC clasa II: 25 (48,08%)
ICC clasa II: 10 (50,00%)
ICC clasa III: 11 (21,15%)
ICC clasa III: 0 0,00%)
ICC clasa IV: 1 (1,92%)
ICC clasa IV: 0 (0,00%)
Tipul de fibrilație
Paroxistică: 3 (5,77%)
Paroxistică: 1 (5,00%)
Persistentă: 47 (90,38%)
Persistentă: 19 (95,00%)
Permanentă: 2 (3,85%)
Permanentă: 0 (0,00%)
Insuficiență mitrală
Cu insuficiență mitrală: 9 (17,31%)
Cu insuficiență mitrală: 6 (30,00%)
Fără insuficiență mitrală: 43
Fără insuficiență mitrală: 14
(82,69%)
(70,00%)
Insuficiență tricuspidiană
Cu insuficiență tricuspidiană: 10
Cu insuficiență tricuspidiană: 4
(19,23%)
(20,00%)
Fără insuficiență tricuspidiană: 42
Fără insuficiență tricuspidiană: 16
(80,77%)
(80,00%)

0,015

0,913

0,128

0,676

0,898

0,090

0,664

0,235

0,941
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Insuficiență aortică
Cu insuficiență aortică: 29 (55,77%) Cu insuficiență aortică: 12 (60,00%)
Fără insuficiență aortică: 23
Fără insuficiență aortică: 8
(44,23%)
(40,00%)
Insuficiență pulmonară
Cu insuficiență pulmonară: 24
Cu insuficiență pulmonară: 7
(46,15%)
(35,00%)
Fără insuficiență pulmonară: 28
Fără insuficiență pulmonară: 13
(53,85%)
(65,00%)
Dimensiunea atriului stâng
47,25 ± 5,74 mm
44,1 ± 3,87 mm
Dimensiunea ventriculului stâng în sistolă
42,59 ± 9,21 mm
38,75 ± 8,71 mm
Dimensiunea ventriculului stâng în diastolă
53,75 ± 12,52 mm
51,75 ± 8,76 mm
Fracția de ejecție a ventriculului stâng
45,1 ± 6,81
48,06 ± 5,46
Presiunea sistolică la internare
127,8 ± 19,19 mm Hg
126 ± 13,14 mm Hg
Presiunea diastolică la internare
76,9 ± 12,81 mm Hg
76 ± 9,23 mm Hg

0,745

0,392

0,114
0,209
0,610
0,102
0,702
0,975

Figura 4. Energia şocurilor electrice în J aplicată (stânga) şi la care
cardioversia electrică a avut succes (dreapta).
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Figura 4. Tipul de fibrilație atrială la cele două subloturi cu şocuri de ≤200 J
şi >200 J (stg) şi rata de succes a conversiei (dr)
Pentru a avea o imagine de ansamblu a influenței tuturor acestor factori
asupra tipului de conversie electrică s-a realizat inițial un model de regresie
liniară pentru energia de conversie și un model de regresie logistică a tipului de
conversie (şocuri electrice ≤200 J sau peste 200 J). S-a constatat că doar
prezența fibrilației în antecedente a avut o influență notabilă asupra nivelului de
energie a şocurilor electrice la care s-a convertit FA (p=0,035).
Tabelul 5. Model de regresie liniară a influenței diverșilor factori asupra
nivelului de energie aplicată în J la care s-a realizat conversia FA

În final s-a efectuat o regresie logistică (tabelul III.3.6.) cu mai mulți factori
care ar putea influența rata de conversie electrică. Dintre aceștia au fost
semnificativi starea de nutriție și hipertensiunea arterială. De remarcat că sexul a
fost omis deoarece aproape toate femeile au fost convertite. De asemenea toți
pacienții convertiți au avut fibrilație în antecedente. Se remarcă un succes mai
mare la pacienții cu fibrilație persistentă și la cei supraponderali. Aceste rezultate
trebuie interpretate cu precauție, dat fiind dimensiunea mică a lotului și
multitudinea de comorbidități cardiace și non-cardiace.
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Tabelul 6. Model de regresie logistică a influenței diverșilor factori asupra
succesului conversiei electrice

Tabel nr. 7. Numărul de şocuri electrice aplicate şi energia totală (J) transmisă atriilor

Nr pacienţi

Nr şocuri

1
4
33
3
2
1
2
17
3
1
2
3

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4

Energia adminstrată
(Jouli)
50
100
200
360
300
400
500
560
860
900
920
1220

Număr de pacienţi
pe sublot
41 pacienţi cu 1 şoc
electric (56,94%)

22 pacienţi cu 2
şocuri electrice
(30,55%)
6 pacienţi cu 3 şocuri
electrice (8,34%)
3 pacienţi cu 4 şocuri
electrice (4,16%)
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33

35

20

17

30
15

25

50 J 1 şoc

20

100 J 1 şoc

15

400 J 2 şoc

200 J 1 şoc

10
5

300 J 2 şoc

10

4

3

1

500 J 2 şoc

360 J 1 şoc

5

0

0

Număr pacienţi

A

2

1

2

560J 2 şoc

Număr pacienţi

B
3

3
3
2.5

2

2
1.5

860J 3 şoc
900 J 3 şoc

1

920 J 3 şoc

1

1220 J 4 şoc

0.5
0

Număr pacienţi

C

Figura 5. Energia totală aplicată în conversia electrică printr-un şoc
electric (A), 2 şocuri electrice (B) şi 3 sau 4 şocuri electrice (C)
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Figura nr.6. Model de ecuaţii structurale pentru studierea factorilor ce
influenţează conversia electrică a FA
II.3.4.CONCLUZII
1. Cardioversia electrică este o procedură cu un nivel de siguranţă
satisfăcător, cu o eficienţă superioară cardioversiei farmacologice in
tratamentul mai ales al FA persistentă.
2. In studiu s-a folosit un cardiovertet monofazic. Padelele în studiu au fost
aplicate anterior şi posterior.
3. Din 72 de pacienţi cu FA ai lotului de studiu 52 au fost convertiţi la ritm
sinusal, la 20 pacienţi cardioversia nu a avut succes.
4. La 41 de pacienţi s-au aplicat un singur şoc electric cu energii între 50 şi
360 J (la 33 pacienţi 200 J). La 22 pacienţi s-au aplicat 2 şocuri electrice
cu energii între 300 şi 560 J, la 6 pacienţi s-au aplicat 3 şocuri cu energii
totale între 300 şi 560 J şi la 3 pacienţi 4 şocuri cu energii totale de 1220 J
5. Un număr de 28 pacienți au trecut la ritm sinusal la energii mai mici sau
egale cu 200 J şi 12 pacienţi la peste 360 J.
6. Pacienții care nu au prezentat FA în antecedente s-au convertit în
proporţie mai mare la energia de 200 J. Cei cu FA în antecedente s-au
convertit în egală măsură la 200 J şi mai mari.
7. Vechimea fibrilației atriale a avut o influență marginal semnificativă asupra
tipului de conversie electrică.
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8. S-au observat diferențe între tipurile de conversie electrică la pacienții cu
diferite suferințe valvulare: insuficiență mitrală, insuficiență aortică,
insuficiență tricuspidiană, insuficiență pulmonară.
9. Energia şocurilor a fost ≤200 J cu succesul cardioversiei la 71,43% dintre
pacienții cu fibrilație paroxistică și la 56,25% dintre cei cu fibrilație
persistentă.
10. In timpul cardioversiei şi pe perioada internării în spital a pacienţilor nu sau constatat complicaţii ale cardioversiei.
11. Deşi nesemnificativ statistic cardioversia la şocuri sub 200 J s-a produs la
un număr mai mare de pacienţi sub tratament beta-adrenoblocant.
12. Datorită unei vechimi ridicate a FA un număr de 57 pacienţi au avut în
pretratment amiodaronă, 7 pacienţi au avut în tratament un antiaritmic din
clasa 1C (flecainidă) şi 1 pacient sotalol.
13. Din analiza prin regresie logistică a reieşit că hipertensiunea arterială,
starea de nutriţie (supraponderali) cât şi fibrilaţia atrială în antecedente au
o influenţă asupra cardioversiei electrice.
14. Cardioversia electrică a FA în lotul nostru a fost influenţată atât de factorii
funcţionali şi structurali ai cordului cât şi de comorbidităţile care însoţesc
în majoritatea cazurilor aritmia.
15. Factorii care influenţează, dar nesemnificativ în studiu, cardioversia FA
sunt: vârsta, prezenţa diabetului, durata FA, fracţia de ejecţie a
ventriculului stâng, diametrul atriului stâng.
16. Studiul nostru a arătat că pentru cardioversia electrică externă a FA un
nivel al energiei şocului electric de 200 J are o rată de succes mai mare
de la primul şoc, fără efecte adverse postşoc.

2.4.CONCLUZII FINALE
1.Fibrilaţia atrială reprezită cea mai frecventă tahiaritmie supraventriculară
întâlnită în evoluţia unor boli cronice cardiace datorită mecanismelor de
remodelare electrică sau structurală a miocardului.
2.Studiul clinic prezentat în teză evaluează două ipostaze diferite de apariţie sau
de prezenţă a fibrilaţiei atriale în departamentul de chirurgie cardiovasculară:
-interrelaţia fibrilaţie atrială – infarct acut de miocard la pacienţi ce se
practică revascularizarea coronariană prin intervenţie coronariană percutană;
-consecinţele apariţiei fibrilaţiei atriale în timpul intervenţiilor chirurgicale
pe cord.
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3.In al treilea studiu am evaluat influenţa unei metode nonfarmacologice de
conversie electrică a fibrilaţiei atriale la ritm sinusal.
4.Impactul fibrilaţiei atriale asupra prognosticului IMA este şi în prezent un
subiect de dezbatere în literatura de specialitate.
5. Mortalitatea la asocierea FA cu IMA reprezintă 12,50% din cazurile din lot pe
când mortalitatea în lotul de pacienţi cu intervenţii pe cord deschis a fost mai
mică de 8,10%.
6.Pacienţii cu IMA şi FA în antecedente au un risc crescut de mortalitate.
7.Prezenţa FA în orice moment al IMA creşte mortalitatea prin infarct miocardic.
8.FA este un factor de risc independent pentru IMA mai ales la sexul feminin şi
vârsta înaintată, cu evoluţie fatală spre deces în cele două studii de intervenţii
chirurgicale minimale sau majore la nivel cardiovascular.
9.FA în faza de instalare a IMA prevesteşte un prognostic mai grav şi poate fi
folosită ca un marker de risc mai ridicat.
10.Optimizarea tratamentului IMA mai ales prin terapia de reperfuzare
coronariană îmbunătăţeşte prognosticul şi gravitatea FA prin trecere la ritm
sinusal şi scăderea mortalităţii.
11.FA postoperatorie după operaţii chirurgicale pe cord reprezintă un fenomen
electrofiziologic tranzitor tipic şi reversibil pe fondul unui substrat electrofiziologic
favorabil aritmiei care este prezent înainte de operaţie sau apare ca rezultat al
operaţiei. In apariţia FA postoperatorii pe cord intervine în mod direct trauma
chirurgicală dar şi patologia preexistentă a cordului.
12.După intervenţii de reparare a valvei mitrale, aortice sau tricuspidiene poate
să apară FA intervenind ca factori predispozanţi vârsta şi mărimea atriului stâng.
13.Atât în lotul cu IMA şi intervenţie coronariană percutană cât şi în cel cu
intervenţii chirurgicale pe cord deschis şansa femeilor de supravieţuire este mai
mică decât a bărbaţilor.
14.Actualmente s-a trecut de la cardiologia clasică la cardiologia intervenţională
minim invazivă, cu sau fără implanarea de stent, în stenoze ale arterelor
coronare până la ocluzie totală, cu riscuri mici pentru pacient, ce nu necesită un
timp mare de intervenţie şi nici de spitalizare.
15. Chirurgia cardiacă este una dintre specialităţile care au evoluat extraordinar
în ultimii ani. Tehnici de bypass aorto-coronarian folosind exclusiv grefoane
arteriale, precum şi operaţiile de plastie valvulară (în care valva se repară şi nu
se înlocuieşte cu o proteză) sunt intervenţii moderne, practicate astăzi în clinici
de renume din ţară printre care şi Clinca din cadrul Centrului de urgenţe clinice
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pentru Boli cardiovasculare Academician „Vasile Cândea“ Bucureşti, cu rezultate
comparabile cu ale marilor clinici din străinătate.
16. Deoarece defibrilarea imediată şi cardioversia electrică sunt cruciale pentru
supravieţuirea pacientului ea este integrată în sistemul de asistenţă de urgenţă
cardiacă. Astfel, cel de-al treilea studiu a evidenţiat că în lotul de 72 pacienţi cu
FA rata de conversie electrică a fost de 72,22%, iar de conversie electrică şi
farmacologică de 76,39%.
17. Cardioversia electrica este o procedură cu un nivel de siguranţa satisfacător,
cu o eficienta superioara cardioversiei farmacologice in tratamentului mai ales a
FA persistente, după operaţii pe valve, după ce inima a revenit la dimensiuni
normale.
18. In terapia modernă a fibrilaţiei atriale se asociază şi se completează metode
de terapie farmacologică şi non-farmacologică de chirurgie cardiacă minim
invazivă sau pe cord deschis. Ea trebuie atent monitorizată şi adecvat tratată.
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