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1. PREAMBUL
Ghidurile rezumă şi evaluează toate dovezile valabile
pe un anumit subiect la momentul procesului de scriere, cu scopul de a asista profesioniştii din domeniul
sănătaţii în selectarea celor mai bune strategii de management pentru un anumit pacient cu o anumită pa626
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tologie. Ghidurile şi recomandările ar trebui să ajute
profesioniştii să ia decizii în practica de zi cu zi. Oricum, decizia finală cu privire la un pacient individual
trebuie făcută de către responsabilii din sănătate în
colaborare cu pacientul şi îngrijitorul după caz.
Un mare număr de ghiduri au fost emise în ultimii ani de către Societatea Română de Cardiologie
(SRC) precum şi de către alte societăţi şi organizaţii. Datorită impactului asupra practicii clinice, au
fost stabilite criteria de calitate pentru dezvoltarea
ghidurilor pentru a face toate deciziile transparente
utilizatorilor. Recomandările pentru emiterea şi formularea Ghidurilor ESC pot fi găsite pe site-ul ESC
(http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/
ClinicalPractice-Guidelines/Guidelines-development/
WritingESC-Guidelines). Ghidurile reprezintă poziţia
oficială a ESC pe un anumit subiect şi sunt actualizate
în mod regulat.
Membrii acestui grup de lucru au fost selectaţi de
către ESC, incluzând reprezentanţi din sub-grupuri
specifice, pentru a reprezenta profesioniştii implicaţi
în tratarea pacienţilor cu aceste patologii. Experţii selectaţi în domeniu au efectuat o analiză cuprinzătoare
a dovezilor publicate pentru gestionarea unei situaţii
date (incluzând diagnosticul, tratamentul, prevenţia
şi recuperarea) în conformitate cu Comitetul pentru
Ghiduri Practice (CGP) al ESC. S-a realizat o evaluare
critică a procedurilor de diagnostic şi tratament, inclusiv evaluarea raportului risc/beneficiu. Nivelul de
evidenţă şi puterea recomandării anumitor opţiuni de
management au fost cântărite şi clasificate în funcţie
de scale predefinite, aşa cum se arată în tabelele 1 şi 2.
Experţii în scrierea şi revizuirea panelurilor au furnizat declaraţii de interes pentru toate relaţiile care ar
putea fi percepute ca şi surse de conflicte de interes
reale sau potenţiale. Aceste documente au fost compilate într-un singur fişier şi pot fi găsite pe site-ul ESC
(http://www.escardio.org/guidelines). Orice modificare în declaraţiile de interes, apărute în timpul perioadei de redactare, au fost semnalate ESC şi actualizate.
Grupul operativ a primit întregul sprijin financiar de
la ESC, fără nicio implicare din industria de asistenţă
medicală.
CGP din cadrul ESC supervizează şi coordonează
pregătirea noilor ghiduri. Comitetul este de asemenea responsabil pentru procesul de atestare al acestor ghiduri. Ghidurile ESC sunt supuse unor revizuiri
extinse de către CGP şi experţi externi. După revizuirile corespunzătoare ghidurile sunt aprobate de către
toţi membrii grupurilor de lucru. Documentul final
este aprobat de către CGP pentru a fi publicat în Eu-
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Tabelul 1. Clasele de recomandări
Clasa de recomandare
Clasa I
Clasa II
Clasa IIa
Clasa IIb
Clasa III

Definiţie
Dovezi sau/şi acord general cu privire la faptul că un anumit
tratament sau procedură sunt benefice, utile, eficiente.
Dovezi contradictorii sau/şi divergenţă de opinii asupra utilităţii/eficacităţii unui anumit tratament sau proceduri.
Dovada/opinia este mai degrabă în favoarea utilităţii/eficienţei
Utilitatea/eficienţa este mai puţin susţinută de dovezi/opinii.
Dovezi sau acord general că un anume tratament sau procedură nu este utilă/efi cientă şi în anumite cazuri poate fi chiar
dăunătoare.

Sugestii pentru utilizare
Este recomandată/ este indicată.

Ar trebui luată în considerare.
Poate fi luată în considerare.
Nu este recomandată

Tabelul 2. Niveluri de evidenţă
Nivel de evidenţă A

Date derivate din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de evidenţă B

Date derivate dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii largi non-randomizate

Nivel de evidenţă C

Consens de opinii ale experţilor sau/şi studii mici, studii retrospective, registre

ropean Heart Journal. Ghidurile sunt elaborate după
o analiză atentă a cunostintelor stiiinţifice, medicale şi
a informaţiilor disponibile la momentul scrierii.
Sarcina de a dezvolta ghidurile ESC include, de
asemenea, crearea de instrumente educaţionale şi
implementarea de programe pentru recomandări,
incluzând versiuni de buzunar, slide-uri cu rezumate,
broşuri cu mesaje esenţiale, carduri de sinteză pentru
non-specialişti şi o versiune electronică pentru aplicaţii digitale (telefoane inteligente, etc.). Aceste versiuni
sunt prescurtate şi, prin urmare, dacă este necesar, ar
trebui să se apeleze întotdeauna la versiunea integrală, care este disponibilă gratuit pe site-ul ESC şi găzduită pe site-ul European Heart Journal. Societăţile
naţionale ESC sunt încurajate să sprijine, să traducă
şi să pună în aplicare toate ghidurile ESC. Programele
de implementare sunt necesare deoarece s-a demonstrat ca aplicarea temeinică a recomandărilor clinice
poate influenţa favorabil evoluţia bolilor.
Bucla între cercetarea clinică, scrierea ghidurilor
şi punerea lor în practică poate fi închisă doar dacă
studii observaţionale şi registre sunt întocmite pentru
a verifica dacă practica de zi cu zi din viaţa reală ţine
seama de ceea ce este recomandat în ghiduri.
Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt încurajaţi
să urmeze ghidurile ESC atunci când îşi exercită judecata clinică, precum şi în stabilirea şi punerea în aplicare a stategiilor de prevenţie, diagnostic şi tratament.
Cu toate acestea, ghidurile nu înlocuiesc responsabilitatea medicilor de a lua cea mai corectă decizie,
individualizată starii de sănătate a fiecărui pacient şi
ţinând cont de opţiunile pacientului, respectiv a în-

soţitorului, dacă este cazul. De asemenea, este responsabilitatea medicului să verifice normele şi reglementările aplicabile medicamentelor şi dispozitivelor
medicale la momentul prescripţiei.

2. INTRODUCERE
Primul ghid european pentru managementul sincopei
a fost publicat în 2001, cu versiuni ulterioare în 2004
şi 2009. În martie 2015, membrii CGP al ESC au considerat că s-au adunat suficiente date noi pentru a justifica lansarea unui ghid nou.
Compoziţia multidisciplinară a Grupului de Lucru
constituie aspectul cel mai important ce caracterizează acest document. Cardiologii reprezintă o minoritate a panelului, iar experţii în medicină de urgenţă,
medicină internă şi fiziologie, neurologie şi boli autonome, geriatrie şi asistenţă medicală acoperă toate
aspectele managementului diferitelor forme de sincopă şi ale pierderilor tranzitorii ale stării de conşienţă
(PTSC).
Comparativ cu versiunile anterioare ale acestui
ghid, documentul din 2018 conţine Date Suplimentare
ca şi parte integrantă. În timp ce textul printat vizează
adoptarea unor recomandări formale bazate pe dovezi în concordanţă cu regulile standardizate ale ESC,
această publicaţie, disponibilă doar în varianta online,
permite extinderea conţinutului spre probleme practice şi are în vedere umplerea golului dintre cele mai
bune dovezi ştiinţifice disponibile şi nevoia de diseminare a acestor concepte în practica clinică (“Avem
cunoştinţele, trebuie să le învăţăm”). Datorită Datelor Suplimentare sunt oferite mai multe explicaţii pe
627
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Figura 1. Ce este nou în Ghidul de Sincopă 2018? AA = antiaritmic; FA = fibrilaţie atrială; CAVD = cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept;
MSC = masaj de sinus carotidian; ECG = electrocardiogramă; DU = departamentul de urgenţă; FEVS = fracţia de ejecţie a ventriculului stâng; CMH
= cardiomiopatia hipertrofică; DCI = defibrilator cardiac implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; HO = hipotensiune ortostatică;
MFCP = manevre fizice de contrapresiune; PSP = pseudosincopa psihogenă; TRNS = timpul de recuperare al nodului sinusal; US = unitatea de sincopă;
TSV = tahicardie supraventriculară; TV = tahicardie ventriculară.

puncte specifice şi datorită Instrucţiilor Practice Online sunt generate sfaturi în privinţa evaluării pacienţilor cu pierderea stării de conştienţă (PSC), precum
şi în efectuarea şi interpretarea corectă a testelor; de
câte ori este posibil, se ofera evolutii, înregistrări video, diagrame şi liste de verificare.
Documentul îşi axează atenţia asupra pacientului,
focusându-se asupra terapiei şi a scăderii riscului de
recurenţă, precum şi asupra consecinţelor ameninţătoare de viaţă ale recurenţei sincopei. În acest scop,
chiar şi în absenţa unor evidenţe puternice din trialuri,
se ofera sfaturi posibile în vederea terapiei adecvate,
628

bazate pe expertiza practică a membrilor Grupului de
Lucru (“Pacienţii noştri caută soluţii, nu doar explicaţii”). Atunci când este posibil, se ofera atat algoritmi
terapeutici cat şi pentru luarea deciziilor.
În final, recunoaştem că una dintre marile provocări în managementul sincopei o constituie scăderea
internărilor inutile, precum şi utilizarea nepotrivită a
testelor paraclinice, cu păstrarea siguranţei pacientului. Ne focusăm foarte mult asupra căilor şi problemelor organizatorice (“Avem cunoştinţele, trebuie să le
aplicăm”). În mod particular, propunem o cale de îngrijire pentru managementul pacienţilor cu PTSC din
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Ilustraţie centrală. Concepte noi/revizuite în managementul sincopei.
ECG=electrocardiograma, DU=department de urgenţă, DCI defibrillator cardiac implantabil, MCS=moarte cardiacă subită.

momentul sosirii în departamentul de urgenţă (DU) şi
oferim informaţii practice şi cum să dezvoltăm clinici
ambulatorii de sincopă (unităţi de sincopă), cu scopul
de a reduce spitalizările, subdiagnosticarea şi costurile.
2.1 Ce este nou în versiunea 2018?
Modificările în recomandările efectuate în versiunea
2018 comparativ cu versiunea 2009, noile recomandări şi cele mai importante concepte noi/revizuite
sunt sumarizate în Figura 1.

3. DEFINIŢII, CLASIFICARE ŞI
FIZIOPATOLOGIE
3.1.Definiţii
 Sincopa este definită ca o PTSC datorată hipoperfuziei cerebrale, caracterizată prin debut
rapid, durată scurtă şi recuperare spontană,
completă.
Sincopa împarte o serie de caracteristici clinice cu
alte tulburări, fiind prezentă în multe diagnostic diferenţiale. Acest grup de tulburări este încadrat sub
denumirea de PTSC.

 PTSC este definită ca o stare reală sau aparentă a PSC cu pierderea stării de conştienţă, caracterizată prin amnezie pe perioada stării de
inconştienţă, control motor anormal, lipsa responsivităţii şi durată scurtă.
Cele două mari grupuri de PTSC sunt ,,PTSC secundară traumei cerebrale” şi ,,PTSC ne-traumatică”
(figura 2). PTSC traumatică nu va fi tratată în acest
document, aşadar termenul PTSC va fi atribuit formelor ne-traumatice.
Caracteristicile clinice ale PTSC sunt obţinute fie
din anamneza pacienţilor, fie din datele oferite de
către martorii oculari. Caracteristicile specifice care
ajută la stabilirea diagnosticului sunt subliniate în Secţiunea 3 a Instrucţiunilor Practice Online.
Grupurile de PTSC sunt definite utilizând noţiuni
fiziopatologice: hipoperfuzia cerebrală constituie criteriul pentru sincopă, activitatea cerebrală excesivă
anormală pentru crizele epileptice, procesul psihologic al conversiei pentru PTSC psihogenă. Definirea
sincopei se bazează pe fiziopatologie deoarece niciun
set de caracteristici clinice nu poate cuprinde toate
formele de sincopă, excluzând în acelaşi timp şi toa629
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Figura 2. Sincopa în contextul pierderii tranzitorii a stării de conştienţă. Pierderea tranzitorie a stării de conştienţă ne-traumatică cuprinde patru subgrupuri: sincopă, crize epileptice, pierderea tranzitorie a stării de conşienţă psihogenă şi un subgrup divers, de cauze rare. Această ordine reprezintă
frecvenţa lor de apariţie. Se pot produce combinaţii ale acestora; de exemplu, pierderea tranzitorie a stării de conştienţă poate determina căderi
cu apariţia contuziei, caz în care pierderea tranzitorie a stării de conştienţă este atât traumatică, cât şi ne-traumatică. AIT=atac ischemic tranzitor,
PTSC=pierderea tranzitorie a stării de conştienţă.

te tipurile de crize epileptice şi evenimentele precum
PTSC psihogenă.
 Adjectivul presincopal este utilizat pentru a indica simptomele şi semnele premergătoare stării
de inconştienţă din sincopă. De notat, substantivul presincopă este utilizat adesea pentru a
descrie o stare ce seamănă cu prodromul sincopei, dar care nu este urmată de PSC.
Sunt utilizaţi o varietate de termeni, care, în general nu se suprapun îndeajuns de aproape peste definiţiile din acest document încât să poată fi folosiţi ca
sinonime ale termenilor definiţi.
3.2 Clasificarea şi fiziopatologia sincopei şi a
pierderilor tranzitorii ale stării de conştienţă
3.2.1 Sincopa
Tabelul 3 oferă o clasificare a principalelor cauze
de sincopă, evidenţiind grupuri de tulburări cu fiziopatologie, prezentare şi riscuri comune. Caracteristicile
clinice, epidemiologia, prognosticul, impactul asupra
calităţii vieţii şi problemele economice sunt prezentate în Secţiunea 2 a Instrucţiunilor Practice Online.
Clasificarea fiziopatologică a sincopei este centrată pe scăderea tensiunii arteriale (TA), având drept
caracteristică definitorie, scăderea fluxului sanguin
cerebral global. Fig.3 arată TA scăzută şi hipoperfuzie
630

cerebrală globală drept cale centrală comună de producere a sincopei. O oprire bruscă a fluxului sanguin
cerebral de 6-8 sec poate cauza PSC completă. O TA
sistolică de 50-60 mmHg la nivelul cordului înseamnând 30-50 mmHg la nivel cerebral si în poziţie ortostatică, va determina PSC.
TA sistolică este produsul dintre debitul cardiac şi
rezistenţa totală periferică, o scădere a oricăreia dintre acestea putând cauza sincopă. Totuşi, în sincopă,
ambele mecanisme acţionează adesea împreună, în
grade diferite.
Sunt trei cauze primare de scădere a rezistenţei totale periferice. Prima este reprezentată de scăderea
activităţii reflexe prin scăderea vasoconstricţiei simpatice: acesta este ,,tipul vasodepresor” al sincopei
reflexe, ilustrat în inelul extern al figurii 3.
A doua cauză este o disfuncţie funcţională, iar cea
de a treia o disfuncţie structurală a sistemului nervos
autonom, indusă medicamentos, primară sau secundară, cauze reprezentate în inelul extern. În disfuncţia
autonomă, există un răspuns vasoconstrictor insuficient din partea sistemului simpatic la poziţia ortostatiscă.
Sunt patru cauze primare de debit cardiac scăzut.
Prima este reprezentată de bradicardia reflexă, cunoscută ca sincopa reflexă cardioinhibitorie. A doua
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Tabelul 3. Clasificarea sincopei
Sincopa reflexă (sincopa mediată neural)
Vasovagală:
- SVV ortostatică: ortostatism, mai puţin întâlnită în poziţie şezândă
- emoţională: frică, durere (somatică sau viscerală), instrumentare, fobia de sânge
Situaţională:
- micţională
- stimulare gastrointestinală (înghiţire, defecare)
- tuse, strănut
- post-exerciţional
- altele (ex.râs, cântat la instrumente de sufl at)
Sindromul de sinus carotidian
Forme non-clasice (fără prodrom şi/sau fără triggeri aparenţi şi/sau prezentare atipică)
Sincopa secundară HO
De notat că hipotensiunea poate fi exacerbată de staza venoasă din timpul efortului (efort indusă), după mese (hipotensiune post-prandială) şi după repaus la
pat prelungit (decondiţionare)
HO indusă medicamentos (cauza cea mai frecventă de HO):
- ex. vasodilatatoare, diuretice, fenotiazină, antidepresive
Depleţie volemică:
- hemoragie, diaree, vărsături
Disfuncţie autonomă primară (HO neurogenă):
- disfuncţie autonomă pură, atrofie sistemică multiplă, boala Parkinson, demenţă cu corpi Lewy
Disfuncţie autonomă secundară (HO neurogenă):
- diabet, amiloidoză, injurii ale măduvei spinării, neuropatia autonomă autoimună, neuropatia autonomă paraneoplazică, insuficienţă renală
Sincopa cardiacă
Aritmiile drept cauză primară
Bradicardia:
- boala de nod sinusal (inclusiv sindromul bradi/tahi)
- boli ale sistemului de conducere atrioventriculară
Tahicardia:
- supraventriculară
- ventriculară
Boli cardiace structurale: stenoza aortică, ischemia/infarctul miocardic acut, cardiomiopatia hipertrofică, mase intracardiace (mixomul atrial,
tumori, etc), boli pericardice/tamponadă, anomalii congenitale ale arterelor coronare, disfuncţii ale protezelor valvulare;
Afecţiuni cardiopulmonare şi ale marilor vase: embolia pulmonară, disecţia acută de aortă, hipertensiunea pulmonară.
Comentarii
 Toate formele de sincopă, dar îndeosebi sincopa reflexă şi HO, au incidenţă de producere mai ridicată sau sunt mai severe când sunt prezenţi
anumiţi factori: medicaţie ce determină scăderea TA (secundară vasodilataţiei sau hipovolemiei), consumul de alcool, depleţia volemică (hemoragia, aport lichidian scăzut, diareea, vărsăturile), boli pulmonare determinând scăderea aportului cerebral de oxigen, factori de mediu (stres
termic).
 Sunt doua mecanisme fiziopatologice principale în sincopa reflexă: ,,vasodepresia’’ se referă la condiţiile în care vasoconstricţia simpatică insuficientă determină hipotensiune1,2; ,,cardioinhibiţia” apare când predomină bradicardia sau asistola, exprimând o suprastimulare parasimpatică.
Pattern-ul hemodinamic (cardioinhibitor, vasodepresor, sau ambele), este independent de trigger-ul ce a declanşat sincopa reflexă. De exemplu,
sincopa micţională sau SVV ortostatică se poate prezenta în mod egal ca sincopă cardioinhibitorie sau vasodepresoare.
 Formele non-clasice de sincopă reflexă includ un grup heterogen de pacienţi. Termenul este utilizat pentru a descrie sincopa reflexă ce se
produce în prezenţa unor triggeri incerţi sau aparent absenţi şi/sau cu prezentare atipică. Diagnosticul sincopei reflexe este probabil când alte
cauze de sincopă sunt excluse (absenţa bolilor cardiace structurale) şi/sau simptomele sunt reproduse la testul Tilt3. În prezent acest grup conţine şi sincopa asociată cu concentraţie plasmatică redusă de adenozină4,5.
 Cauzele cardiovasculare de intoleranţă ortostatică includ HO clasica, HO iniţială, HO întârziată, STOP şi SVV, care în acest context pot fi numite SVV ortostatică6,7. Sindroamele de intoleranţă ortostatică ce pot determina sincopă sunt prezentate în secţiunea 2 a Instrucţiunilor Practice
Online
TA=tensiune arterială, HO=hipotensiune ortostatică, STOP-sindromul de tahicardie posturală ortostatică, SVV=sincopă vasovagală

categorie o reprezintă cauzele cardiovasculare: aritmii
si boli structurale incluzând embolia pulmonară şi hipertensiunea pulmonară.
A treia cauză de debit cardiac scăzut este constituită de întoarcerea venoasă inadecvată secundară depleţiei volemice sau stazei venoase. În cele din urmă,
incompetenţa cronotropă şi inotropă prin disfuncţia

sistemului autonom, poate determina scăderea debitului cardiac.
De notat că aceste mecanisme primare pot interacţiona în moduri diferite: în primul rând staza venoasă
şi întoarcerea venoasă inadecvată reprezintă un factor declanşator pentru reflexul inadecvat în sincopa
reflexă ortostatică; în al doilea rând, o rezistenţă to631
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sindromul de furt subclavicular, sunt asociate cu semne neurologice focale.
O hemoragie subarahnoidiană se poate prezenta cu
o scurtă PSC, dar cefaleea extremă, brusc instalată,
asociată, sugerează cauza. În cianoza asociată problemelor de respiraţie ale sugarului, mecanismul primar
este reprezentat de apneea expiratorie cu hipoxie10,11.
Tabelul 4 prezintă principalele caracteristici ce diferenţiază sincopa de tulburările ce pot fi interpretate
greşit drept sincopă.

4. DIAGNOSTIC, EVALUARE ŞI
MANAGEMENT ÎN FUNCŢIE DE
STRATIFICAREA RISCULUI

Figura 3. Bazele fiziopatologice ale clasificării sincopei.
SNA=sistem nervos autonom; TA=tensiune arterială.

tală periferică scăzută poate determina stază sanguină
venoasă sub-diafragmatic, scăzând întoarcerea venoasă şi, în consecinţă, debitul cardiac.
Cele trei mari grupuri de sincopă, şi anume reflexă,
cardiovasculară şi secundară hipotensiunii ortostatice
(HO) sunt ilustrate în inelele externe ale Figurii 3. Sincopa reflexă şi cea determinată de HO cuprind cele
două mari mecanisme fiziopatologice.
3.2.2. Forme non-sincopale (reale sau
aparente) ale pierderilor tranzitorii ale stării
de conştienţă
În figura 2 sunt incluse doar formele de epilespie
în care controlul neuromotor normal este pierdut,
deci pacienţii au căderi. Acestea sunt convulsiile tonice, clonice, tonico-clonice şi generalizate atonice,
putând fi clasificate ca primare sau secundare. Formele de epilepsie în care pacienţii rămân în poziţie
ridicată activă, ex. în şezut sau în picioare (ex.convulsii
parţiale complexe sau absenţe epileptice) nu sunt incluse în PTSC, dar uneori sunt diagnosticate incorect
ca sincope. PTSC psihogenă prezintă două forme: una
asemanatoare convulsiilor epileptice (convulsii psihogene non-epileptice [CPNE]) şi cealaltă fără mişcări
grosiere, asemanatoare sincopei (pseudosincopa psihogenă [PPS]).
Cauzele rare de PTSC produc rareori confuzie cu
principalele forme de PTSC, deoarece în majoritatea
cazurilor diferă clinic suficient încât să fie excluse ca
sincope. Atât atacul ischemic tranzitor (AIT), cât şi
632

4.1. Evaluare iniţială
Caracteristicile clinice ale PTSC se obţin, de obicei,
din anamneza pacientului precum şi a martorilor oculari. Când pacientul se adresează pentru prima dată

Tabelul 4.Tulburările ce pot fi interpretate greşit drept
sincopă
Tulburarea
Convulsii generalizate
Convulsii parţiale complexe, absenţe epileptice
PSP sau ,,pseudocoma”

Căderi fără PTSC
Cataplexie

Hemoragia intracerebrală
sau subarahnoidiană
AIT vertebrobazilar

AIT carotidian

Sindromul de furt subclavicular
Tulburări metabolice
incluzând hipoglicemia,
hipoxia, hiperventilaţia cu
hipocapnie
Intoxicaţii

Stop cardiac
Comă

Caracteristici ce o deosebesc de
sincopă
Vezi secţiunea 8, tabelul 10
Fără căderei, însă aresponsiv şi
amnezie ulterioară
PSC aparentă ce durează de la
minute la ore, frecvenţă mare, de
câteva ori pe zi
Fără aresponsivitate sau amnezie
Căderi cu paralizie flască şi
aresponsivitate, fără anemnezie
ulterioară
Starea de conştienţă se reduce
progresiv. Asociază cefaleea intensă
si alte semne neurologice
Întotdeauna semne şi simptome
neurologice focale, de obicei fără
PSC; dacă starea de conştienţă este
pierdută, aceasta durează mai mult
decat PTSC
Starea de conştienţă nu este pierdută în AIT carotidiene, dar sunt
semne şi simptome neurologice
focale pronunţate
Asociat cu semne neurologice
focale
Durată mai mare decât în PTSC,
starea de conştienţă poate fi deteriorată, dar nu abolită.
Durată mai mare decât în PTSC,
starea de conştienţă poate fi deteriorată, dar nu abolită.
PSC fără revenire spontană
Durată mai mare decât în PTSC
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Figura 4. Diagrama pentru evaluarea iniţială şi stratificarea riscului la pacienţii cu sincopă.
I+F=istoric+examen clinic; ECG=electrocardiogramă; TA=tensiunea arterială, PTSC=pierderea tranzitorie a stării de conştienţă.

pentru o posibilă PTSC, istoricul trebuie stabilit chiar
dacă a fost cu adevărat o PTSC. Astfel, în acest mod,
se poate obţine o diferenţiere între grupurile majore
de PTSC. Diagrama pentru evaluarea PTSC este redată în figura 4. Evaluarea iniţială ar trebui să răspundă la
câteva întrebări cheie:
(1) Evenimentul a fost PTSC?
(2) În cazul unei PTSC, are origine sincopală sau
non-sincopală?
(3) În cazul suspiciunii de sincopă , există un diagnostic etiologic sigur (vezi secţiunea 4.1.1)?
(4) Există dovezi care să indice un risc cardiovascular înalt sau de deces (vezi secţiunea 4.1.2)?
PTSC are patru caracteristici: durată scurtă, control neuromotor anormal, pierderea responsivităţii şi
amnezia din timpul PSC (pentru explicaţia caracteristicilor clinice ale PTSC vezi Tabelul 4 Online în secţiunea
4.1 a Instrucţiunilor Practice Online).
PTSC este sincopă probabilă atunci când: (i) sunt
semne şi simptome specifice pentru sincopa refle-

xă, sincopa secundară HO sau sincopa cardiacă şi (ii)
sunt absente semne şi simptome specifice pentru alte
forme de PTSC (traumă cerebrală, convulsii epileptice, PTSC psihogenă şi/sau cauze rare). Instrucţiunile
practice pentru efectuarea istoricului sunt redate în
secţiunile 3 şi 4 ale Instrucţiunilor Practice Online.
Când convulsiile epileptice sau atacurile psihogene
sunt probabile, ar trebui efectuată o evaluare adecvata, in etape., Medicii pot diferenţia sincopa de alte forme de PTSC în aproximativ 60% dintre cazuri atunci
cand este obtinut un istoric clinic amănunţit.12 Pentru
PTSC non-sincopală vezi secţiunile 7 şi 8.
4.1.1. Diagnosticul sincopei
Punctul de plecare pentru diagnostic în cazul suspiciunii PTSC de natură sincopală il constituie evaluarea
iniţială a sincopei, care constă în:
 Întocmirea atentă a istoricului în ceea ce priveşte crizele actuale şi cele anterioare, declaraţiile martorilor oculari, în persoană sau prin
interviu telefonic.
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Criteriile diagnostice la evaluarea iniţială
Recomandări

Clasă

Nivel

I

C

I

C

I

C

IIa

C

Sincopa reflexă şi HO
SVV este înalt probabilă dacă sincopa este precipitată de durere, teamă sau ortostatism şi este precedată de prodrom tipic cu
caracter progresiv (paloare, transpiraţii şi sau greaţă). 8,13-17
Sincopa reflexă situaţională este înalt probabilă dacă sincopa apare în cursul sau imediat după triggeri specifici, listaţi în Tabelul
3. 8,13-17
Sincopa secundară HO este confirmată când sincopa apare în ortostatism şi există HO importantă concomitentă.18-24
În absenţa criteriilor de mai sus, sincopa reflexă sau HO ar trebui considerate probabile atunci când caracteristicile care sugerează sincopă reflexă sau HO sunt prezente, iar caracteristicile ce sugerează sincopă cardiacă sunt absente (vezi Tabelul 5).
Sincopa cardiacă
Sincopa aritmică este înalt probabilă atunci când ECG arată 25-39:
 Bradicardie persistentă 40 b.p.m. sau pauze >3 sec în stare alertă şi în absenţa antrenamentui fizic;
 Bloc AV gradul II Mobitz 2 şi gradul III;
C
 Alternanţă de BR stâng şi BR drept;
I
 TV sau TSV paroxistică cu ritm rapid;
 Episoade de TV polimorfă nesusţinută şi interval QT lung sau scurt;
 Malfuncţie de pacemaker sau DCI cu pauze cardiace.
Sincopa legată de ischemia cardiacă este confirmată când sincopa se prezintă cu semne de ischemie miocardică acută cu sau
I
C
fără infarct miocardic. 25-39
Sincopa secundară tulburărilor structurale cardiopulmonare este înalt probabilă când sincopa este prezentă la pacienţi cu
C
I
mixom atrial prolabant, tromb atrial stâng, stenoză aortică severă, embolie pulmonară sau disecţie aortică acută.
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
Evaluarea sincopei iniţiale, aşa cum este descrisă în acest document, poate stabili cauza sincopei la majoritatea pacienţilor. Aderenţa strictă la
definiţiile de mai sus a SVV, a sincopei reflexe situaţionale şi a sincopei secundare HO, poate fi considerată sigură sau înalt probabilă indiferent de
prezenţa oricărei alte anomalii găsite. La pacienţii tineri cu sincopă neexplicată şi fără istoric de boli cardiace, fără istoric familial de moarte subită,
fără sincopă în decubit dorsal sau sincopă în cursul somnului sau în timpul exerciţiului fizic, fără triggeri neobişnuiţi şi cu ECG normal, probabilitatea unei sincope cardice este foarte scăzută. Rata de MCS la pacienţi sub 35 ani este de 1-3/ 10000 pe an.
AV= atrioventricular; BR = bloc de ramură; b.p.m.=bătăi pe minut; ECG = electrocardiogramă; DCI =defibrilator cardiac implantabil; HO = hipotensiune ortostatica, MCS = moarte cardiacă
subită; TSV = tahicardie supraventriculară; TV= tahicardie ventriculară; SVV =sincopă vasovagală.

 Examinarea clinică, inclusiv măsurarea tensiunii
arteriale în clinostatism şi în ortostatism.
 Efectuarea electrocardiogramei standard 12
derivatii (ECG).
În funcţie de informaţiile oferite, se vor efectua urmatoarele examene adiţionale atunci când se considera a fi necesar (vezi secţiunea 4.2):
 Monitorizare ECG în suspiciunea de sincopă
aritmică.
 Ecocardiograma în cazul existenţei unei boli
cardiace cunoscute sau a unor date sugestive
pentru boli cardiace structurale sau sincopă secundară cauzelor cardiovasculare.
 Masaj de sinus carotidian (MSC) la pacienţi cu
vârsta peste 40 de ani.
 Testul mesei înclinate în suspiciunea de HO sau
sincopă reflexă.
 Teste biologice când sunt indicate clinic, (de
ex: hematocrit sau hemoglobină în suspiciunea
de hemoragie, saturaţia oxigenului sau gazele
sanguine în suspiciunea de hipoxie, troponina în
suspiciunea de sincopă legată de ischemia mio634

cardică sau D-dimeri în suspiciunea de embolie
pulmonară, etc.).
Chiar dacă nu există un gold standard sau de
referinţă, evaluarea iniţială poate duce la un diagnostic de certitudine sau la o suspiciune înaltă
de diagnostic când sunt întâlnite criteriile listate
în tabelul de recomandări.
Când un diagnostic este aproape cert sau înalt probabil, nu sunt necesare investigaţii suplimentare şi se
poate stabili un plan terapeutic. În alte cazuri, evaluarea iniţială poate sugera un diagnostic când sunt
prezente caracteristicile listate în Tabelul 5 sau, din
contra, poate să nu sugereze niciun diagnostic.
4.1.2 Managementul sincopei în
departamentul de urgenţă în funcţie de
stratificarea riscului
Managementul unei PTSC de natură posibil sincopală în DU ar trebui să răspundă la următoarele 3
întrebări-cheie:
(1) Există un substrat cauzator important ce poate
fi identificat?
(2) Care este riscul unui rezultat nefavorabil?
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Tabelul 5. Caracteristici clinice ce pot sugera un
diagnostic la evaluarea iniţială
Sincopa reflexă
 Istoric lung de sincopă recurentă, în mod particular înainte de
vârsta de 40 ani
 După imagini, sunete, mirosuri neplăcute sau durere
 Ortostatism prelungit
 În timpul mesei
 Prezenţa în locuri aglomerate şi/sau calde
 Activarea autonomă înainte de sincopă: paloare, transpiraţii şi/sau
greaţă/vărsături
 La rotaţia capului sau la presiune pe sinusul carotidian (ca în tumori, bărbierit, gulere strânse)
 Absenţa bolilor cardiace
Sincopă secundară HO
 În timpul şi după ortostatism
 Ortostatism prelungit
 Ortostatism după efort
 Hipotensiune post-prandială
 Legătură temporală cu începutul sau schimbări ale dozelor în
tratamentul cu medicamente vasodepresoare sau diuretice ce duc
la hipotensiune
 Prezenţa neuropatiei autonome sau a parkinsonismului
Sincopa cardiacă
 În timpul efortului sau în decubit dorsal
 Palpitaţii instalate brusc urmate imediat de sincopă
 Istoric familial de moarte subită neexplicată la vârste tinere
 Prezenţa bolilor cardiace structurale sau a bolii coronariene
 ECG sugerează sincopă aritmică:
- Bloc bifascicular (definit fie ca BR stâng sau drept asociat cu bloc
fascicular stâng anterior sau posterior
- Alte anomalii de conducere intraventriculară (QRS cu durată
≥0,12s)
- Bloc AV gradul II Mobitz 1 şi bloc AV gradul I cu importantă
alungire a intervalui PR
- Bradicardie sinusală moderată asimptomatică (40-59 b.p.m.) sau
fibrilaţie atrială cu ritm lent (40-50 b.p.m.) în absenţa medicaţiei
cronotrope negative
- TV nesusţinută
- Complexe QRS cu pre-excitaţie
- Interval QT lung sau scurt
- Repolarizare precoce
- Supradenivelare de segment ST cu morfologie de tip 1 în derivaţiile V1-V3 (pattern Brugada)
- Unde T negative în precordialele drepte, unde epsilon suggestive
pentru CAVD
- Hipetrofie ventriculară stângă sugerând cardiomiopatie hipetrofică
CAVD=cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept; AV=atrioventricular; BR=bloc de
ramură; b.p.m.= bătăi pe minut; ECG= electrocardiogramă; HO=hipotensiune ortostatică;
TV= tahicardie ventriculară.

(3) Pacientul ar trebui internat în spital?
Figura 5 ilustrează o diagramă pentru managementul şi stratificarea riscului pacienţilor adresaţi către
DU pentru PTSC suspectată a fi sincopă (modificată
după Casagranda şi colab.40).
Întrebarea nr.1: Există un substrat etiologic important ce poate fi identificat?
De obicei, diagnosticul de sincopă poate fi stabilit.
Scopul principal al clinicianului din DU este să stabi-
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lească un substrat etiologic, mai ales în cazul celor cu
risc potenţial de deteriorare clinică rapidă41,42 . Boala
acută subiacentă determină mai degrabă evenimente
adverse pe termen scurt decât sincopa în sine43. Managementul în acest caz se va axa pe tratarea bolii de
bază (Figura 5). Multe condiţii ameninţătoare de viaţă
non-cardiovasculare (40-50%) şi unele cardiovasculare sunt evidente în DU44. Tabelul 6 listează caracteristicile cu risc înalt ce sugerează prezenţa unei cauze
subiacente importante şi caracteristicile cu risc scăzut
ce sugerează o cauză subiacentă benignă.
Întrebarea nr.2: Care este riscul unui rezultat nefavorabil?
Caracteristicile cu risc înalt sunt prezentate în Tabelul
6, precum şi cum se poate utiliza acest profil de risc
pentru a ghida managementul ulterior cu ilustrarea în
Figura 6.
Stratificarea riscului este importantă din 2 motive:
(1) Pentru a recunoaşte pacienţii cu risc scăzut de
evenimente ce pot fi externati cu o educaţie
adecvată.
(2) Pentru a recunoaşte pacienţii cu patologie cu
risc cardiovascular înalt ce necesită investigaţii
urgente. In acest caz, poate fi necesară internarea.
Pacienţii cu risc înalt au mai probabil sincopă cardiacă. Boala cardiacă structurală25-27,31,35,36,45 şi boala
aritmică primară46 sunt factori de risc majori pentru
moartea cardiacă subită (MCS) şi mortalitatea generală la pacienţii cu sincopă.
Pacienţii cu risc scăzut au mai degrabă sincopă reflexă şi un prognostic excelent47.
HO este asociată cu un risc de deces de două ori
mai mare în funcţie de severitatea comorbidităţilor în
comparaţie cu populaţia generală48.
Întrebarea nr. 3: Pacientul ar trebui internat în
spital?
Aproximativ 50% dintre pacienţii ce se prezintă în DU
cu sincopă sunt internaţi (deşi procentele variază între 12-86% - vezi Datele suplimentare Tabelul 4). Judecata clinică primează, iar protocoalele standardizate
nu au schimbat semnificativ aceste procente. Statistic,
se estimează că în următoarele 7-30 de zile, doar 0,8%
dintre pacienţi mor şi 6,9% au o evoluţie nefavorabilă
non-fatală în timp ce se află în DU, iar alţi 3,6% au o
evoluţie nefavorabilă post-externare (vezi Date suplimentare Tabelul 4). Internarea inutilă a pacienţilor cu
risc scăzut poate fi dăunătoare87. Deşi este crucială
identificarea pacienţilor cu risc înalt pentru a asigura
635
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Figura 5. Managementul pacienţilor adresaţi departamentului de urgenţă pentru pierderea tranzitorie a stării de conştienţă suspectată a fi sincopă
(modificat după Casagranda şi colab.40). DU=departament de urgenţă.
a
De exemplu, include embolia pulmonară ce se prezintă cu dispnee, durere toracică pleuritică şi sincopă, dar fără traumă secundară sincopei.

Managementul sincopei în departamentul de urgenţă
Recomandare
Este recomandat ca pacienţii ce prezinta caracteristici cu risc scăzut, cu probabilitate de a avea sincopă reflexă sau situaţională
sau sincopă secundară HO, să fie externaţi din DU. 27,35,36,49–54,58,62,69
Este recomandat ca pacienţii ce prezintă caracteristici cu risc înalt să primească o evaluare precoce promptă şi intensivă într-o
unitate de sincopă sau intr-o unitate de observaţie a DU (dacă este posibil) sau să fie internaţi. 26,27,35,36,44–46,50,55–57,59,60,70–76
Este recomandat ca pacienţii care nu prezinta caracteristici cu risc înalt sau scăzut să fie supravegheatţi în DU sau în unitatea
de sincopă, în locul spitalizării.40,63–65,77
Scorurile de stratificare a riscului pot fi considerate pentru stratificarea riscului în DU.78-86
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
 În DU, presincopa ar trebui evaluată cu aceeaşi acurateţe ca sincopa, având acelaşi prognostic.66–68
 Teste diagnostice radiologice şi de laborator precum radiografia toracică, tomografia computerizată cerebrală, teste
hematologice de rutină, biochimia, D-dimerii şi markerii cardiaci au un randament scăzut asupra diagnosticului, precum şi
asupra impactului în stratificarea riscului la pacienţii cu sincopă şi nu ar trebui utilizaţi de rutină decât dacă sunt sugeraţi de
evaluarea clinică.
 Aproximativ 10% din pacienţii cu sincopă din DU vor suferi un eveniment nefavorabil în 7-30 de zile de la prezentare,
aproape jumătate dintre acestea având loc după prezentarea lor în DU (vezi Date suplimentare în Tabelul 4). Este crucială
identificarea acestor pacienţi cu risc înalt pentru a le asigura investigaţii precoce, rapide şi intensive.
 Dacă unităţile de sincopă sunt operative şi eficiente, atunci această evaluare precoce, rapidă şi intensivă poate fi efectuată
într-o unitate ambulatorie (fie într-o unitate de sincopă, fie într-o unitate de observaţie a DU) în cele mai multe cazuri.
Doar pacienţii cu risc important de evenimente pe termen scurt ar trebui internaţi.
 Pentru a reduce internările inutile, pacienţilor care au un dispozitiv cardiac şi sincopă ar trebui să li se efectueze interogarea
dispozitivului.
 Scorurile de stratificare a riscului nu asigură o strategie mai eficientă decât o bună judecată clinică şi nu ar trebui utilizate
singure în stratificarea riscului în DU.

Clasă

Nivel

I

B

I

B

I

B

IIb

B

DU=departamentul de urgenţă; HO=hipotensiune ortostatică.

investigaţii precoce, rapide şi intensive, nu toţi pacienţii cu risc înalt necesită spitalizare80.
Testele diagnostice, procedurile şi intervenţiile ce
pot impune internarea la pacienţii cu trăsături cu risc
înalt sunt listate în Tabelul 7. Mai mult, acest Grup
de Lucru consideră că implementarea unor noi căi de
abordare organizaţională, precum unităţile de observaţie a DU şi a unităţilor ambulatorii de sincopă (Fi636

gura 6), oferă alternative la internare, alternative ce
sunt sigure şi eficiente aplicabile în cazurile listate în
Tabelul 7. Bazat pe un document de consens,40 experienţa unui centru ce a constat dintr-o scurtă staţionare în DU sub observaţie ≤48 ore, cuplată cu trecerea
rapidă în unitatea de sincopă a redus rata internărilor
la 29%.77 Printre pacienţii neinternaţi, 20% au fost externaţi după o scurtă şedere sub supraveghere în DU,
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Tabelul 6. Caracteristicile cu risc înalt (care sugerează o patologie importantă) şi caracteristicile cu risc scăzut (care
sugerează o patologie benignă) la pacienţii cu sincopă la evaluarea iniţială în departamentul de urgenţă.
EVENIMENT SINCOPAL
Risc scăzut
 Asociat cu prodrom tipic pentru sincopă reflexă (ex. ameţeală, senzaţie de căldură, transpiraţii, greaţă, vărsături)36,49
 După imagini, sunete, mirosuri bruşte neaşteptate neplăcute sau durere36,49,50
 După ortostatism prelungit sau locuri aglomerate, calde36
 În timpul unei mese sau postprandial51
 Declanşat de tuse, defecaţie sau micţiune52
 La rotaţia capului sau presiune asupra sinusului carotidian (ex.tumori, bărbierit, gule strânse)53
 Ridicarea din decubit dorsal sau poziţie şezândă54
Risc înalt
Major
 Disconfort toracic, dispnee, durere abdominală sau cefalee nou instalate. 26,44,55
 Sincopă în timpul efortului sau în decubit dorsal. 36
 Debut brusc al palpitaţiilor urmate de sincopă36
Scăzut (cu risc înalt doar dacă este asociat cu boli cardiace structurale sau ECG anormal):
 Fără simptome de avertizare sau cu prodrom scurt (<10s). 36,38,49,56
 Istoric familial de MSC la vârste tinere. 57
 Sincopă în poziţie şezândă. 54
ISTORICUL MEDICAL
Risc scăzut
 Istoric îndelungat de sincopă recurentă (ani), avand caracteristici cu risc scăzut si aceleaşi manifestari ca ale episodului actual. 58
 Absenţa bolilor cardiace structurale. 27,58
Risc înalt
Major
 Boală structurală severă sau coronariană (insuficienţă cardiacă, FEVS scăzută sau infarct miocardic în antecedente). 26,27,35,55,59
EXAMENUL FIZIC
Risc scăzut
 Examen fizic normal
Risc înalt
 TA sistolică neexplicată în DU <90 mmHg. 26,55
 Suspiciune de hemoragie gastrointestinală la tuşeul rectal.44
 Bradicardie persistentă (<40 b.p.m) în stare alertă şi în absenţa antrenamentului fizic
 Suflu sistolic nediagnosticat.60
ECG
Risc scăzut
 ECG normal. 26,35,36,55
Risc înalt
Major
Minor (cu risc înalt doar dacă există istoric de sincopă aritmică)
 Bloc AV gradul II Mobitz 1 şi bloc AV gradul I cu interval PR marcat
 Modificări ECG de ischemie acută
prelungit
 Bloc AV gradul II Mobitz 2 şi gradul III
 Bradicardie sinusală asimptomatică (40-50 b.p.m.) sau FA cu ritm
 FA cu ritm lent (<40 b.p.m.)
scăzut (40-50 b.p.m.)56
 Bradicardie sinusală persistentă (<40 b.p.m.) sau blocuri sinoatriale
repetitive sau pause sinusale >3s în stare de veghe şi în absenţa antre-  TSV paroxistică sau fibrilaţie atrială. 50
namentului fizic
 Complex QRS cu pre-excitaţie
 Bloc de ramură, tulburare de conducere intraventriculară, hipertrofie  Interval QTc scurt (<340ms).46
ventriculară sau unde Q prezente cu boala cardiacă ischemică sau
 Pattern-uri Brugada atipice.46
cardiomiopatie.44,56
 Unde T negative în precordialele drepte, unde epsilon sugestive pen TV susţinută sau nesusţinută
tru CAVD.46
 Disfuncţia dispozitivelor cardiace implantabile (pacemaker sau DCI)
 Pattern Brugada tip 1
 Supradenivelare de segment ST cu morfologie de tip 1 în V1-V3 (pattern Brugada)
 QTc >460 ms pe ECG-uri repetate în 12 derivaţii (indicând SQTL)
FA = fibrilaţie atrială; CAVD = cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept; AV = atrioventricular; TA=tensiunea arterială; b.p.m. = bătăi pe minut; ECG = electrocardiogramă; DU=
departamentul de urgenţă; DCI = defibrilator cardiac implantabil; SQTL = sindrom QT lung; FEVS =fracţia de ejecţie a ventriculului stâng; MSC = moarte cardiacă subită; TSV = tahiacardie
supraventriculară; TV = tahicardie ventriculară.
a
Unele criterii ECG sunt ele însele diagnostice pentru cauza sincopei (vezi recomandări: Criterii diagnostice); în aceste circumstanţe terapia adecvată este indicată, fără alte investigaţii suplimentare. Sugerăm utilizarea criteriilor standardizate pentru a identifica anomaliile ECG cu scopul unui diagnostic precis a sindroamelor cardiace definite ECG în practica din DU. 61
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Figura 6. Diagrama stratificării riscului din departamentul de urgenţă. Caracteristicile cu risc scăzut şi cu risc înalt sunt listate în Tabelul 6.
DU=departamentul de urgenţă, US=unitatea de sincopă.
Pacienţi ce prezinta caracteristici cu risc scăzut. Aceşti pacienţi nu necesită teste diagnostice ulterioare în DU, întrucât au, cel mai probabil sincopă
reflexa, situaţională sau ortostatică. Pot fi incurajati sau consiliaţi (vezi Instrucţiuni Practice Online secţiunea 9.1: pagina ESC de informare pentru pacienţii
afectaţi de sincopa reflexă).
Pacienţii ce prezinta caracteristici cu risc înalt. Aceşti pacienţi ar trebui clasificaţi ca având risc înalt; ei necesită o abordare diagnostica intensiva şi pot
necesita tratament urgent şi internare. Aceşti pacienţi ar trebui monitorizaţi (deşi este neclara durata monitorizarii, cele mai multe studii sugerează
până la 6 ore în DU şi până la 24 ore în spital) într-o locaţie unde poate fi asigurată resuscitarea în caz de deteriorare.40,62
Pacienţii fără caracteristici cu risc înat sau scăzut. Pentru aceşti pacienţi este necesară opinia expertului în sincopă, putând fi evaluat în siguranţă într-o
clinică ambulatorie.63 Nu există dovezi directe care să susţină faptul că internarea în spital le va schimba evoluţia, în timp ce există dovezi că managementul într-o unitate observaţională a DU şi/sau trecerea rapidă într-o unitate ambulatorie de sincopă este benefică.64,65
a
Studii recente au arătat că pacienţii ce se prezintă cu presincopă au evoluţie similară cu cea a pacienţilor cu sincopă.66–68
b
Aceşti pacienţi ar putea avea nevoie de internare în spital pentru boli asociate, leziuni sau motive ce le afectează bunăstarea. Pacienţii cu risc scăzut
pot fi adresaţi unei clinici ambulatorii de sincopă în vederea tratamentului, dacă este necesar.

20% au fost direcţionaţi spre unitatea de sincopă şi
31% au fost externaţi direct din DU.77
Scorurile de stratificare a riscului. Există câteva reguli de decizie clinică în DU, în scopul stratificării pacienţilor cu sincopă, reguli ce sunt bazate pe
istoricul medical, examen fizic şi criteriile ECG (vezi
Date Suplimentare Tabelul 3).26,34–36,44,88 Niciuna dintre
aceste reguli nu este larg utilizată în DU din cauza
slabei sensibilităţi şi specificităţi raportate de validări
externe.70-78-85 Regulile de decizie clinică din sincopă
nu sunt mai bune decât judecata clinică în prezicerea
evoluţiei nefavorabile pe termen scurt.86 Regulile de
decizie clinică pot prezice evoluţia nefavorabilă, dar
638

cele mai multe morţi din sincopă şi rezultatele nefavorabile sunt asociate mai degrabă cu bolile de substrat
decât cu sincopa per se,58 mai ales pe termen lung. 56
Deşi calitatea dovezilor este moderată, există
un consens important din mai multe studii care
au arătat că scorurile de stratificare a riscului nu
au demonstrat o sensibilitate, senzitivitate sau
prognostic mai bune în comparaţie cu judecata
clinică, în ceea ce priveste prezicerea evoluţiei nefavorabile pe termen scurt, după sincopă.
Drept urmare, acestea nu ar trebui utilzate singure pentru efectuarea stratificării riscului în DU.
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Tabelul 7. Pacienţi cu sincopă cu risc înalt: criterii ce recomandă staţionarea în unitatea de observaţie a
departamentului de urgenţă şi/sau trecerea rapidă spre unitatea de sincopă vs. internarea în spital
Recomandă managementul iniţial în unitatea de observaţie a
DU şi/sau trecerea rapidă spre unitatea de sincopă
Caracteristici cu risc înalt şi:
 Boală cardiacă structurală stabilă cunoscută
 Boală cronică severă
 Sincopă în timpul efortului
 Sincopă în decubit dorsal sau în poziţie şezândă
 Sincopă fără prodrom
 Palpitaţii în momentul sincopei
 Bradicardie sinusală inadecvată sau bloc sinoatrial
 Suspiciune de malfuncţie de device sau intervenţie inadecvată a device-ului
 Complex QRS cu pre-excitaţie
 TSV sau fibrilaţie atrială paroxistică
 ECG sugerând o tulburare aritmogenă moştenită
 ECG sugerând CAVD

Favorizează internarea în spital
Caracteristici cu risc înalt şi:
 Orice boală potenţial severă ce necesită internare
 Leziune cauzată de sincopă
 Necesită evaluare urgentă şi tratament ulterior ce nu pot fi efectuate
în alt mod (de exemplu, evaluarea nu poate fi efectuata în unitatea
de observaţie si/ sau evaluarea poate necesita monitorizare ECG,
ecocardiografie, test de stres, studiu electrofiziologic, angiografie,
interogare device cardiac, etc.)
 Necesită tratamentul sincopei

CAVD=cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept; ECG=electrocardiogramă; DU=departamentul de urgenţă; TSV=tahicardie supraventriculară

4.2 Teste diagnostice
4.2.1 Masajul sinusului carotidian
O pazuă sinusală >3s şi/sau o scădere a TA cu >50
mmHg sunt definite drept hipersensibilitatea sinusului
carotidian. Hipersensibilitatea sinusului carotidian se
întâlneşte frecvent la pacienţii vârstnici fără sincopă;
răspunsuri anormale se observă frecvent (≤40%) la
pacienţii fără sincopă, în special la vârstnici şi la cei
cu boli cardiovasculare.89 Hipersensibilitatea sinusului
carotidian este excepţională la pacienţii <40 de ani.90
Specificitatea testului creşte dacă este reprodusă sincopa spontană în timpul MSC. Sincopa a fost indusă
doar la 5% dintre persoanele asimptomatice >65 de
ani.89 Având în vedere cele prezentate, pentru diagnosticul sindromului de sinus carotidian (SSC) este
necesară reproducerea simptomelor spontane şi, adiţional, este necesar ca pacienţii să aibă sincopă de origine necunoscută compatibilă cu mecanismul reflex.
În asemenea circumstanţe, MSC arată de obicei, o
perioadă de asistolă >6s.91 Prevalenţa SCC, aşa cum
este definit în acest document, a fost de 8,8% când
MSC a fost efectuat după evaluarea initial la 1855 de
pacienţi >40 de ani cu sincopă compatibilă cu mecanismul reflex.92,93 Într-un studiu multicentric94 efectuat
în scopul validării Ghidului ESC din 2009, MSC a fost
indicat după evaluarea iniţială la 73% din 700 de pacienţi, fiind diagnostic în 12% din cazuri. Metodologia
exactă şi rezultatele MSC sunt disponibile în secţiunea
5 a Instrucţiunilor Practice Online.
Principalele complicaţii ale MSC sunt neurologice.
Adunând datele din 4 studii90,95-97 în care au fost analizaţi 8720 de pacienţi, AIT sau accidentele vasculare au
fost observate la 21 dintre aceştia (0,24%).

Relaţia dintre răspunsul anormal la MSC şi sincopa
reflexă este un punct crucial, relatie ce a fost studiată utilizând 2 metode. Prima a constat într-o comparaţie a ratei de recurenţă a sincopei înainte şi după
cardiostimulare. Studii nerandomizate au demonstrat
puţine recurenţe în evoluţia pacienţilor cardiostimulaţi în comparaţie cu cei fara cardiostimulare. Aceste
rezultate au fost confirmate de două trialuri nerandomizate.98,99 Cea de-a doua metodă a analizat incidenţa episoadelor de asistolă înregistrate la pacienţii cu
răspuns cardioinhibitor la MSC utilizând un dispozitiv
implantabil. Înregistrarea pauzelor lungi a fost frecvent întâlnită în cele două trialuri ce au utilizat această
metodă.100,101 Aceste rezultate sugerează că un răspuns pozitiv la MSC, ce reproduce simptomele, este
înalt predictiv pentru apariţia episoadelor spontane
de asistolă.
Există un consens important în ceea ce priveşte diagnosticul SCC, ce necesită atât reproducerea spontană a simptomelor în timpul MSC, cât şi trăsături clinice de sincopă spontană compatibilă cu un mecanism
reflex. Calitatea evidenţelor este moderată şi este
oferită de studii de corelaţie a ECG între MSC şi evenimente spontane şi, indirect, de studii de eficienţă a
pacingului cardiac. Studii ulterioare ar putea avea un
impact important asupra încrederii noastre în estimarea efectului şi ar putea schimba estimarea.
4.2.2 Probe ortostatice
Schimbarea poziţiei din clinostatism în ortostatism
conduce la o redistribuire a sângelui de la nivelul toracelui spre membrele inferioare şi cavitatea abdominală, generand o scădere a întoarcerii venoase şi a
debitului cardiac. În absenţa mecanismelor compen639
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satorii, o scădere a TA poate duce la sincopă.20,103,104
Criteriile diagnostice a HO au fost definite prin consens.6 În mod curent, există 3 metode pentru evaluarea răspunsului la schimbarea posturii din clinostatism
în ortostatism20,103,104: ortostatism activ (vezi secţiunea
4.2.2.1), testul mesei înclinate (vezi secţiunea 4.2.2.2)
şi monitorizarea ambulatorie a TA (ABPM) (vezi secţiunea 4.2.3.4).

Creşterea frecvenţei cardiace (FC) în ortostatism
este redusă sau absentă (de obicei nu cu >10 b.p.m)
la pacienţii cu HO neurogenă, insa este semnificativă
sau exagerată la pacienţii cu anemie sau hipovolemie.
Probabilitatea ca sincopa sau simptomatologia ortostatică să fie secundare HO poate fi evaluata utilizând
informaţia din Tabelul 8.

4.2.2.1 Ortostatismul activ
Indicaţii: Testul este utilizat pentru a diagnostica diferitele tipuri de intoleranţă ortostatică (vezi
Instrucţiunile Practice Online Tabelul 1). Un sfigmomanometru este adecvat pentru testarea clinică de rutină a HO clasice şi a HO întârziate datorită omniprezenţei şi simplităţii sale. Dispozitivele cu manşete de
braţ automate, programate să repete şi să confirme
măsurătorile când sunt înregistrate valori discrepante
sunt în dezavantaj din cauza scăderii rapide a presiunii
arteriale din timpul HO. Cu un sfigmomanometru nu
pot fi efectuate mai mult de 4 măsurători/ minut fără a
determina obstrucţie venoasă la nivelul braţului. Când
sunt necesare citiri mai frecvente cum este cazul HO
iniţiale, este necesară măsurarea non-invazivă bătaie
cu bătaie a TA.20,103,104
Criterii diagnostice: Scăderea TA anormală este
definită ca scăderea progresivă şi susţinută a TA sistolice de la valoarea de bază cu ≥20 mmHg sau a celei
diastolice cu ≥10 mmHg sau o scădere a TA sistolice
<90 mmHg. Această definiţie diferă faţă de cea dată
de consensul din 20116 prin adăugarea pragului de 90
mmHg. Acest Grup de Lucru consideră că un prag
absolut de 90 mmHg a TA sistolice este util, în special
la pacienţii cu TA în decubit dorsal <110 mmHg. O
scădere izolată a TA diastolice este foarte rară şi are
relevanţă clinică limitată pentru HO.

4.2.2.2 Testul mesei înclinate
De la introducerea sa în 1986,105 mai multe protocoale au fost raportate, cu variaţii între faza iniţială
de stabilizare, durată, unghi, tipul de suport şi provocarea farmacologică. Cel mai utilizat este testul cu
trinitroglicerină (TNTG) cu administrarea a 300-400
μg de TNTG sublingual după o fază de 20 de min fără
medicaţie,106,107 şi testul cu doză mică de izoproterenol intravenos, ce utilizează doze progresiv crescute
pentru a creşte media FC cu aproape 20-25% peste
frecventa de bază (de obicei ≤3 μg/min).108,109
Într-un review sistematic recent,110 rata de pozitivitate la pacienţii cu sincopă a fost de 66% pentru protocolul cu TNTG şi 61% pentru protocolul cu izoproterenol; rata de pozitivitate la pacienţii fără sincopă
a variat între 11-14%, testul diferenţiind pacienţii cu
sincopă faţă de control cu un odd ratio de 12. Metodologia şi clasificarea răspunsurilor sunt descrise în
secţiunea 6 a Instrucţiunilor Practice Online. Adăugarea înregistrării video la testul Tilt permite o evaluare
obiectivă şi reproductibilă a semnelor clinice în relaţie
cu TA şi FC ajutând la evaluarea contribuţiei relative
a bradicardiei şi a hipotensiunii la sincopă (vezi secţiunea 5.2.6.3 şi videoclipul explicativ din secţiunea 6.3.15 a
Instrucţiunilor Practice Online) şi la deosebirea SVV de
PSP (vezi secţiunea 4.2.5).
Situaţia clinică corespondentă sincopei induse la
testul mesei înclinate este aceea declanşată de or-

Masajul sinusului carotidian
Recomandări
Clasă
Nivel
Indicaţii
MSC este indicat la pacienţii >40 de ani cu sincopă de origine necunoscută compatibilă cu mecanism reflex.92-94
I
B
Criterii diagnostice
SCC este confirmat dacă MSC determină bradicardie (asistolă) şi/sau hipotensiune ce reproduc simptomele spontane, iar
I
B
pacienţii au caracteristici clinice compatibile cu un mecanism reflex. 89,90,92,93,98–102
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
 Istoricul de sincopă şi reproducerea acesteia la MSC definesc SSC; MSC pozitiv, fără istoric de sincopă, defineşte hipersensibilitatea sinusului
carotidian. 89,90,92,93 Hipersensibilitatea sinusului carotidian la pacienţii cu sincopă neexplicată poate fi nespecifică deoarece este prezentă ≤40%
din populaţia vârstnică şi ar trebui utilizată cu precauţie în diagnosticul mecanismului sincopei.
 MSC ar trebui efectuat la pacienţii în decubit dorsal şi în poziţie ridicată, cu monitorizare continuă bătaie cu bătaie a TA. Acest lucru s-ar putea
efectua cu uşurinţă în laboratorul testului Tilt.90
 Deşi complicaţiile neurologice sunt foarte rare,90,95-97 riscul provocării AIT în timpul masajului sugerează că MSC ar trebui efectuat cu precauţie
la pacienţi cu AIT, accident vascular în sau cu stenoză carotidiană cunoscută >70%.
TA=tensiune arterială, MSC=masaj de sinus carotidian, SSC=sindrom de sinus carotidian, AIT= atac ischemic tranzitor
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Tabelul 8. Asocierea dintre intoleranţa ortostatică şi hipotensiunea ortostică
Istoric de sincopă şi simptome în ortostatism
Înalt sugestive pentru HO: sincopa sau presincopa
sunt prezente în ortostatism, absente în poziţie
culcată şi mai puţin severe sau absente în poziţie
şezândă; apar cu predilecţie dimineaţa; aşezatul sau
poziţia culcată ajută; simptomele se pot accentua
după exerciţiu fizic, după mese sau la temperaturi
ridicate, fără ,,activare autonomă”
Măsurarea TA în decubit
dorsal şi în ortostatism

Scăderea TA anormală simptomatică
Scăderea TA anormală
asimptomatică
Fără scăderea anormală a TA

Sincopa este secundară HO (Clasa I)
Sincopa este probabil secundară HO (Clasa
IIa)
Fără dovezi

Posibil secundare HO:
nu sunt prezente toate trăsăturile înalt sugestive pentru
HO

Sincopa este probabil
secundară HO (Clasa IIa)
Sincopa poate fi secundară
HO (Clasa IIb)
Fără dovezi

TA=tensiune arterială, HO=hipotensiune ortostatica.

Ortostatism activ
Recomandări

Clasă

Nivel

I

C

IIb

C

I

C

IIa

C

IIa

C

IIa

C

IIb

C

Indicaţii
Determinarea intermitentă cu sfigmomanometru a TA şi a FC în decubit dorsal şi în orstostatism activ timp de 3 min sunt
indicate la evaluarea iniţială a sincopei. 20,103,104
Monitorizarea continuă beat-to-beat noninvazivă a TA şi a FC poate fi preferată când sunt suspectate variaţii de scurtă durată
a TA, ca în HO iniţială. 20,103,104
Criterii diagnostice
Sincopa este secundară HO când există o scădere a TA sistolice de la valoarea de bază cu ≥20 mmHg sau a celei diastolice cu
≥10 mmHg sau o scădere a TA sistolice <90 mmHg ce reproduce spontan simptomele.6,20,103,104
Sincopa este probabil secundară HO când există o scădere asimptomatică a TA sistolice de la valoarea de bază cu ≥20 mmHg
sau a celei diastolice cu ≥10 mmHg sau o scădere a TA sistolice <90 mmHg, iar simptomele (din istoric) sunt sugestive pentru
HO.6,20,103,104
Sincopa este probabil secundară HO când există o scădere simptomatică a TA sistolice de la valoarea de bază cu ≥20 mmHg
sau a celei diastolice cu ≥10 mmHg sau o scădere a TA sistolice <90 mmHg şi nu toate simptomele (din istoric) sunt sugestive
pentru HO.6,20,103,104
STOP ar trebui considerat probabil când există o creştere a FC în ortostatism (>30 b.p.m. sau >120 b.p.m. la 10 min de ortostatism activ) în absenţa HO care să reproducă simptomele spontan.6,20,103,104
Sincopa poate fi secundară HO când există o scădere asimptomatică a TA sistolice de la valoarea de bază cu ≥20 mmHg sau a
celei diastolice cu ≥10 mmHg sau o scădere a TA sistolice <90 mmHg şi simptomele (din istoric) sunt puţin sugestive pentru
HO.6,20,103,104
TA=tensiune arterială, b.p.m=bătăi pe minut, HO=hipotensiune ortostatică, FC=frecvenţa cardiacă, STOP = sindromul de tahicardie posturală ortostatică

tostatismul prelungit. Testul ar trebui efectuat pentru: (i) a confirma diagnosticul sincopei reflexe la care
diagnosticul a fost suspectat dar nu a fost confirmat
la evaluarea iniţială105–109,111 şi pentru (ii) evaluarea disfuncţiei autonome, în special pentru reproducerea
HO întârziate (care nu ar putea fi detectată prin ortostatism activ din cauza debutului ei întârziat)23,24,112,113
şi a sindromului de tahicardie posturală ortostatică
(STOP)114. Testul Tilt poate fi de ajutor în diferenţierea sincopei de PSP.115–117
Testarea Tilt are utilitate limitată în evaluarea eficacităţii tratamentului.118 Cu toate acestea, testul este
general acceptat ca un instrument util pentru a demonstra susceptibilitatea pacientului la sincopă refle-

xă, în special tendinţa la hipotensiune (vasodepresoare) şi, drept urmare, pentru iniţierea tratamentului
(ex. manevre fizice de contrapresiune, vezi secţiunea
5).119-121
Obiectivul testului Tilt este reproducerea simptomelor împreună cu patternul circulator caracteristic
al condiţiilor menţionate mai sus, si anume: hipotensiunea reflexă/bradicardia, HO, STOP sau PSP. Patternul tipic rezultat este arătat în secţiunea 6 a Instrucţiunilor Practice Online.
Interpretarea testului Tilt la pacienţii cu sincopă
reflexă: Câteva studii122,123 au comparat răspunsul la
testul Tilt cu sincopa spontană înregistrată de un monitor implantabil tip loop recorder (MILR). În timp ce
641
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un răspuns pozitiv cardioinhibitor la testul Tilt prezice, cu o probabilitate înaltă o sincopă spontană cu
asistolă, prezenţa unui răspuns pozitiv vasodepresor,
răspuns mixt sau chiar răspuns negativ, nu exclude
prezenţa asistolei în timpul sincopei spontane.122,123
Testul Tilt are o sensibilitate124 şi specificitate106,124,125
acceptabile când acestea sunt calculate la pacienţii cu
SVV adevărată sau fără istoric de sincopă. Totuşi, este
imposibilă aplicarea testului in populaţiile cu sincopă
de origine necunoscută unde se aşteaptă ca testul
să se dovedească a fi decisiv. În aceste situaţii clinice
testarea nu reuşeşte să reproducă rezultatele scontate (Figura 7). Într-adevăr, testarea a fost pozitivă la
51-56% dintre pacienţii cu caracteristici clinice atipice
sugerând mecanismul reflex,106,124–128 la 30-36% dintre pacienţii cu sincopă neexplicată după investigaţii
complete,124,129 şi la 45–47% dintre pacienţii cu sincopă cardiacă aritmică adevărată.130,131 Cu alte cuvinte,
testul are o valoare diagnostică redusă la pacienţii
care au nevoie mai mare de un diagnostic. La aceşti
pacienţi, un test Tilt pozitiv obiectivează o susceptibilitate la stresul ortostatic.132 Această susceptibilitate
la hipotensiune joacă un rol în determinarea sincopei indiferent de etiologia şi mecanismul sincopei. De
exemplu, în sincopa aritmică determinată de tahiaritmii atriale paroxistice, mecanismul este o combinaţie

între debutul aritmiei şi susceptibilitatea la hipotensiune, confirmată de testarea Tilt pozitivă.130,131 În mod
similar, mecanisme multifactoriale sunt probabile în
alte tipuri de sincope cardiace, ex. stenoza aortică,133
cardiomiopatia hipertrofică (CMH)134 şi boala de nod
sinusal135,136. Prezenţa sau absenţa susceptibilităţii explică apariţia sincopei la unii pacienţi şi absenţa la altii,
în condiţiile afectării cu aceeaşi severitate a aritmiei
sau a defectului structual. Testul Tilt ar trebui considerat o cale de expunere a tendinţei la hipotensiune
mai degrabă decât o metodă diagnostică a SVV. Acest
concept are implicaţii practice pentru tratament (vezi
secţiunile 5.1 şi 5.2)
4.2.3 Teste ale funcţiei autonome
Evaluarea funcţiei autonome ajută la identificarea
insuficienţei autonome drept o cauză a sincopei.
4.2.3.1 Manevra Valsalva
Metodologia manevrei Valsalva este descrisă în
secţiunea 7.1.1 a Instrucţiunilor Practice Online şi în Înregistrarea Video Online nr. 2. Există evidenţe puternice
care atestă că absenţa depăşirii pragului TA şi absenţa
unei creşteri a FC în timpul manevrei Valsalva sunt
patognomonice pentru HO neurogenă, întâlnindu-se
în insuficienţa autonomă primară şi secundară. Gradul
hipotensiunii şi/sau lipsa de compensare în timpul ex-

Testul mesei înclinate
Recomandări

Clasă

Nivel

Testul Tilt ar trebui considerat în cazul pacienţilor cu sincopă reflexă, HO, STOP sau PSP. 23,24,105–109,111–117

IIa

B

Testul Tilt ar putea fi utilizat pentru a educa pacienţii să recunoască simptomele şi sa efectueze manevrele fizice de contrapresiune.119-121

IIb

B

IIa

B

Indicaţii

Criterii diagnostice
Sincopa reflexă, HO, STOP sau PSP ar trebui considerate probabile dacă testul Tilt reproduce simptomele împreună cu pattern-ul circulator caracteristic acestor condiţii. 23,24,105–109,111–117

Sfaturi adiţionale şi perpective clinice
 Un răspuns negativ la testul mesei înclinate nu exclude diagnosticul de sincopă reflexă.
 Deşi sensibilitatea şi specificitatea sunt la niveluri acceptabile la pacienţii cu SVV sau la pacienţii sănătoşi de control, în determinările din sincopa de origine necunoscută, testul Tilt sugerează o susceptibilitate la hipotensiune, ce poate exista nu doar în sincopa reflexă, ci şi în alte cauze
de sincopă, inclusiv în unele forme de sincopă cardiacă. Conceptul de susceptibilitate la hipotensiune are utilitate clinică mai importantă decât
diagnosticul în sine, deoarece prezenţa sau absenţa susceptibilităţii hipotensive joacă un rol major în ghidarea terapiei de stimulare cardiacă la
pacienţii afectaţi de sincopa reflexă şi în managementul terapiilor hipotensive, care sunt frecvent prezente la pacienţii vârstnici cu sincopă (vezi
secţiunile 5.1 şi 5.2).
 Un răspuns pozitiv cardioinhibitor la testul Tilt prezice cu probabilitate înaltă o sincopă spontană cu asistolă, acest rezultat fiind relevant
pentru implicaţiile terapeutice când pacing-ul cardiac este luat in considerare (vezi secţiunea 5.2.6) În schimb, prezenţa unui răspuns pozitiv
vasodepresor, răspuns mixt sau chiar un răspuns negativ, nu exclud prezenţa asistolei în timpul sincopei spontane.122,123
 Testul Tilt poate fi folositor în diferenţierea sincopei de mişcările anormale din epilepsie.137
 Testul Tilt poate avea valoare în diferenţierea sincopei de căderi. 23
 Testul Tilt poate fi de ajutor în deosebirea sincopei de PSP. În suspiciunea de PSP, testul Tilt ar trebui efectuat preferabil împreună cu monitorizare EEG; o EEG normală ajută la confirmarea diagnosticului.116,117 În absenţa unei EEG, o înregistrare video ar fi de ajutor pentru confirmarea
diagnosticului.
 Testul Tilt nu ar trebui folosit pentru evaluarea eficienţei terapiei farmacologice.118
EEG=electroencefalogramă; HO=hipotensiune ortostatică; STOP= sindromul de tahicardie posturală ortostatică; PSP =pseudosincopa psihogenă, SVV=sincopa vasovagală.
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Figura 7. Ratele de pozitivitate ale testului Tilt în diferite condiţii clinice. Aceste studii au folosit protocolul Westminster pentru testul Tilt
pasiv,125 protocolul italian pentru testul Tilt cu trinitroglicerină,106 şi protocolul cu clomipramină,124 pentru un total de 1453 pacienţi cu sincopă şi
407 pacienţi de control fără sincopă. Nu au fost incluse studii ce au utilizat
alte protocoale, ex. provocare cu izoproterenol; Clom=clomipramină;
TNG=trinitroglicerină; SVV=sincopă vasovagală.

pirului forţat se corelează de obicei cu gradul disfuncţiei autonome şi simptomele de însoţire.138–143
În contrast, o scădere pronunţată a TA dincolo de
valoarea normal aşteptată în timpul expirului forţat,
dar cu un răspuns cronotrop normal în timpul manevrei, se poate produce la pacienţii cu sincopă suspectată a fi situaţională (de ex. sincopa produsa in timpul
tusei, folosirea instrumentelor de suflat, cântat sau
ridicare de greutăţi).144
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4.2.3.4 Monitorizarea tensiunii arteriale/ 24h in
ambulatoriu şi la domiciliu
Monitorizarea TA/ 24h in ambulatoriu (ABPM) şi
la domiciliu (HBPM) este utilizata din ce în ce mai
mult în diagnosticul şi monitorizarea tratamentului
hipertensiunii.148 Există dovezi puternice care atestă
că HO este asociată frecvent cu pattern-ul ,,non-diping” nocturn sau chiar cu ,,diping inversat” la pacienţii cu disfuncţie autonomă, cu implicaţii terapeutice şi
prognostice relevante140,148–151 (vezi Instrucţiuni Practice
Online secţiunea 7.1.3). La aceşti pacienţi, ABPM permite măsurarea hipertensiunii nocturne, hipotensiunii
postprandiale şi a hipotensiunii induse de efort sau
medicaţie, precum şi monitorizarea efectelor adverse ale regimurilor antihipertensive sau chiar indicând
anumite tulburări precum sindromul de apnee în
somn.152 Există dovezi slabe care să ateste că ABPM
ar putea detecta gradul HO în viaţa curentă mai bine
decât măsurătorile singure ale TA în timpul consultaţiei.153
HBPM poate fi utilizată pentru a investiga etiologia
intoleranţei ortostatice, de exemplu pentru a clarifica
dacă simptomele sunt secundare HO sau altor cauze precum vertijul sau disfuncţia motorie din boala
Parkinson/ atrofie sistemică multiplă. Evidenţele sunt
reduse. În final, HBPM poate fi utilizată pentru a demonstra că TA nu este scăzută în timpul PSP.154
4.2.4 Monitorizarea electrocardiografică
(non-invazivă şi invazivă)
Rolul monitorizării ECG nu poate fi definit izolat.
De regulă, monitorizarea ECG este indicată doar
când există o probabilitate înaltă pre-test de identificare a aritmiei asociată cu sincopă, precum cele listate
în Tabelul 5.

4.2.3.2 Respiraţia profundă
Metodologia testului de respiraţie profundă este
descrisă în secţiunea 7.1.2 a Instrucţiunilor Practice Online. În condiţii fiziologice, FC creşte în timpul inspirului
şi scade în timpul expirului. Variabilitatea FC în timpul
respiratiei profunde (numita de asemenea indicele expir/inspir sau indicele E/I) este ≥15 b.p.m la subiectii
sănătoşi >50 de ani.145 Există un consens puternic în
care scăderea sau absenţa variabilităţii este sugestivă
pentru disfuncţie parasimpatică.142,143,146,147

4.2.4.1 Monitorizarea în spital
Monitorizarea în spital (în pat sau prin telemetrie)
este justificată în cazul pacienţilor ce prezinta caracteristici clinice cu risc înalt (definite în Tabelul 6) sugerând sincopă aritmică, în mod special dacă monitorizarea se efectuează imediat după producerea sincopei.
Chiar daca randamentul diagnostic al monitorizării
ECG variză între 1,9-17,6%158–160, aceasta este justificată de nevoia de a evita riscul imediat al pacientului.

4.2.3.3 Alte teste ale funcţiei autonome
Alte teste pentru evaluarea funcţiei autonome includ calcularea raportului 30:15 a frecventei cardiace
in faza de adaptare initiala la ortostatism, testul presor la rece, testul strângerii prelungite de mână şi aritmetica mentală. Există puţine dovezi care să susţină
utilitatea acestor teste.13,142,143,147

4.2.4.2 Monitorizarea Holter
Avand in vedere ca la cei mai mulţi pacienţi simptomele nu reapar în timpul monitorizării, adevăratul
randament al monitorizării Holter în sincopă poate fi
scăzut la un procent de 1-2% la populaţia neselectată.
La 15% dintre pacienţi, simptomele nu au fost asociate
aritmiei.161
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Teste ale funcţiei autonome
Recomandări

Clasă

Nivel

IIa

B

IIb

C

IIa

B

IIb

C

Manevra Valsalva
Manevra Valsalva ar trebui utilizată pentru evaluarea funcţiei autonome la pacienţii cu suspiciune de HO neurogenă.138–143
Manevra Valsalva poate fi utilizată pentru confirmarea tendinţei la hipotensiune indusă de unele forme de sincopă situaţională
(ex. tuse, utilizarea instrumentelor de sufl at, cântat sau ridicare de greutăţi).144
Respiraţia profundă
Respiraţia profundă ar trebui utilizată pentru evaluarea funcţiei autonome la pacienţii cu suspiciune de HO neurogenă.142,143,146,147
Alte teste ale funcţiei autonome
Alte teste pentru evaluarea funcţiei autonome (calcularea raportului 30:15 a frecventei cardiace in faza de adaptare initiala la
ortostatism, testul presor la rece, testul strângerii prelungite de mână şi aritmetica mentală) pot fi considerate pentru evaluarea funcţiei autonome la pacienţii cu suspiciune de HO neurogenă.13,142,143,147
ABPM
ABPM este recomandat pentru detectarea hipertensiunii nocturne la pacienţi cu disfuncţie autonomă.140,148–151
I
B
ABPM ar trebui utilizata pentru a detecta şi monitoriza gradul HO şi hipertensiunea în decubit dorsal în viaţa curentă a paciIIa
C
enţilor cu disfuncţie autonomă.152,153
ABPM şi HBPM pot fi considerate pentru a detecta dacă TA este scăzută anormal în timpul episoadelor sugestive pentru
IIb
C
intoleranţa ortostatică.
Teste adiţionale şi perspective clinice
 Ori de câte ori este posibil, ar trebui reproduse situaţiile trigger (ex.: tuse, înghiţit, râs, utilizarea de instrumente de sufl at, ridicare de greutăţi)
sub măsurarea nonvinvazivă, beat-to-beat, la pacienţii cu suspiciune de sincopă situaţională.
 În interpretarea testelor pentru funcţia autonoma ar trebui luate în considerare efectele vârstei şi sexului.145,155–157
 În cazul pacienţilor cu demenţă, complianţa la testele funcţiei autonome poate fi limitată. Pacienţii cu tremor sau parkinsonism pot eşua în
efectuarea testului strângerii prelungite de mână. Testul presor la rece ar putea fi incomfortabil pentru pacienţii cu fenomene Raynaud.147
ABPM=monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale; HBPM =monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale; TA=tensiunea arterială; FC=frecvenţa cardiacă; HO=hipotensiune ortostatică.

Prin urmare, la aceşti pacienţi o tulburare a ritmului
ar putea fi exclusă drept cauză a sincopei. Monitorizarea Holter în sincopă este necostisitoare în termeni
de costuri de realizare, dar este scumpă în termeni
de costuri per diagnostic.162 Monitorizarea Holter în
sincopă poate fi mai valoroasă dacă simptomele sunt
mai frecvente. Episoadele zilnice izolate sau multiple
de PSC cresc potenţialul corelării simptomatologiei
cu ECG.
4.2.4.3 Dispozitive externe de înregistrare prospectiva
a evenimentelor
Dispozitivele de înregistrare a evenimentelor sunt
dispozitive externe fiind aplicate de către pacient in
momentul apariţiei simptomatologiei. Chiar dacă
aceste dispozitive pot fi de ajutor în evaluarea palpitaţiilor,163 acestea deţin un rol limitat în evaluarea
sincopei.
4.2.4.4 Aplicaţii smartphone
Chiar daca până în prezent sunt aplicaţii smartphone capabile sa înregistreze ECG în timp real, rolul lor
curent în sincopă este limitat din acelaşi motiv cu al
dispozitivelor externe de înregistrare prospectiva a
evenimentelor.164,165 Cu toate acestea, dispozitivele de
înregistrare video la domiciliu sunt foarte utile în toa644

te formele de PTSC (vezi secţiunea 4.2.5.2).
4.2.4.5 Dispozitive externe tip loop recorders
În general, dispozitivele externe tip loop recorders
au un randament diagnostic mai ridicat decât monitorizarea Holter.162 Monitoarele externe tip loop recorders pot fi de folos pacienţilor cu episoade sincopale
relativ frecvente.166–168 Într-un registru multicentric international recent, randamentul diagnostic în sincopă
a fost de 24,5%, bradiaritmiile fiind cel mai frecvent
diagnostic; cel mai puternic predictor pentru stabilirea unui diagnostic a fost reprezentat de instituirea
precoce a monitorizării după evenimentul initial.166
4.2.4.6 Telemetrie la distanţă (la domiciliu)
Cel mai recent, au fost dezvoltate dispozitive externe şi interne (implantabile) pentru a permite înregistrarea continuă a ECG sau înregistrarea /24h cu
stocarea continuă şi transmitere wireless (în timp
real) spre un centru de monitorizare. Studii recente
au arătat că implementarea unei monitorizări la distanţă creşte atat randamentul cât şi precocitatea diagnosticului.169-171
4.2.4.7 Dispozitivele implantabile tip loop recorders
Într-o meta-analiză a 5 trialuri controlate randomizate (TCR),172-176 660 pacienţi cu sincopă fara etiologie
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au fost randomizaţi fie intr-o strategie convenţională
(constând dintr-un dispozitiv extern tip loop recorder,
testul mesei înclinate şi un test electrofiziologic (SEF))
fie intr-o monitorizare prelungită cu un MILR. Rezultatele au arătat că implantarea iniţială a unui MILR a
crescut probabilitatea relativă a unui diagnostic cu 3,7
[95% interval de confidenţă (IC) 2,7–5,0] comparativ
cu strategia convenţională (vezi Date Suplimentare Tabelul 5). MILR a fost mai cost-eficient decât o strategie
convenţională.172,173,177,178
În datele centralizate din nouă studii179 efectuate pe
506 pacienţi cu sincopă fara etiologie, s-a decelat o
corelaţie între sincopă şi ECG la 176 pacienţi (35%);
dintre aceştia, 56% au avut asistolă (sau bradicardie
în puţine cazuri) la momentul înregistrării evenimentului, 11% tahicardie şi 33% nu au avut aritmii. Presincopa a fost mai puţin probabil asociată cu aritmia
în comparaţie cu sincopa. Rezultate similare au fost
observate la pacienţii cu sincopă recurentă de origine
necunoscută la care s-au utilizat MILR într-o fază precoce a evaluării, în absenţa criteriilor de risc înalt şi
a bolilor structurale cardiace176,180–183 şi în suspiciunea
de sincopă reflexă.184–186 În mod particular, o pauză
sinusală a fost decelată în timpul sincopei la aproape
50% dintre pacienţi.
Alte arii de interes pentru utilizarea MILR, in afara
sincopei fara etiologie, sunt:
 Pacienţii cu bloc de ramură (BR) la care blocul
atrioventricular (AV) paroxistic este probabil în
pofida SEF negativ: o aritmie a fost observată
la 41% dintre aceşti pacienţi (fiind bloc AV paroxistic în 70% dintre cazuri) sub monitorizarea MILR, pe baza datelor adunate din trei studii.174,187,188 (vezi Date Suplimentare Tabelul 6).
 Pacienţii la care s-a suspicionat epilepsia, dar la
care tratamentul s-a dovedit ineficient: în date
centralizate, o criză a putut fi documentată prin
MILR în 62% dintre pacienţi, cu o cauză aritmică
în 26% din cazuri137,189–191 (vezi Date Suplimentare
Tabelul 7).
 Pacienţii cu căderi neexplicate: în date centralizate, o criză ar fi putut fi documentată prin
MILR în 70% dintre pacienţi, cu o cauză aritmică
în 14% din cazuri.191–194 (vezi Date Suplimentare
Tabelul 8).
 Pacienţii cu CMH, cardiomiopatie aritmogenă
de ventricul drept (CAVD) sau boli aritmice
primare (vezi secţiunea 5.4).

gistrarea electrocardiografică.195,196 Prezenţa aritmiilor importante asimptomatice - definite ca asistolă
prelungită (≥3s), tahicardii supraventriculare rapide
(TSV) (ex. >160 b.p.m pentru >32 cicluri) sau tahicardii ventriculare - a fost considerată de unii autori ca
fiind un criteriu diagnostic.185,188,197–199
Pe de altă parte, deşi absenţa documentării unei
aritmii în timpul episodului sincopal nu poate fi considerată diagnostic specific, aceasta permite excluderea unei aritmii drept mecanism al sincopei. Cele
mai multe evidenţe care sprijina criteriie diagnostice
de mai sus se bazează indirect pe beneficiul terapiilor
specifice ghidate de monitorizarea ECG în prevenirea
recurenţelor sincopale.172,184–186,188,200
Chiar dacă evidenţele sunt de calitate moderată, există un consens puternic bazat pe
evidenţe din câteva trialuri controlate ce consideră că o corelare între simptomatologie
şi documentarea aritmiei sau prezenţa unor
aritmii importante asimptomatice (definite
mai sus), este diagnostică pentru cauza sincopei, iar tratamentul specific va trebui prescris.
Principala limitare a oricărui dispozitiv de monitorizăre ECG este inabilitatea de a înregistra TA împreună cu ECG. În sincopa reflexă, documentarea bradicardiei/asistolei în timpul unui episod sincopal nu
exclude posibilitatea unui reflex hipotensiv drept cauză principală a sincopei şi nici că bradicardia/asistola
este un eveniment secundar întârziat. Acest lucru are
implicaţii importante pentru tratament (vezi secţiunea
5). O clasificare a înregistrărilor ECG cu fiziopatologia
lor probabilă este disponibilă în Tabelul Online 6 şi în
secţiunea 8 a Instrucţiunilor Practice Online.

4.2.4.8 Criterii diagnostice
Gold standardul pentru diagnosticul sincopei aritmice constă în corelarea simptomatologiei cu înre-

4.2.5 Înregistrarea video în suspiciunea de
sincopă
4.2.5.1 Înregistrarea video în spital
Pentru CPNE, o înregistrare video a electroencefalogramei (EEG) reprezintă cea mai înaltă formă de
probabilitate diagnostică.204 Pentru sincopă sau PSP,
înregistrarea video poate juca un rol similiar, probabil
puţin utilizat (vezi secţiunea 7). Adăugarea unei înregistrări video testului mesei înclinate aduce abilitatea
de evaluarea a semnelor clinice în relaţie cu TA şi FC,
obiectiv şi reproductibil, astfel ajutând la diferenţierea SVV de PSP. Această abordare a obiectivat noi
perspective fiziopatologice în sincopă.9 Ataşarea unei
camere video la masa înclinată, permite studiul detaliat al feţei şi al capului, ce este util în evaluarea începutului şi sfârşitului PSC.9,205 Înregistrarea video a PSP
induse la tetsul Tilt116 garantează faptul că PTSC apa645
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Monitorizarea electrocardiografică
Recomandări

Clasă

Nivel

I
IIa

C
B

IIa

B

I

A

I

A

IIa

B

IIb

B

IIB

B

Indicaţii
Monitorizarea imediată în spital (în pat sau prin telemetrie) este indicată la pacienţii cu risc înalt (definiţi în Tabelul 6)
Monitorizarea Holter ar trebui considerată la pacienţii care au sincope sau presincope frecvente (>1 episod pe săptămână).161
Dispozitivele externe tip loop recorders ar trebui considerate precoce după evenimentul index, la pacienţii care au un interval
între simptome ≤4 săptămâni.162,166,168,201
MILR este indicat într-o fază precoce a evaluării la pacienţii cu sincopă repetitivă de origine necunoscută, fără criterii de risc
înalt (listate în Tabelul 6) şi cu o probabilitate ridicată de recurenţă în timpul rezistenţei bateriei dispozitivului.175,176,181–184,202
MILR este indicat la pacienţii cu criterii cu risc înalt (listate în Tabelul 6) la care evaluarea completă nu a demonstrat o cauză
a sincopei sau nu a dus spre un tratament specific şi care nu au indicaţiile convenţionale pentru prevenţia primară cu DCI sau
indicaţii pentru pacemaker.174,180,187,188,195 (Tabelele 5 şi 6, Date Suplimentare)
MILR ar trebui considerat la pacienţii cu suspiciunea sau certitudinea sincopelor reflexe ce se prezintă cu episoade sincopale
frecvente sau severe.184-186
MILR ar trebui considerat la pacienţii la care epilepsia a fost suspicionată, dar la care tratamentul s-a dovedit a fi ineficient.137,189–191
MILR ar putea fi considerat la pacienţii cu căderi neexplicate.191–194 (Date Suplimentare, Tabelul 8)
Criterii diagnostice
Sincopa aritmică este confirmată când se detectează o corelaţie între sincopă şi aritmie (bradiaritmie sau tahiaritI
B
mie).172,184–186,188,200
În absenţa sincopei, sincopa aritmică ar trebui considerată probabilă când sunt decelate perioade de bloc AV gradul II Mobitz II
sau gradul III, sau o pauză ventriculară >3 s (cu excepţia persoanelor tinere antrenate, în timpul somnului sau în cazul fibrilaţiei
IIa
C
atriale frecvenţă controlată), sau episoade paroxistice prelungite rapide de TSV sau TV.185,188,197–199
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
 Fiţi conştienţi de faptul că selecţia pacienţilor pre-test influenţează rezultatele ulterioare. Încludeţi pacienţii cu o probabilitate înaltă de evenimente aritmice. Durata (şi tehnologia) monitorizării ar trebui selectată în funcţie de riscul şi rata prezisă a recurenţelor sincopei.158–160,183
 Excludeţi pacienţii cu o indicaţie clară de DCI, pacemaker sau alte tratamente ale unui diagnostic definit pentru cauza sincopei.
 Includeţi pacienţii cu cu probabilitate înaltă de recurenţă a sincopei într-un timp rezonabil. Din cauza imprevizibilităţii recurenţei sincopei, fiţi
pregătiţi să aşteptaţi până la 4 ani sau mai mult înainte să obţineţi o asemenea corelaţie. 203
 În absenţa unei aritmii documentate, presincopa nu poate fi considerată surogată a sincopei, în timp ce documentarea unei aritmii importante la
momentul presincopei poate fi considerată un rezultat diagnostic.199
 Absenţa aritmiei în timpul sincopei exclude o sincopă aritmică.
AV = atrioventricular; DCI= defibrilator cardiac implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; TSV = tachicardie supraventriculară; TV=tahicardie ventriculară.

rentă se produce în timp ce TA şi FC nu sunt scăzute;
adăugând o EEG se creşte şi mai mult probabilitatea
diagnostică a PSP. Metoda a demonstrat prezenţa
combinată a SVV şi PSP.117
4.2.5.2 Înregistrarea video la domiciliu
Înregistrările video la domiciliu (prin intermediul
tehnologiei smartphone) sunt foarte folositoare în
toate formele de PTSC permiţând studiul semnelor
crizelor. Pacienţii şi rudele lor ar trebui îndemnaţi să
înregistreze crizele, dacă este posibil, în cazul incertitudinii diagnostice. În epilepsie se fac progrese înspre înregistrările video şi EEG prelungite la domiciliul
pacienţilor.206,207 Pentru sincopă sau PSP, experienţa
sugerează că şansele de a obţine o înregistrare video
sunt mai mari pentru PSP decât pentru sincopă, acest
lucru fiind probabil rezultatul frecvenţei mai ridicate şi
a duratei mai lungi a crizelor în PSP. Se întâmplă rar ca
inceputul evenimentelor să fie înregistrat.206 Înregistrările video la domiciliu permit diagnosticarea unor
646

evenimente complexe precum a crizelor epileptice induse de sincopă.208
4.2.6 Studiul electrofiziologic
Indicaţii: Într-o sinteză a opt studii, incluzând 625
de pacienţi cu sincopă cărora li s-a efectuat SEF209,
rezultatele pozitive au fost predominante la pacienţii
cu boli cardiace structurale. În ultimii ani, dezvoltarea
puternică a metodelor non-invazive (ex. monitorizare
ECG prelungită) care au aratat o valoare diagnostică
ridicată au condus la reducerea importanţei SEF ca
test diagnostic. În practica clinică, datele din registre
arată că aproximativ 3% dintre pacienţii cu sincopă
neexplicată evaluaţi de către cardiologi efectuează
SEF, acest procent scazand şi mai mult dacă acesti pacienti sunt evaluaţi de către alţi specialişti.71 Cu
toate acestea, SEF rămâne folositor pentru diagnosticul următoarelor situaţii clinice specifice: bradicardie
sinusală asimptomatică (suspiciune de oprire sinusală
cauzatoare de sincopă), BR bifascicular (iminent pentru blocul AV de grad înalt) şi suspiciune de tahicardie.
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Înregistrarea video în suspiciunea de sincopă
Recomandări
Înregistrările video la domiciliu a evenimentelor spontane ar trebui considerate. Medicii ar
trebui să încurajeze pacienţii şi rudele apropiate
să obţină înregistrări video ale evenimentelor
spontane. 206,208
Adăugarea înregistrării video la testul Tilt poate
fi considerată pentru a creşte credibilitatea observaţiilor clinice ale evenimentelor induse.

Clasă

Nivel

IIa

C

IIb

C

Criterii diagnostice:
4.2.6.1 Bradicardie sinusală asimptomatică: suspiciune
de oprire sinusală ce determină sincopă
Probabilitatea pre-test a sincopei legate de bradicardie este relativ ridicată când există bradicardie sinusală asimptomatică (<50 b.p.m.) sau bloc sinoatrial
documentate, de obicei, printr-o ECG în 12 derivaţii
sau monitorizare ECG. Valoarea prognostică a unui
timp prelungit de recuperare a nodului sinusal (TRNS)
nu este bine definită. Un răspuns anormal este definit ca ≥1,6 sau 2 s pentru TRNS sau ≥525 ms pentru
TRNS corectat.210 Un studiu observaţional a arătat o
corelare intre prezenţa unui TRNS prelungit la SEF şi
efectul stimulării cardiace asupra simptomelor.211 Alt
studiu prospectiv, de mici dimensiuni, a arătat că un
TRNS ≥800 ms a avut un risc de opt ori mai mare de
sincopă decât un TRNS sub această valoare.212
4.2.6.2 Sincopa în blocul bifascicular (iminent pentru
blocul AV de grad înalt)
Pacienţii cu bloc bifascicular şi sincopă au risc înalt
de a dezvolta bloc AV grad înalt.213 Un interval HV
prelungit ≥70 ms sau inducerea blocului AV de gradul
II sau III prin pacing sau stres farmacologic (ajmalină,
procainamidă sau disopiramidă), identifică un grup cu
risc înalt de a dezvolta bloc AV. In studii mai vechi,
un SEF pozitiv a generat o valoare predictivă pozitivă
≥80% pentru identificarea pacienţilor care vor dezvolta bloc AV.214–216 Aceste rezultate au fost confirmate indirect de studii recente care au arătat o reducere importantă a recurenţelor sincopale la pacienţii
cu HV prelungit la care s-a efectuat cardiostimulare
comparativ cu pacienţi fara cardiostimulare si cu SEF
negativ,188 sau cu pacientii din grupul de control la care
s-a efectuat o cardiostimulare empirica.217 Aceste rezultate au justificat un upgrade de la clasa IIa la clasa
I în ceea ce priveste recomandarea pentru cardiostimularea SEF-ghidată.
Chiar dacă evidenţele au calitate moderată, există
un consens puternic că un SEF pozitiv indică faptul ca
cel mai probabil mecanism al sincopei este un bloc AV
paroxistic.

Dimpotrivă, aproximativ o treime din pacienţii cu
SEF negativ la care a fost implantat un MILR au dezvoltat bloc AV intermitent sau permanent în follow-up.187
Astfel, SEF are o valoare predictivă negativă redusă.
Mortalitatea este ridicată la pacienţii cu sincopă şi
BR.Totuşi, nici sincopa, nici intervalul H-V prelungit
nu au fost asociate cu un risc mai mare de deces, iar
terapia de stimulare nu scade acest risc.213
4.2.6.3 Suspiciune de tahicardie
La pacienţii cu sincopă precedată de un debut brusc
al unui episod scurt de palpitaţii sugerând TSV sau TV,
un SEF ar putea fi indicat pentru evaluarea exactă a
mecanismului, în special când o procedură curativă de
ablaţie pe cateter este considerată a fi benefică.
La pacienţii cu un infarct miocardic în antecedente
şi fracţie de ejecţie prezervată (FEVS), inducerea TV
monomorfe susţinute este puternic predictivă pentru
cauza sincopei,218 în timp ce fibrilaţia ventriculară (FV)
este considerată o constatare nespecifică.37 Absenţa
inducerii aritmiilor ventriculare identifică un grup cu
risc scăzut de sincopă aritmică.219 Rolul SEF şi al utilizării probei farmacologice cu antiaritmice de clasă I la
pacienţii cu sincopă şi suspiciune de sindrom Brugada
este controversat. Într-o metaanliză recentă,220 riscul
pentru evenimentele aritmice a fost uşor crescut la
pacienţii cu istoric de sincopă neexplicată sau cu un
pattern de tip 1 spontan şi la care s-a indus TV sau FV
cu unul sau doi extrastimuli. Totuşi, absenţa inducerii
TV/ FV la aceşti subiecti nu exclude riscul de aritmie,
mai ales în cazul pacienţilor ce prezinta caracteristici
cu risc înalt.
4.2.7 Adenozina endogenă şi alţi biomarkeri
Biomarkerii cardiaci cunoscuţi precum troponina şi
peptidul natriuretic tip B au fost utilizaţi pentru a distinge sincopa cardiacă de cea non-cardiacă şi pentru a
identifica bolile cardiace structurale.223–225
4.2.7.1 Testul cu adenozină (trifosfat) şi concentraţia
plasmatică
Sistemul purinergic de semnalizare, incluzând adenozina şi receptorii săi au fost propuse a fi implicate în
sincopa neexplicată fără prodrom.6,226
Un nivel plasmatic scăzut de adenozină este asociat
cu bloc AV paroxistic sau SSC, în timp ce un nivel
ridicat este întâlnit la cei cu tendinţă la hipotensiune/
vasodepresie şi în SVV. În paralel, testul de provocare
cu adenozină/ adenozină trifosfat (ATF) a fost efectuat
pentru a demonstra utilitatea sesibilităţii la adenozină şi tendinţa la cardioinhibitie paroxistică în vederea
selecţiei candidaţilor pentru pacemaker.4,227,228 Testul
647
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Studiul electrofiziologic
Recomandări

Clasă

Nivel

I

B

IIa

B

IIb

B

IIb

C

Indicaţii
La pacienţii cu sincopă şi infarct miocardic în antecedente sau alte condiţii legate de cicatrice, SEF este indicat când sincopa
rămâne neexplicată după evaluarea non-invazivă. 218
La pacienţii cu sincopă şi BR bifascicular, SEF ar trebui considerat când sincopa rămâne neexplicată după evaluarea non-invazivă.188,214–217,221
La pacienţii cu sincopă şi bradicardie sinusală asimptomatică, SEF poate fi considerat în câteva situaţii când testele non-invazive (ex.monitorizare ECG) au eşuat în a demonstra o corelaţie între sincopă şi bradicardie. 210–212
La pacienţii cu sincopă precedată de palpitaţii cu debut brusc şi de scurtă durată, SEF poate fi considerat când sincopa rămâne
neexplicată după evaluarea non-invazivă.
SEF în ghidarea terapiei
La pacienţii cu sincopă neexplicată şi BR bifascicular, un pacemaker este indicat în prezenţa fie a unui interval H-V de bază ≥70
I
B
ms, bloc His-Purkinje de gradul II sau III în timpul pacingului atrial progresiv, fie de o probă farmacologică.188,214–217,221
La pacienţii cu sincopă neexplicată şi infarct miocardic în antecedente sau cu alte condiţii legate de cicatrice, este recomandat
I
B
ca inducerea TV monomorfe susţinute să fie realizată în conformitate cu Ghidul ESC pentru AVent.
La pacienţii fără boli cardiace structurale, cu sincopă precedată de palpitaţii cu debut brusc şi de scurtă durată este recomandat ca inducerea TSV sau TV rapide, ce reproduce simptomatologia hipotensivă sau spontană, să fie gestionată prin terapei
I
C
adecvată în conformitate cu Ghidurile ESC.
La pacienţii cu sincopă şi bradicardie sinusală asimptomatică, un pacemaker ar trebui considerat dacă există un TRNS corectat
IIa
B
prelungit. 210-212
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
 În general, în timp ce un SEF pozitiv prezice cauza sincopei, un studiu negativ este incapabil să excludă o sincopă aritmică şi evaluarea suplimentară este justificată
 Inducerea TV sau FV polimorfe la pacienţii cu cardiomiopatie ischemică sau CMD nu poate fi considerată diagnostică pentru cauza sincopei.
 SEF nu este în general util la pacienţii cu sincopă, ECG normal, fără boli cardiace şi fără palpitaţii.
BR = bloc de ramură; CMD = cardiomiopatie dilatativă; ECG = electrocardiogramă; SEF = studiu electrofiziologic; ESC = European Society of Cardiology; TRNS = timpul de recuperare al nodului
sinusal; TSV = tahicardie supraventriculară; AVent = aritmie ventriculară; FV = fibrilaţie ventriculară, TV = tahicardie ventriculară.

necesită injectarea rapidă (<2s) a unui bolus de 20 mg
de ATF/adenozină în timpul monitorizării ECG. Inducerea blocului AV cu asistolă ventriculară >6 s sau
inducerea unui bloc AV >10 s este considerată anormală. Testarea cu ATF a fost pozitivă la mulţi pacienţi
cu sincopă de origine necunoscută (în special sincopă
fără prodrom şi fără boli structurale cardiace), dar nu
şi la cazurile control, sugerând că blocul AV paroxistic ar putea fi cauza sincopei neexplicate. Chiar dacă
stimularea cardiacă ar putea duce la o scădere substanţială a episoadelor de sincopă la pacienţii bătrâni
cu sincopă neexplicată şi un test pozitiv cu ATF,229
studii anterioare nu au demonstrat o corelaţie între
blocul AV indus de ATF şi rezultatele ECG (documentate prin MILR) în timpul sincopei spontane.122,123,227
Astfel, valoarea predictivă scăzută a testului nu susţine efectuarea lui de rutină în selectarea pacienţilor
pentru stimulare cardiacă, ci mai degrabă un rezultat
pozitiv sugerează că poate fi folosit pentru a confirma
suspiciunea de sincopă asistolică, prin monitorizarea
ECG prelungită. Rolul eliberării adenozinei endogene
în declanşarea unei forme speciale de sincopă asistolică (aşa numita sincopa sensibilă la adenozină) rămâne
de investigat.
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4.2.7.2 Biomarkerii cardiovasculari
Unii biomarkeri cardiovasculari sunt crescuţi în disfuncţia autonomă ce stă la baza sincopei, precum copeptina (vasopresina), endotelina-1 şi NTpro-BNP în
HO,113,230,231 în timp ce petidul natriuretic atrial poate
fi redus în STOP.113 În prezent, pentru utilizarea biorkerilor cardiovasculari în diagnosticul sincopei sunt
necesare mai multe evidenţe şi verificări în cohorte
independente.
4.2.7.3 Biomarkei imunologici
Autoanticorpii împotriva receptorilor adrenergici
în HO şi STOP au fost raportaţi, dar studii ulterioare
sunt necesare.232–234
4.2.8 Ecocardiografia
Pentru pacienţii cu suspiciune de boli cardiace,
ecocardiografia este utila pentru a confirma sau infirma suspiciunile în proporţii egale şi joacă un rol important în stratificarea riscului.235,236 Ecocardiografia
identifică cauza sincopei la foarte puţini pacienţi când
alte teste nu mai sunt necesare (ex. stenoză aortică
severă, tumori cardiace obstructive sau trombi, tamponadă pericardică sau disecţie de aortă)237–239 Într-un
review din literatură, mixomul atrial drept şi stâng s-a
prezentat cu sincopă în mai <20% din cazuri.240–244
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Ecocardiografia
Recomandări

Clasă

Nivel

I

B

I

B

Indicaţii
Ecocardiografia este indicată pentru diagnosticul şi stratificarea riscului la pacienţii cu suspiciune de boli cardiace structurale. 235,236
Ecocardiografia bidimensională sau Doppler în timpul exerciţiului în ortostatism, în şezut sau semi-decubit dorsal pentru a detecta obstrucţia din tractul de ejecţie a ventriculului stâng este indicată la pacienţii cu CMH, istoric de sincopă şi un gradient
în tractul de ejecţie în repaus sau provocat <50 mmHg. 245–249
Criterii diagnostice
Stenoza aortică, tumorile cardiace ostructive sau trombii, tamponada pericardică şi disecţia aortică sunt cele mai probabile
I
C
cauze de sincopă când ECG arată modificări tipice pentru aceste condiţii. 237-244
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
 Pentru pacienţii fără suspiciune de boală cardiacă după efectuarea anamnezei, a examinării fizice şi electrocardiogramei, ecocardiograma nu
aduce informaţii adiţionale utile, astfel că sincopa izolată nu este o indicaţie pentru efectuarea ecocardiografiei.
 Tomografia computerizată sau IRM ar trebui considerate la pacienţii ce se prezintă cu sincopă de origine suspectată a fi cardiacă, atunci când
ecocardiografia nu este diagnostică.
CMH=cardiomiopatie hipertrofică; IRM=imagistica prin rezonanţă magnetică

4.2.8.1 Ecocardiografia de stres
Ecocardiografia de stres în poziţie ridicată sau semi-decubit în vederea provocării obstrucţiei tractului
de ejecţie a ventriculului stâng ar trebui considerată
la pacienţii cu CMH care acuză sincopă la efort sau
posturală, în mod particular când se produce în circumstanţe similare (ex. când urcă scările în grabă sau
la încordare). Un gradient ≥50 mmHg este considerat
de obicei drept pragul la care obstrucţia din tractul de
ejecţie a ventriculului stâng devine importantă hemodinamic.245–249
4.2.9 Testul de efort
Sincopa indusă de efort este rară, fiind limitată
raportarea în literatură a cazurilor. Testul de efort
ar trebui efectuat la pacienţii care au avut episoade
de sincopă în timpul sau imediat după efort. Sincopa
Testul de efort
Recomandări

Clasă

Nivel

I

C

Indicaţii
Testul de efort este indicat pacienţilor cu sincopă
în timpul sau imediat după terminarea efortului.
Criterii diagnostice
Sincopa secundară blocului AV gradul II şi gradul
I
C
III este confirmată când blocul AV apare în timpul
efortului chiar şi în absenţa sincopei. 253-257
Sincopa reflexă este confirmată când sincopa
este reprodusă imediat după exerciţiu, în prezenI
C
ţa hipotensiunii severe. 250-252
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
Nu există date care să susţină efectuarea de rutină a testului de efort
la pacienţii cu sincopă

Angiografia coronariană
Recomandări

Clasă

Nivel

Indicaţii
La pacienţii cu sincopă, indicaţiile pentru angiografia coronariană ar trebui să fie aceleaşi ca
IIa
pentru pacienţii fără sincopă
Sfaturi adiţionale şi perspective clinice
Angiografia singură nu este diagnostică pentru cauza sincopei

C

poate apărea în timpul sau imediat după efort. Aceste
două situaţii ar trebui considerate separat. Într-adevăr, sincopa apărută în timpul efortului este probabil
secundară cauzelor cardiace (deşi unele raportări de
cazuri au arătat că poate fi manifestarea unei vasodilataţii reflexe exagerate), în timp ce sincopa ce apare
după efort are aproape invariabil un mecanism reflex.250–252 Blocurile AV de gradul II şi gradul III induse
de tahicardia legată de efort, au localizare distală faţă
de nodul AV253 şi prezic progresia spre blocul AV permanent.254,255 O ECG de repaus arată frecvent anomalii de conducere intraventriculară,253,254 dar au fost
descrise şi cazuri cu ECG de repaus normale.256,257
Nu există date care să susţină efectuarea unui test de
efort la populaţia generală cu sincopă.
4.2.10 Angiografia coronariană
La pacienţii ce se prezintă cu sincopă şi boală coronariană obstructivă, intervenţia coronariană percutană nu se asociază cu o reducere importantă a
reinternărilor pentru sincopă.258 Angiografia singură
nu este diagnostică pentru cauza sincopei. De aceea,
649
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Figura 8. Principiile generale de tratament sunt bazate pe stratificarea riscului şi indentificarea mecanismelor specifice, atunci când este posibil. BCI =
boală coronariană ischemică; CMD = cardiomiopatie dilatativă; CMHO = cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; CAVD = cardiomiopatie aritmogenă
de ventricul drept; DCI = defibrilator cardiac implantabil; ECG = electrocardiografic; MCS = moarte cardiacă subită; SQTL = sindrom QT lung.

Tabel 9. Rata estimată de recurenţă a sincopei în prezenţa unei cardiostimulator electric permanent în diferite
situaţii clinice (pentru mai multe detalii - a se vedea Date suplimentare – Tabelul 9)
Diagnostic clinic

Rata estimată de recurenţa a sincopei la 2 ani, în prezenţa unei
cardiostimulator electric permanent

Sincopa datorată bradicardiei documentate în absenţa hipotensiunii
Sincopa datorată bradicardiei documentate, asociată hipotensiunii
Sincopa datorată posibil bradicardiei, asociată hipotensiunii

Foarte eficientă (5% rată de recurenţă)
Moderat eficientă (5-25% rata de recurenţa)
Eficacitate scă zută (>25% rată de recurenţă)

cateterismul cardiac ar trebui efectuat în ischemia miocardică sau în infarct cu aceleaşi indicaţii cu ale pacienţilor fără sincopă.

5.TRATAMENT
5.1 Principii generale de tratament a sincopei
Tratamentul sincopei este în general bazat pe stratificarea riscului şi identificarea mecanismelor, când
este posibil (Figura 8).
Următoarele trei principii generale ar trebui luate
în considerare:
 Eficacitatea terapiei menită să prevină recurenţa sincopei este mai degrabă determinată de
mecanismul sincopei decât de etiologia acesteia.
Bradicardia este unul dintre mecanismele frecvente ale sincopei. Cardiostimularea electrică
permanentă este terapia cea mai adecvată pentru bradicardie, dar eficacitatea acesteia este limitată in situatia in care coexistă şi hipotensiunea (vezi Tabelul 9 şi Datele Suplimetare Tabelului
650

9). Tratamentul sincopei datorată hipotensiunii
reflexe sau HO este mai dificil deoarece terapiile specifice sunt mai puţin eficiente.
 De multe ori, terapia menită să prevină recurenţa sincopei diferă de cea indicată bolii subiacente. Managementul pacientului cu risc crescut de MCS presupune evaluarea atentă a riscului individual al fiecărui pacient (vezi secţiunea
5.5).
 Recurenţele sincopei se reduc adeseori spontan după evaluarea medicală, chiar şi în absenţa
unei terapii specifice; în general, sincopa reapare la <50% dintre pacienţi în următorii 1-2 ani
(vezi Date suplimentare Tabelul 10). Reducerea
recurenţelor pare a fi mai evidentă la pacienţii
fără substrat anatomic clar al sincopei, cum ar
fi situatia sincopei reflexe sau al sincopei fără
cauză evidentă. Motivul reducerii recurenţelor
este necunoscut. Câteva potenţiale explicaţii
clinice, statistice şi psihologice au fost furnizate,
şi probabil toate acestea au un rol (vezi Date
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Figura 9. Algoritm de decizie schematic pentu managementul iniţial al sincopei reflexe (bazat pe antecedentele pacientului şi teste), conform vârstei,
severităţii sincopei şi formei clinice. Pacienţii tineri sunt cei cu vârsta <40 ani, iar cei vârstnici >60 ani, cu o suprapunere între 40 şi 60 de ani. Severitatea sincopei reflexe este definită în text. Durata prodromului este foarte subiectivă şi imprecisă. O valoare ≤5 s diferenţiază sincopa de cauză
aritmică de sincopa reflexă49; la pacienţii fără boală structurală o durată >10 s poate distinge sincopa reflexă de sincopa de origine cardiacă. 38 În
practică prodromul este absent sau foarte scurt dacă nu permite pacientilor destul timp să acţioneze, de exemplu să adopte poziţia sezândă sau clinostatismul. Categoria „TA scăzută” identifică pacienţi cu valori ale TA cronic scăzute (în general, TA sistolică în jurul a 110 mmHg, cu istoric clar de
intoleranţă ortostatică şi sincopă vasovagală). Grupul cu „dominanţă cardioinhibitorie” identifică pacienţi la care elementele clinice şi rezultatele testelor sugerează cardioinhibiţia bruscă ca fiind responsabilă pentru sincopă. Un element esenţial este lipsa prodromului, aşa că, pacienţii fără prodrom
pot fi încadraţi, după analiză, în acestă categorie. Remarcă:
Suprapunerea între grupuri este posibilă
 În anumite cazuri, cardiostimularea poate fi utilizată la pacienţii <40 de ani. Datorită lipsei suficiente de dovezi provenite din studii nu pot fi formulate recomandări.
 În anumite cazuri, fludrocortizonul poate fi utilizat la pacienţii >60 ani. Datorită lipsei suficiente de dovezi provenite din studii nu pot fi formulate
recomandări.
 Midodrinul poate fi utilizat la orice vârstă, chiar dacă studiile existente sunt efectuate pe pacienţi tineri;
 Pacienţii fără/ cu prodrom scurt ar trebui investigaţi în vederea identificării mecanismului sincopei şi aplicării terapiei adecvate.
 Uneori implantarea unui MILR ar trebui luată în considerare la pacienţii <40 ani.
TA= tensiune arterială; MILR= monitor implantabil de tip loop recorder; SVV= sincopă vasovagală
a
Spontan sau provocat de masajul de sinus carotidian, testul mesei înclinate sau MILR

Suplimentare, Tabelul 10). Oricare ar fi motivul,
posibilitatea ameliorării spontane are o importanţă practică majoră pentru tratament, care
poate fi amânat în condiţii de risc scăzut. Consecinţa reducerii spontane este că orice terapie
pentru prevenţia sincopei pare să fie mai eficientă decat este de fapt, ceea ce face ca rezultatele datelor observaţionale privind terapia
sincopei să fie contestabile în absenţa unui grup
control.

5.2 Tratamentul sincopei reflexe
În pofida evoluţiei benigne, sincopele reflexe recurente şi impredictibile pot produce invaliditate. Elementul
esenţial al managementului acestor pacienţi este terapia non-farmacologică, incluzând educaţia, modificarea stilului de viaţa şi asigurarea pacientului în ceea ce
priveşte natura benignă a suferinţei sale.
Tratamentul adiţional poate fi necesar la pacienţii cu forme severe, aşa cum este definit în secţiunea
2.3 – Instrucţiuni Practice Web, în special: când sincope
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foarte frecvente alterează calitatea vieţii; când sincope recurente, fără sau cu un foarte scurt prodrom
expun pacientul la risc de traumatism; şi când sincopa
apare în timpul unei activitţi cu risc crescut (de exemplu, şofat, utilizarea aparaturii mecanice, zbor sau
competiţii atletice, etc.). Numai 14% din populaţia cu
sincopă reflexă care este redirecţionată către centre
specializate în sincopă necesită tratament adiţional.186
În general,nu exista o terapie clar definita pentru fiecare formă de sincopă reflexă. Cel mai important
factor în alegerea terapiei este vârsta. Un algoritm de
decizie pentru selecţia terapiei specifice vârstei, severităţii sincopei, şi formei clinice a acestei este sumarizat în Figura 9.

5.2.2 Întreruperea/reducerea terapiei
hipotensoare
Evitarea agenţilor care scad tensiunea arterială (de
exemplu orice tip de antihipertensiv, nitraţi, diuretice,
antidepresive neuroleptice sau agonişti dopaminergici) este elementul esenţial în prevenţia reapariţiei
sincopei. Într-un mic studiu randomizat260 pe 58 de
subiecţi (vârsta medie 74 ± 11 ani) cu sincopă reflexă
vaso-vagală si diagnosticaţi cu ajutorul testului mesei
înclinate sau MSC, care îşi administrau în medie 2,5
tablete antihipertensive, întreruperea sau reducerea
medicaţiei vasoactive a condus la o reducere a ratei
obiectivului primar combinat pentru sincopă, presincopă şi reacţii adverse de la 50 la 19% (rata riscului
0.37), comparativ cu un grup control ce a continuat
terapia hipotensoare pe o perioada de urmărire de
9 luni. În studiul „Systolic Blood Pressure Intervention
Trial” 261 pacienţii cu risc cardiovascular crescut care
primeau medicaţie antihipertensivă pentru a reduce
TA sistolica la 120 mmHg au avut un risc de sincopă
dublu faţă de grupul control la care TA sistolică ţintă a
fost de 140 mmHg. Într-un studiu randomizat pe termen scurt262 realizat pe 32 de pacienţi diagnosticati cu
SSC, intreruperea medicaţiei vasodilatatoare a redus
magnitudinea reflexului vasodepresor indus de MSC.

5.2.1 Educaţia şi modificarea stilului de viaţă
Educaţia şi modificarea stilului de viaţă nu au fost
evaluate în studii randomizate, însă exisă un consens
privind implementarea lor ca primă linie terapeutică
în toate cazurile. Aici se includ: asigurarea pacientului
privind natura benignă a bolii, educaţia privind conştientizarea şi posibila evitare a factorilor şi situaţiilor declanşatoare (de exemplu, deshidratarea şi/sau
mediile calde aglomerate) şi recunoasterea precoce
a simptomelor prodromale: pacientul se aşează în şezut/ clinostatism şi aplică imediat manevrele fizice de
contrapresiune. Dacă este posibil, factorii declanşatori ar trebui abordaţi direct, cum ar fi suprimarea
tusei în cazul sincopei declanşată de tuse, micţiune în
pozitie şezandă, etc. Aportul crescut de lichide este
de asemenea recomandat. A fost propusă suplimentarea dozei de sare la 120 mmol/zi clorură de sodiu.259
În general, >50% dintre pacienţii cu episoade sincopale recurente cu 1 sau 2 ani înaintea evaluării nu mai
prezintă sincopă recurentă în următorii 1 sau 2 ani,
şi, la cei cu recurenţe prezente, frecvenţa sincopelor
scade cu 70% comparativ cu perioada precedentă. Eficienţa educării şi incurajarii pacientului este cel mai
probabil motiv de scădere a frecvenţei sincopei (vezi
Date Suplimentare Tabel 10).
Un exemplu de instruire a pacientului poate fi găsit
în Instrucţiuni practice Web secţiunea 9.1: pagină de informare a Societăţii Europene de Cardiologie pentru pacienţii
afectaţi de sincopă reflexă.
În pofida lipsei studiilor controlate există un consens clar că educaţia şi modificarea stilului de
viaţă au un impact major în reducerea recurenţei
sincopei.
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Sunt puţine dovezi că la pacienţii cu TA sistolică ţintă de 140 mmHg, întreruperea / reducerea
medicaţiei hipotensoare ar reduce frecvenţa sincopelor în cazul pacienţilor cu susceptibilitate
la hipotensiune. Cercetările ulterioare vor avea
probabil un impact puternic asupra încrederii în
datele estimate.
5.2.3 Manevrele de contrapresiune fizică
Contracţiile musculare isometrice cresc debitul
cardiac şi TA în faza iminentă a sincopei reflexe. Trei
studii clinice119,120,263 şi un studiu prospectiv multicentric randomizat121 care au analizat eficacitatea manevrelor de contrapresiune fizică (MFCP) la nivelul
membrelor inferioare sau superioare, au arătat că
aceste manevre permit pacientului evitarea sau întarzierea pierderii constienţei în majoritatea cazurilor. În
studiul „Physical Counterpressure Manoeuvres Trial”
(PC-Trial),121 223 de pacienţi cu vârste cuprinse între
38 ± 15 ani cu sincopă reflexă recurentă şi prodrom
au fost randomizaţi în grupul terapiei convenţionale şi
în grupul terapie convenţională plus învăţarea MFCP.
Statistic, rata de supravieţuire fără evenimente recurente a fost mai crescută în grupul MFCP (P=0,018),
rezultând într-o reducere a riscului relativ de 39% (95
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IC 11-53). Niciun efect advers nu a fost raportat. O limitare a acestei metode terapeutice este că nu poate
fi utilizată la pacienţii cu prodrom scurt sau absent, şi
că MFCP sunt mai puţin eficiente la pacienţii peste 60
ani.264 Instructajul privind efectuarea MFCP poate fi
găsit în Instrucţiuni Practice Web secţiunea 9.2.

de asemenea efect dovedit în studiile făcute la testul
mesei înclinate.274 Studiul „The Prevention of Syncope
Trial (POST) 2” 275 a inclus 210 pacienţi tineri (vârstă
medie 30 ani) cu valori normal-scăzute ale TA şi fără
comorbidităţi, ce au fost randomizaţi să primească
fludrocortison (titrat la o doză de 0.05-0.2 mg odată
pe zi) sau placebo. Obiectivul primar a arătat numai
o reducere non-semnificativă a sincopei în grupul cu
fludrocortizon comparativ cu grupul placebo (rata riscului 0.69, 95% IC 0.46-1.03; P=0.069), care a devenit
mai semnificativă când analiza a fost restrânsă la pacienţii care au ajuns la doza de 0,2 mg/zi la 2 săptamâni.
Beneficiul clinic al terapiei cu fludorcortison a fost
modest la 12 luni, 44% dintre pacienţii din braţul cu
fludrocortison au continuat să aibă sincope, cu o rată
doar uşor mai mică decât în braţul placebo, unde rata
recurenţei sincopei a fost de 60.5%. În acelaşi timp, un
număr similar de pacienţi şi-au întrerupt administrarea de fludrocortison datorită efectelor adverse, astfel egalizând rata risc / beneficiu. Fludronocortisonul
nu ar trebui administrat la pacienţii cu hipertensiune
arterială sau insuficienţă cardiacă. Fludrocortisonul
s-a dovedit a fi ineficient într-un mic studiu randomizat dublu orb la copii.276

Există dovezi limitate că MFCP sunt eficiente în
reducerea recurenţelor sincopei la pacienţii sub
60 ani cu simptome prodromale greu recognoscibile.
5.2.4 Antrenamentul la masa înclinată
La pacienţii motivaţi, tineri, cu sincope vaso-vagale
recurente declanşate de stressul ortostatic, terapia
prin perioade prelungite progresiv a posturii forţate
în poziţie verticală (aşa-numitul antrenament la masa
înclinată) a fost propusă pentru reducerea recurenţei
sincopei.265 În timp ce unele studii sugerează beneficii modeste,266,267 cele mai multe studii controlate nu
raportează efecte semnificative ale antrenamentului
la masa înclinată.268-272 Mai mult, acestă terapie este
îngreunată de complianţa scazută a pacienţilor la antrenamentul continuu pe o perioadă lungă de timp.
Sunt suficiente dovezi din multiple studii că antrenamentul la masa înclinată are un efect minim
în reducerea recurenţei sincopei la pacientii tineri cu simptome prodromale greu recognoscibile. Este puţin probabil că studiile ulterioare vor
avea un impact puternic asupra încrederii în datele estimate.
5.2.5 Terapia farmacologică
Terapia farmacologică poate fi luată în considerare la pacienţii cu sincopă recurentă în ciuda educării
pacientului şi modificării stilului de viaţă şi a antrenamentului pentru MFCP. Multe medicamente au fost
testate în tratamentul sincopei reflexe, majoritatea cu
rezultate descurajatoare. În timp ce rezultatele au fost
satisfăcătoare în studiile necontrolate sau studii controlate pe termen scurt, câteva trialuri prospective pe
termen lung cu grup de control placebo nu au arătat
un beneficiu al drogurilor active în comparaţie cu placebo, cu câteva excepţii.
5.3.5.1 Fludrocortisonul
Fludrocortisonul, prin creşterea reabsorbţiei renale de sodiu şi creşterea volumului plasmatic, poate
contracara efectul fiziologic al cascadei care conduce
la reflexul vasovagal ortostatic.273 Mecanismul de acţiune poate fi comparat cu cel al infuziei saline, care are

Sunt dovezi limitate că fludrocortisonul ar putea
fi eficient în reducerea recureţei sincopei la pacienţii tineri cu valori normal-scăzute ale TA şi fără
comorbidităţi. Cercetările ulterioare vor avea
probabil un impact puternic asupra încrederii în
estimarea efectului.
5.2.2.2 Alfa-Agonişti
Incapacitatea obţinerii vasoconstricţiei adecvate
la nivelul vaselor periferice este comună în sincopa
reflexă, de aceea au fost utilizaţi vasoconstrictorii
alfa-agonişti (etilefrina şi midodrina). Etilefrina a fost
studiată în studii dublu-orb placebo-controlate randomizate.277 În timpul urmăririi, între pacienţii cărora
li s-a administrat 25 mg etilefrină de două ori pe zi şi
pacienţii cărora li s-a administrat placebo, nu au existat diferenţe privind frecvenţa sincopelor sau timpul
scurs până la reapariţia sincopei. Midodrinul (de obicei 2.5-10 mg de trei ori pe zi), s-a dovedit eficient în
studii mici, dar nu a satisfăcut criteriile studiului clinic
pivot. O analiză sistematică recentă a acestor studii278
a arătat o încredere limitată datorită impreciziei şi publicării discrepante. Cele mai frecvente efecte adverse
care au dus la întreruperea tratamentului cu midodrină au fost hipertensiunea arterială în clinostatism,
reacţiile pilo-motorii şi problemele urinare (retenţia
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urinară, disuria sau urgenturia). Limitarea majoră a
midodrinei este administrarea frecventă, care limitează complianţa pe termen lung. Per total, datele sugerează ca tratamentul cronic doar cu alfa-agonişti este
de uz limitat în sincopa reflexă şi că tratamentul pe
termen lung nu poate fi recomandat pentru simptome
ocazionale.

este un antagonist de receptor de adenozină neselectiv care ar putea fi eficientă cand se suspicionează că
adenozina este implicată în mecanismul sincopei. O
comparaţie între perioadele în care s-a administrat,
respectiv nu s-a administrat teofilină, cu monitorizare
ECG continua, a arătat ca simptomele dispareau şi numarul de pauze sistolice prelungite a fost redus semnificativ de la o medie de 1.11 per lună pe parcursul
celor 13 luni în care pacientul nu a primit tratament
la 0 per luna în timpul celor 20 de luni cu tratament
cu teofilină.
Fenotip cu norepinefrină scăzută. La pacienţii cu
SVV ortostatică s-a observat o neconcordanţă între
activitatea nervoasă simpatică şi descărcarile de norepinefrină.287 Inhibitorii transportorilor de norepinefrină (reboxetina şi sibutramina) conduc la o creştere
selectivă a tonusului simpatic în timpul stress-ului,
prin inhibiţia recaptării norepinefrinei în sinapsele
neuronale simpatice. Într-un studiu încrucişat dubluorb randomizat, reboxetina şi sibutramina blochează
sau atenuează reflexul vasovagal din timpul testului la
masa înclinată.288 Într-un studiu clinic prospectiv deschis, pe 7 pacienţi simptomatici care nu răspunseseră
la niciun tratament anterior, prin administrarea sibutraminei s-a reuşit supresia a 94% din episoadele sincopale la un interval de 6 luni. 289

Rezultate din multiple studii sunt contradictorii
in ceea ce priveste eficienta alfa-agonistilor în
reducerea recurenţei sincopei la pacienţii cu forme ortostatice ale SVV. Studii ulterioare vor avea
probabil un impact important asupra încrederii
în datele estimate.
5.2.5.3 Beta-blocantele
S-a presupus ca beta-blocantele diminuează gradul
de activare al mecanoreceptorilor ventriculari datorită efectului lor inotrop negativ în sincopa reflexă.
Teoria nu a fost susţinută de rezultatele trialurilor clinice. Beta-blocantele nu şi-au dovedit eficienţa în SVV
în două studii randomizate dublu-orb.279,280 Nu există
un raţionament pentru utilizarea de beta-blocante în
alte forme de sincopă. Ar trebui subliniat că beta-blocantele pot agrava bradicardia în SSC.
Există suficiente dovezi din multiple studii că beta-blocantele nu ar trebui utilizate în reducerea
recurenţei sincopei. Raportul dintre efectele benefice şi efectele adverse este unul echilibrat.
5.2.5.4 Alte medicamente
Paroxetina, un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei, a fost considerată eficientă într-un studiu
placebo-controlat, care a inclus pacienţi simptomatici
dintr-o instituţie.281 Acestă descoperire nu a fost confirmată în alte studii şi nu are la bază un suport experimental. În schimb, studii umane cu diferite subtipuri
de antagonisti de receptori de serotonina au demonstrat o scăderea a toleranţei la înclinare.1,282 Într-un
mic studiu randomizat, benzodiazepina a fost mai efcientă ca metoprololul.283 Un analog de somatostatină
(octreotidul)284 a fost administrat la câţiva pacienţi cu
intoleranţă ortostatică, dar efectul acestuia nu a putut
fi evaluat complet.
5.2.5.5 Terapii nou apărute la subgrupuri specifice
Fenotip cu adenozină scăzută. Într-o serie de cazuri raportate, teofilina pare eficientă la pacienţii cu
debut brusc al sincopei / presincopei recurente, care
au prezentat ca şi caracteristici biologice comune niveluri circulante scăzute de adenozină.285,286 Teofilina
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Ablaţia plexului ganglionar
În unele studii observaţionale şi caz-control a fost
raportat ca ablaţia prin radiofrecvenţă a ganglionului
vagal localizat foarte aproape de nodul sinusal şi atrioventricular aboleşte impulsul vagal eferent din timpul
SVV.290,291 Având în vedere raţionamentul discutabil,
numărul redus de subiecţi, documentarea deficitară a
rezultatelor pe parcursul urmăririi, riscurile procedurale şi lipsa grupurilor control, dovezile actuale sunt
insuficiente pentru confirmarea eficacităţii ablaţiei
ganglionlui vagal.
5.2.6 Cardiostimularea
Terapia prin cardiostimulare electrică permanentă
poate fi eficientă dacă asistola este caracteristica dominantă a sincopei reflexe. Stabilirea unei relaţii între
simptome şi bradicardie ar trebui sa fie ţinta evaluării
clinice a pacienţilor cu sincopă şi ECG de bază normal.
Eficacitatea cardiostimulării depinde de situaţia clinică. Un tabel comparativ al rezultatelor în diferite situaţii clinice este prezentat în Date Suplimentare Tabelul
9. Figura 10 sumarizează recomandările indicaţiilor de
cardiostimulare.
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Figura 10. Indicaţii de cardiostimulare la pacienţii cu sincopă reflexă. SSC-CI = sindrom de sinus carotidian cardioinhibitor.

5.2.6.1 Dovezi provenite din trialuri în sincopa
reflexă / suspiciunea de sincopă reflexă şi asistola
documentată electrocardiografic
În 2 studii observaţionale, cardiostimularea a redus
rata sincopei la pacienţii cu asistolă documentată de
la 92 184 la 83%,200 dar nu a prevenit toate evenimentele sincopale. În studiul randomizat dublu-orb „Third
International Study on Syncope of Uncertain Etiology
(ISSUE)-3”,185 77 de pacienţi care au avut documentate prin MILR asistolă, sincopă cu ≥3 s sau ≥6 s, au fost
randomizaţi să primescă un cardiostimular implantabil
bicameral cu algoritm de tipul „rate drop response”
sau doar cu capacitate de sensing. Pe parscursul urmăririi, rata estimată de recurentă a sincopei la 2 ani
a fost de 57% la pacienţii fără cardiostimulare şi de
25% la pacienţii cu cardiostimulare (P=0,039). Riscul
de recurenţă a fost redus cu 57%. În subgrupul MILR
al studiului multicentric „Syncope Unit Project (SUP)
2”,292 rata estimată de recurenţă în prezenţa cardiostimularii a fost de 11% la 1 an, 24% la 2 ani şi 24%
la 3 ani, rate semnificativ reduse comparativ cu rata
sincopelor în grupul control al pacienţilor fără cardiostimulare.
Dovezile de mai sus susţin recomandarea de clasă
IIa.
Există deja suficiente dovezi că stimularea cardiacă electrică permanentă bicamerală ar trebui
luată în considerere pentru reducerea recurenţei
sincopelor când există o corelaţie între simpto-

me şi ECG la pacienţii ≥40 ani ce prezintă caracteristicile clinice întâlnite la pacienţii din studiile
ISSUE.
5.2.6.2 Dovezi din studii la pacienţii cu sindrom de
sinus carotidian
Dovezile care susţin beneficiul cardiostimulării la
pacienţii afectaţi de SSC de tip cardioinibitor sunt
limitate la câteva mici trialuri controlate şi câteva
studii observaţionale retrospective. Într-o analiză293
incluzând 12 studii cu un total de 601 pacienţi cardiostimulaţi şi 305 pacienţi fără cardiostimulare, rata de
recurenţă a sincopei a fost mai mare la pacienţii netrataţi, între 20-60%. Într-o metaanaliză a 3 studii293
ce a inclus un grup-control format din pacienţi fără
cardiostimulare, sincopa a reapărut la 9% din cei 85 de
pacienţi cardiostimulaţi şi la 38% din cei 91 de pacienţi
din grupul control (risc relativ 0,24, 95% IC 0,12-0,48).
Într-un registru ce a cuprins 169 de pacienţi cardiostimulaţi, rata estimată a recurenţei sincopei a fost de
7% la 1 an, 16% la 3 ani şi 20% la 5 ani.90 În subgrupul
SSC al studiului multicentric SUP 2,292 rata estimată a
recurenţei sincopei la pacienţii cardiostimulaţi a fost
de 9% la 1 an, 18% la 2 ani şi 20% la 3 ani, rate semnificativ mai mici decât ratele corespunzatoare din grupul
de control netratat, unde procentajele au fost de 21%,
33%, respectiv 43%. Având în vedere rezultatul similar
la pacienţii cu pauze cardiace spontane reflexe şi la cei
cu SSC, recomadarea de cardiostimulare pentru pacienţii cu SSC a fost subclasată de la clasa I (Ghidurile
ESC pentru cardiostimulare din 2013294) la clasa IIa.
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În pofida lipsei unor trialuri clinice randomizate
mari, sunt suficiente dovezi că stimularea cardiacă bicamerală ar trebui luată în considerare în
vederea reducerii recurenţei sincopei la pacienţii
afectaţi de SSC de tip cardioinhibitor.
Două variable sunt bine cunoscute ca înfluenţând
negativ eficacitatea cardiostimulării în SSC: formele
mixte93,98 (vezi Instrucţiuni Practice Web secţiunea 5) şi
asocierea cu raspuns pozitiv la testul mesei înclinate.
Pacienţii cu răspuns pozitiv la testul mesei înclinate au
un risc de 3 ori mai mare de sincopă recurentă după
cardiostimularea bicamerală în comparaţie cu cei cu
raspuns negativ293,295; astfel, când testul la masa înclinată este pozitiv, cardiostimularea ar trebui recomandată cu precauţie.
5.2.6.3 Dovezi din trialuri la pacienţii cu sincopă
vasovagală indusă la testul mesei înclinate
Eficacitatea cardiostimulării la pacienţii cu SVV indusă la testul mesei înclinate a fost studiat în 5 TCR
multicentrice.296-300 Rezultatul acestor studii a fost
analiza a 318 pacienţi urmăriţi; recurenţa sincopei
s-a observat la 31% din pacienţii cardiostimulaţi şi la
44% din pacienţii fără cardiostimulare (P<0,001). O
metaanaliză a acestor studii a arătat o reducere nonsemnificativă, de 17% a sincopei în studiile dublu orb
faţă de 84% reducere în studiile în care pacienţii din
grupul control nu au fost cardiostimulaţi.301 În general,
cardiostimularea a fost ineficientă în trialurile care au
înrolat pacienţi fără asistolă ca răspuns la testul masei
înclinate.299,300 Toate aceste studii au limitări, şi o comparaţie directă este dificilă deoarce există diferenţe
semnificative în designul studiilor în ceea ce priveşte
selecţia pacientilor. Per total, în sincopa vasovagală tipică, cardiostimularea pare a avea efecte reduse.
Raţionamenul eficacităţii cardiostimulării este că
reflexul cardioinhibitor este dominant la unii pacienţi,
dar pe de altă parte cardiostimularea nu are niciun
rol în prevenţia vasodilataţiei şi hipotensiunii. Într-un
substudiu al trialului ISSUE-3,302 asistola în timpul testului mesei înclinate a anticipat evenimente similare de
tip asistolă observate la monitorizarea de tip MILR şi
corelate cu sincopă, cu o valoare predictivă de 86%.
În subgrupul mesei înclinate din studiul SUP 2, 292 printre 38 de pacienţi cu dominanţă cardioinhibitorie (cu
pauza sistolică medie de 22±16 s), rata estimată de recurenţă a sincopei la pacienţii cardiotimulaţi a fost de
3% la 1 an, 17% la 2 ani si 23% la 3 ani; aceste cifre au
fost semenificativ mai scăzute faţă de ratele observate
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la pacienţii fără cardiostimulare, şi similare cu cele observate la pacienţii cu SSC sau cu asistolă documentată ECG. Într-un TCR încrucişat multicentric recent
pe 46 de pacienţi >40 ani cu SVV recurentă severă de
tip cardioinhibitor (>5 episoade pe parcursul vieţii)303,
pe o perioadă de urmărire de 24 de luni, sincopa a reapărut la 4 (9%) dintre pacienţii cu cardiostimulare bicamerală cu algoritm de tip „closed-loop stimulation”,
în comparaţie cu reapariţia la 21 (46%) dintre pacienţii
cu funcţia de cardiostimulare anulată (P=0.0001).
Monitorizarea video a testului mesei înclinate205 a
arătat recent ca la pacienţii cu asistolă aceasta a apărut cu 3 s înainte de sincopă sau mai tarziu la o treime
din pacienţi la care cardioinhibiţia a apărut prea tarziu
pentru a putea fi considerată cauza primară a sincopei; în celelalte doua treimi din cazuri, rapunsul de tip
asistolă trebuie să fi fost cauzat de cardioinhibiţie sau
de o combinaţie între cardioinhibiţie şi vasodepresie.
Prezentarea clinică este probabil la fel de importană ca şi raspunsul pozitiv la testul mesei înclinate în
ceea ce priveste selecţia pacienţilor care pot beneficia de cardiostimulare. Populaţia studiului SUP 2 a
fost caracterizată de vârstă medie avansată, sincopă
recurentă apărută la varstă medie / înaintată şi traumatisme repetate, probabil datorită apariţei bruşte,
fără prodrom.292
Datorită rezultatelor contrastante a studiilor
randomizate, beneficiul estimat al cardiostimulării bicamerale la pacienţii cu răspuns cardioinhibitor la testul mesei înclinate este redus. Opiniile
experţilor sunt divergente. Studile ulterioare vor
avea probabil un impact puternic asupra recomandărilor. În schimb, există deja un consens în
ceea ce priveşte faptul că stimularea cardiacă la
pacienţii cu răspuns de tip non-cardioinhibitor la
testul mesei înclinate nu este indicată şi alte teste
(de exemplu MILR) sunt menite să documenteze
mecanismul reflexului spontan.
5.2.6.4 Dovezi din trialuri la pacienţii cu sincopă
adenozin-indusă
Sub acest termen, definit ca o formă atipică de sincopă reflexă in Tabelul 3, sunt incluse diferite condiţii
clinice care implică un presupus rol al adenozinei în
geneza sincopelor în general.
O entitate clinică nouă denumită bloc AV idiopatic
a fost recent descrisă la pacienţii cu istoric îndelungat
al sincopelor şi la care blocul AV paroxistic ar putea fi
înregistrat în momentul apariţiei sincopei. 5 Aceşti pacienţi au un cord normal fără tulburări de conducere
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Tratamentul sincopei reflexe
Recomandări

Clasă a

Nivelb

I

B

IIa

B

IIa
IIb

B
B

IIb

B

IIb
III

B
A

Educaţie şi modificarea stilului de viaţă
Explicarea diagnosticului, reasigurarea pacientului, explicarea riscului de recurenţă şi a necesităţii de a evita factorii şi situaţiile
declanşatoare sunt indicate la toţi pacienţii. Date Suplimentare Tabelul 10
Întreruperea/ reducerea medicaţiei hipotensive
Modificarea sau întreruperea medicaţiei hipotensive ar trebui luată în considerare la pacienţii cu sincopă vasodepresoare, dacă
este posibil. 260-262
Manevre fizice
MFCP izometrice ar trebui luate în considerare la pacienţii cu prodrom <60 ani.119-121,263,264
Antrenamentul la masa înclinată poate fi luat în cosiderare pentru educarea pacienţilor tineri. 265-272
Terapia farmacologică
Fludrocortisonul poate fi luat în considerare la pacienţii tineri cu SVV ortostatică, cu valori scăzut-normale ale TA şi în absenţa contraindicaţiilor. 275
Midodrina poate fi luat în considerare la pacienţii cu SVV ortostatică. 278
Medicaţia beta-blocantă nu este indicată. 279,280
Cardiostimularea
Cardiostimularea ar trebui luată în considerare pentru a reduce riscul de recurenţă al sincopei la pacienţii >40 ani, cu asistolă
IIa
B
documentată simptomatică >3 s sau asistolă >6 s datorată unei pauze sinusale, bloc AV sau combinaţiei celor două.184,185,2200,292
Cardiostimularea ar trebui luată în considerere pentru reducerea recurenţei sincopei la pacienţii >40 ani cu sindrom de sinus
IIa
B
carotidian de tip cardioinhibitor, cu recurenţe impredictibile şi frecvente ale sincopei.90,292,293
Cardiostimularea poate fi luată în considerare pentru reducerea ratei de recurenţă a sincopei la pacienţii cu asistolă la testul
IIb
B
mesei înclinate, care au >40 ani şi sincope impredictibile frecvente. 292,297,298,303
Cardiostimularea poate fi luată în considerare pentru reducerea recurenţei sincopelor la pacienţii cu caracteristici clinice de
IIb
B
sincopă adenozin-indusă. 5,227,286
299,300
Cardiostimularea nu este indicată în absenţa unui reflex cardioinhibitor documentat.
III
B
Recomandări adiţionale şi perspective clinice
 În general, nicio terapie nu poate preveni complet recurenţa sincopei pe termen lung. O scădere a recurenţei sincopei este un scop rezonabil al
terapiei.
 Faptul ca stimularea cardiacă poate fi eficientă, nu înseamnă că este întotdeuna necesară. Trebuie subliniat că decizia de a implanta un cardiostimulator trebuie să fie luată în contextul clinic al unei afecţiuni benigne care afectează frecvent pacienţii tineri. Astfel, cardiostimularea ar trebui
limitată la populaţii reduse de pacienţi atent selectaţi afectaţi de sincopa reflexă severă. Pacienţii adecvaţi pentru cardiostimulare sunt vârstnicii
cu un istoric de sincopă recurentă care a apărut la vârstă medie/înaintată, cu multiple traumatisme, probabil datorate lipsei prodromului. Recurenţa sincopei este de aşteptat la o mică parte a pacienţilor, în ciuda cardiostimulării.
 Răspunsul la testul mesei înclinate este cel mai fidel predictor al eficienţei cardiostimulării. Pacienţii cu raspuns negativ la acest test vor avea un
risc de recurenţă al sincopei la fel de mic ca pacienţii cardiostimulaţi pentru bloc AV intrinsec. Studii ulterioare nu vor infuenţa, cel mai probabil,
încrederea în efectul estimat. Dimpotrivă, pacienţii cu test pozitiv vor avea un risc mai mare de recurenţă al sincopei, cu un interval de confi denţă larg, ceea ce face nesigură orice estimare a beneficiului cardiostimulării. Studii suplimentare sunt necesare.
AV = atrioventricular; MFCP = manevre fizice de contrapresiune; SVV = sincopa vasovagală; TA = tensiune arterială;
a
Clasă de recomandare;
b
Nivel de evidenţă.

pe ECG sau la SEF; pacienţii au un nivel foarte redus
de adenozină la nivel plasmatic şi o rată crescută de
inducere a blocului total tranzitor în timpul injectării
adenozinei. Nu a fost observată recurenţa sincopei
după cardiostimulare la urmărirea pe perioade foarte
lungi de timp, şi nu au fost înregistrate perioade de
bloc atrioventricular permanent.
Similar, entitatea de „sincopă cu nivel redus al adenozinei” a fost recent descrisă la pacienţii clasificaţi
cu sincopă de cauză necunoscută cu debut brusc, fără
prodrom, cord normal şi ECG normal. Caracteristi-

cile clinice, de laborator şi biologice ale acestor pacienţi sunt similare cu cele observate la pacienţii cu bloc
AV paroxistic idiopatic. Spre deosebire de SVV, testul
mesei înclinate este de obicei negativ.4,226 Nu a fost
observată recurenţa sincopei după cardiostimulare la
10 pacienţi care au avut documentată ECG asistola
prin pauză sinusală sau bloc AV.286
Într-un mic trial multicentric pe 80 de pacienţi de
vârstă înaintată cu sincopă de cauză inexplicabilă şi
impredictibilă, cu răspuns pozitiv la injectarea intravenoasă a unui bolus de 20 mg de ATF, cardiostimularea
657
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Figura 11. Algoritm de decizie pentru cardiostimulare la pacienţii cu sincopă reflexă. MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MSC = masaj de
sinus carotidian; PBC = pacemaker bicameral; SSC-CI = sindrom de sinus carotidian cardioinhibitor.

bicamerală a redus semnificativ rata de recurenţă a
sincopei la 2 ani de la 69% în grupul control la 23% în
grupul activ.
Există puţine dovezi care sa arate ca stimularea
cardiacă bicamerală este utilă în reducerea recurenţelor sincopei la pacienţii cu caracteristici
clinice ale sincopei adenozin-induse. Documentarea unei posibile bradiaritmii în sincopa spontană
rămâne criteriul preferat de eligibilitate pentru
cardiostimulare.
5.2.6.5 Alegerea modului de cardiostimulare
În SSC, câteva mici studii304,305 şi un registru306 au
arătat că stimularea cardiacă bicamerală este mai
adecvată decât cardiostimularea unicamerală ventri658

culară în contracararea scăderii TA în timpul MSC
şi în prevenirea recurenţei simptomelor. Chiar dacă
există puţine dovezi, cardiostimularea bicamerală este
preferată în practica clinică.
La pacienţii cu SVV, cardiostimularea bicamerală a
fost folosită mai ales cu algoritmul „rate drop response”, care instituie stimulare bicamerală cu frecvenţă
rapidă dacă este detectată o scădere bruscă a FC. O
comparaţie între algoritmul „closed-loop stimulation”
şi cardiostimularea bicamerală convenţională a fost
efectuată prin intermediul a două mici studii cu design
încrucişat; aceste studii au arătat scăderea recurenţei
sincopei odată cu activarea algoritmului „closed-loop
stimulation”, atât în timpul testului repetat la masa
înclinată307 cât şi pe parcursul celor 18 luni de urmărire.308
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Figura 12. Ghid schematic practic pentru tratamentul hipotensiunii ortostatice.

5.2.6.6 Selecţia pacienţilor pentru cardiostimulare şi
algoritmul propus
Faptul că stimularea cardiacă este eficientă nu înseamnă că este întotdeauna necesară. La pacienţii
cu sincopă reflexă cardiostimularea ar trebui să fie
ultima alternativă şi ar trebui luată în calcul la pacienţi atent selectaţi, de exemplu la cei ≥40 ani (mai
ales >60 ani), afectaţi de forme severe sau de sincopă reflexă cu recurenţe frecvente asociate unui risc
mare de traumatism, datorat adesea absenţei prodromului.186 În timp ce există un scepticism în creştere
privind acurateţea diagnosticului sincopei prin testul
la masa înclinată, noi dovezi susţin rolul acestui test
pentru aprecierea susceptibilităţii la hipotensiune,132
caracteristică ce poate fi luată în considerare pentru
a identifica pacienţii cu raspuns hipotensiv asociat, pacienţi care puţin probabil vor răspunde la terapia prin
cardiostimulare. (vezi secţiunea 4.2.2.2). Într-o metaanaliză309 a patru studii pe pacienţi cu sincopă reflexă
cu asistolă documentată la MILR, rata de recurenţă a
sincopei la 3 ani a fost de 2% (95% IC ±4%) la pacienţii
cu rezultat negativ la testul mesei înclinate şi de 33%
(95% IC ±20%) la pacienţii cu rezultat pozitiv la testul
mesei înclinate; un rezultat pozitiv la acest test a fost
singurul predictor semnificativ al recurenţei sincopei,
cu un risc relativ de 4.3. Pacienţii cu predispoziţie la
hipotensiune necesită măsuri menite să contracareze
predispoziţia hipotensivă ca şi măsuri suplimentare
adăugate cardiostimulării, de exemplu întreruperea /
reducerea medicaţiei hipotensive şi administrarea fludrocortisonului sau midodrinei.

Algoritmul prezentat în Figura 11 a fost recent validat într-un studiu multicentric, care a arătat o rată
scăzută de recurenţă a sincopei la pacienţii cu stimulare cardiacă: 9% la 1 an şi 15% la 2 ani, cifre semnificativ
mai mici decât 22%, respectiv 37% la pacienţii fără
cardiostimulare.186
5.3 Tratamentul sindroamelor de
hipotensiune ortostatică şi intoleranţă
ortostatică
Strategiile de management pentru HO sunt sumarizate în Figura 12.
5.3.1 Educaţia pacientului şi măsuri de
modificare a stilului de viaţă
Educaţia pacientului privind natura condiţiei sale şi
recomadările privind stilul de viaţă, subliniate în secţiunea 5.2.1, pot îmbunătăţi semnificativ simptomatologia sindroamele ortostatice, chiar dacă creşterea TA
este relativ mică (10-15 mmHg); creşterea TA în ortostatism până în zona autoreglării poate îmbunătăţi
substanţial statusul funcţional. Măsurarea ambulatorie
a TA poate fi de ajutor în identificarea pattern-urilor
diurne anormale. Aceste înregistrări pot de asemenea
ajuta la identificarea hipertensiunii în clinostatism sau
hipertensiunii cu apariţie predominant nocturnă la pacienţii sub terapie.
5.3.2 Hidratarea adecvată şi aportul de sare
Expansiunea volumului extracelular este un scop
important. În absenţa hipertensiunii, pacienţii ar trebui educaţi să aibă un aport suficient de sare şi apă,
ţinta fiind de 2-3 L fluide/zi şi 10 g de clorură de so659
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diu.310 Ingestia rapidă de apă rece a fost raportată ca
fiind eficace în combaterea intoleranţei ortostatice şi
hipotensiunii postprandiale.311

eficace la toţi pacienţii, dar la unii pacienţi are rezultatele aşteptate. Nu există dubiu că midodrina creşte
TA în orto- şi clinostatism şi ameliorează simptomele HO. Midodrina (2.5-10 mg t.d.z.) şi-a demonstrat
eficacitatea în 3 trialuri randomizate cu grup control
placebo.324-326

5.3.3 Întreruperea/reducerea drogurilor
vasoactive
Câteva studii care au evaluat asocierea de medicamete vasoactive (de exemplu, agenţi antihipertensivi, nitraţi, diuretice, antidepresive neuroleptice, sau
agonişti de dopamină) cu HO şi cădere de la acelaşi
nivel, au avut rezultate contrastante.312 Indiferent de
studiu, medicaţia antihipertensivă agresivă a crescut
riscul de HO. Terapia antihipertensivă agresivă poate
fi definită ca doze crescute de antihipertensive, un numar crescut de droguri antihipertensive, sau scăderea
TA la o ţintă terapeutică <140/90 mmHg. Numărul
total de medicamente care scad TA313 sau utilizarea
a trei sau mai multe droguri antihipertensive pot fi
predictori importanţi ai HO.314 Inhibitorii ennzimei de
conversie a angiotensinei, antagoniştii receptorilor de
angiotensină şi blocanţii de canale de calciu sunt mai
rar asociaţi cu HO, în comparaţie cu beta-blocantele
sau diureticele tiazidice.315-318
Principala strategie terapeutică în insuficienţa
drog-indusă a sistemului autonom este eliminarea agenţilor incriminaţi. Nivelul de evidenţă este
mediu. Viitoare TCR pe termen lung vor avea probabil un impact puternic în determinarea raportului risc-beneficiu în ceea ce priveşte întreruperea medicaţiei incriminate.
5.3.4 Manevrele fizice de contrapresiune
MFCP precum încrucişarea membrelor inferioare
şi ghemuirea, ar trebui încurajate la pacienţii care le
pot efectua şi care au simptome prodromale.319
5.3.5 Centuri abdominale sau/şi ciorapi
elastici
Staza venoasă gravitaţională poate fi tratată la pacienţii în vârstă cu centuri abdominale sau ciorapi elastici.23,320,321
5.3.6 Somnul cu capul înclinat
Somnul cu capul ridicat faţă de nivelul patului (>10
grade), previne poliuria nocturnă, menţine o distribuţie mai favorabilă a fluidelor la nivelul organismului şi
ameliorează hipertensiunea nocturnă.104,322,323
5.3.7 Midodrina
Alfa-agonistul midodrină este un medicament care
adăugat medicaţiei de primă linie, aduce beneficii pacienţilor cu insuficienţă cronică a sistemului autonom.
Nu poate fi privit ca un remediu universal, şi nu este
660

Efectele benefice ale midodrinei depăşesc efectele adverse. Nivelul de evidenţă este mediu şi cercetări ulterioare vor avea probabil un impact important asupra estimării beneficiului.
5.3.8 Fludrocortisonul
Fludrocortisonul (0.1-0.3 mg o dată/zi) este un mineralocorticoid care stimulează retenţia renală de sodiu şi ajută la expansiunea volumului plasmatic.327 Dovezile în favoarea fludrocortisonului provin din două
mici studii observaţionale (care au inclus şi testarea
somnului cu capul înclinat) şi un trial dublu-orb pe 60
de pacienţi; studiile observaţionale au evidenţiat un
beneficiu hemodinamic, iar trialul a domonstrat că
pacienţii trataţi cu fludrocortison au fost mai puţin
simptomatici, cu TA mai crescute.322,327,328
Efectul benefic al fludrocortisonului depăşeşte
efectele adverse. Nivelul de evidenţă este mediu
şi cercetările ulterioare vor avea probabil un impact puternic asupra încrederii în estimarea beneficiului.
5.3.9 Terapii adiţionale
Terapiile adiţionale, mai puţin frecvent utilizate, în
monoterapie sau în combinaţie cu alte terapii, includ
desmopresina la pacienţii cu poliurie nocturnă, octreotidul în hipotensiunea postprandială, eritropoetina în
anemie, piridostigmina, folosirea bastoanelor, mesele
frecvente în cantitate mică, antrenarea prin exerciţii a
muschilor de la nivelul membrelor inferioare şi de la
nivelul abdomenului, în special prin înot. Eficacitatea
acestora nu este stabilită.104
5.3.10 Noi terapii farmacologice la subgrupuri
specifice de pacienţi
Droxidopa, un precursor al norepinefrinei, este un
alfa/beta-agonist central şi periferic aprobat de „US
Food and Drug Administration” pentru tratamentul
HO neurogene simptomatice. Droxidopa a fost recent studiată în tratamentul HO neurogene în 4 TCR
pe termen scurt329-332 pe 485 de pacienţi. Acestea au
arătat o creştere uşoară a TA sistolice în ortostatism
şi o ameliorare a simptomatologiei comparativ cu grupul placebo, fiind luaţi în calcul câţiva itemi ai calitatii
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Tratamentul hipotensiunii ortostatice
Recomandări

Clasă a

Nivelb

Explicarea diagnosticului, reasigurarea pacientului, explicarea riscului de recurenţă şi a necesităţii de a evita factorii şi situaţiile
I
C
declanşatoare sunt indicate la toţi pacienţii.
310,311
Hidratarea adecvată şi ingestia de sare sunt indicate.
I
C
Modificarea sau întreruperea medicaţiei hipotensive ar trebui luată în considerare312-318
IIa
B
MFCP izometrice ar trebui luate în considerare. 319
IIa
C
Centurile abdominale şi/sau ciorapii elastici ar trebui luaţi în considerare pentru reducerea stazei venoase. 23,320,321
IIa
B
Somnul cu capul înclinat (>10 grade) ar trebui luat în considerare pentru creşterea volumului plasmatic.104,322,323
IIa
C
Midodrina ar trebui luată în considerare dacă simptomele persistă. 324-326
IIa
B
Fludrocortisonul ar trebui luat în considerare dacă simptomele persistă. 322,327,328
IIa
C
Recomandări adiţionale şi perspective clinice
 La subiecţii diagnosticati cu HO şi factori de risc pentru cădere de la acelaşi nivel, tratamentul hipotensiv agresiv ar trebui evitat, ţinta terapeutică a TA sistolice la aceşti pacienţi ar trebui revizuită la o valoare de 140-150 mmHg şi întrerupererea medicaţiei hipotensive ar trebui luată în
considerare.
 Agenţii hipotensivi (inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, blocanţii receptorilor de angiotensină, blocanţii de canale de calciu) ar
trebui de preferinţă administraţi, în special la pacienţii cu risc mare de cădere, diureticele şi beta-blocantele fiind asociate cu HO şi cădere de la
aceşi nivel, şi fiind de evitat la pacienţii afl aţi la risc.
HO = hipotensiune ortostatică; MFCP = manevre fizice de contrapresiune; TA = tensiune arterială.
a
Clasă de recomandare;
b
Nivel de evidenţă.

vieţii după 2 săptămâni de tratament; acest beneficiu
nu a mai fost observat după 8 saptămâni.333 Astfel,
dovezile curente sunt insuficiente pentru a confirma
eficacitatea droxidopa pentru uzul pe termen lung.
5.4 Aritmiile cardiace drept cauză primară a
sincopei
5.4.1 Sincopa datorată tulburărilor de
conducere intrinseci sinoatriale sau
atrioventriculare
Strategiile actuale de management la pacienţii cu
sincopă datorată bradicardiei intrinseci sunt sumarizate în Figura 13.
5.4.1.1 Boala de nod sinusal
În general, cardiostimularea este indicată şi a fost
dovedită ca fiind eficace în boala de nod sinusal când
sincopa a fost cauzată de pauze sinusale sau blocuri
sinoatriale intermitente, documentate ECG în timpul
sincopei.334-338
Una din situaţiile frecvente este pauza sinusală prelungită ce apare după terminarea unui episod de tahicardie, în sindromul bradi-tahicardic, pauză datorată
timpului anormal de crescut necesar pentru reluarea
automatismului nodului sinusal afectat. Cardiostimularea electrică permanentă nu afectează rata de supravieţuire.
Când există o corelaţie între simptome şi ECG,
este general consimţit că stimularea cardiacă
este eficientă şi duce la ameliorarea simptomelor.
În absenţa situaţiilor de mai sus, în ciuda cardiostimulării adecvate, sincopa reapare la aproximativ 15-

28% din pacienţi la 5 ani339-341 (vezi Date suplimentare
Tabel 9). Aceasta se datorează asocierii frevente a mecanismului reflexului vasodepresor cu boala de nod
sinusal. La pacienţii cu boală de nod sinusal şi sincopă, hipersensibilitatea sinusului carotidian şi răspunsul
pozitiv la testul mesei înclinate, sunt prezente la ≤50%
din pacienţi. Astfel, o susceptibilitate crescută la bradicardia / hipotensiunea mediată neural este adesea
cauza sincopei135,136 Un mecanism reflex al sincopei se
asociază cu evoluţia naturală impredictibilă a recurenţei sincopei. Medicii ar trebui să fie conştienţi că eficacitatea terapiei nu este bine documentată în astfel
de cazuri. Din perspectivă practică, cardiostimularea
pare a fi o soluţie rezonabilă pentru pacienţii afectaţi
de boala de nod sinusal care au avut o pauză ventriculară asimptomatică >3 s (cu excepţia persoanelor
tinere, antrenate, în timpul somnului şi a pacienţilor
aflaţi sub medicaţie), când un diagnostic alternativ, de
exemplu hipotensiunea, poate fi exclus.294 Un TRNS
anormal creşte probabilitatea de eficienţă a cardiostimulării (vezi secţiunea 4.2.6.1).210-212
Când corelaţia între simptome şi ECG nu este
stabilită, cardiostimularea poate fi o alternativă
rezonabilă la pacienţii cu boală de nod sinusal intrinsecă, sincopă şi pauze asimptomatice documentate.
Întreruperea medicamentelor care ar putea exacerba sau demasca o susceptibilitate la bradicardie
este un element important în prevenirea recurenţei
sincopei. Ablaţia percutană pentru controlul tahiaritmiilor atriale a devenit o tehnică de importanţă cres661
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cută la pacienţii cu bradicardie-tahicardie în contextul
bolii de nod sinusal, dar ablaţia este rar folosită pentru prevenţia sincopei.

MILR, aproximativ jumătate rămân asimptomatici >2
ani postimplant.187,188,342,343 În schimb, implantarea unui
cardiostimulator fără documentarea unui bloc AV
(cardiostimulare empirică) expune pacienţii, în aproximativ un sfert din cazuri, la riscul recurenţei sincopei
la urmărirea pe termen lung, iar la cealaltă jumătate
a pacienţilor se demonstrează a fi non-necesară;217,344
astfel, doar unul din patru cardiostimulatoare ar fi fost
necesar să fie implantat. În final, implantul de cardiostimulator nu a fost dovedit a aduce beneficii supravieţuirii. Consideraţiile menţionate justifică indicaţia
de clasă IIb din ghidurile ESC de cardiostimulare.294
Pentru a depăşi problemele menţionate, ghidurile
ESC de cardiostimulare394 - la pacienţii cu FEVS >35%
- recomandă efectuarea unui SEF urmat de MILR, dacă
SEF nu a relevat tulburări. Urmând această strategie,
cardiostimularea a fost efectuată la aproximativ o jumătate dintre pacienţi, iar aceştia au prezentat sincopă recurentă în 0-7% din cazuri.188,2017 Acestă strategie este considerată sigură; totuşi Grupul de Lucru,
recunoaşte că în „lumea reală” implantarea empirică
a unui cardiostimulator este acceptabilă la anumiţi pacienţi cu risc mare de traumatism repetat (de exemplu pacienţi vârstnici cu sincopă impredictibilă) şi că
o evaluare individuală a balanţei risc-beneficiu este
justificată (Figura 14).

5.4.1.2 Tulburări de conducere atrioventriculară
Cardiostimularea este tratamentul pentru sincopa
asociată blocului AV simptomatic (Figura 13). Deşi nu
au fost efectuate formal TCR pe cardiostimulare la pacienţii cu bloc AV grad trei sau grad doi tip 2, studiile
observaţionale sugerează că stimularea cardiacă este
foarte eficientă în prevenirea recurenţei sincopelor la
pacienţii cu bloc AV documentat. Langenfeld et al.341
au observat o scădere a recurenţei sincopei de la 44
la 3,4% pe o perioadă de urmărire de 5 ani la 115 pacienţi cardiostimulaţi pentru bloc AV; rata recurenţei
a fost de 7% în subgrupul cu sincopă înainte de cardiostimulare. Mai recent, Sud et al.200 au raportat dispariţia recurenţei sincopei, şi Aste et al.255 au raportat
o recurenţă de 1% la 5 ani după implantarea a 73 de
pacienţi cu bloc AV persistent sau intermitent documentat (vezi Date Suplimentare Tabelul 9).
5.4.1.3 Blocul de ram şi sincopa de cauză necunoscută
Prezenţa BR bifascicular sugerează blocul total ca
şi cauza a sincopei. Totuşi, mai puţin de jumătate dintre pacienţii cu BR bifascicular şi sincopă vor avea ca
diagnostic final blocul AV, un procentaj similar vor
fi diagnosticaţi cu sincopă reflexă, şi în aproximativ
15% din cazuri, cauza sincopei va rămane necunoscută după un algoritm de diagnostic complet.342 Suplimentar, dintre pacienţii cărora li se implantează un

Chiar dacă nivelul de evidenţă este mediu, este
general consimţit că la pacienţii cu BR bifascicular cu SEF pozitiv sau documentare a blocului AV

Figura 13. Sumar al indicaţiilor de cardiostimulare la pacienţii cu sincopă datorată bradicardiei cardiace intrinseci. Asimpt.= asimptomatic; AV = atrioventricular; BNS = boală de nod sinusal; BR = Bloc de ram; BS = bradicardie sinuslă; FA = fibrilaţie atrială; FC = frecvenţă cardiacă; MILR = monitor
implantabil tip loop recorder; SEF = studiu electrofiziologic; simpt. = simptomatic.
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Figura 14. Algoritm de terapie pentru pacienţii cu sincopă de cauză necunoscută şi bloc de ramură. BR = bloc de ramură; DCI = defibrillator cardiac
implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop-recorder; TRC-D = terapie de resincronizare şi funcţie de defibrillator; SEF = studiu electrofiziologic.

paroxistic la monitorizarea ECG prelungită, cardiostimularea este foarte eficientă în prevenirea
recurenţei sincopelor. Evidenţele privind eficienţa strategiei de cardiostimulare empirică sunt reduse şi estimarea unui beneficiu rămâne nesigură.
Deşi sincopa nu este asociată cu un risc crescut de
moarte subită la pacienţii cu funcţie cardiacă prezervată, o incidenţă crescută a decesului (aproximativ o
treime - spontan), a fost observată la pacienţii cu BR şi
insuficienţă cardiacă, infarct miocardic vechi, sau fracţie de ejecţie scăzută.345-347 Într-adevăr, mortalitatea
totală ridicată şi moartea subită par a fi asociate mai
ales bolii structurale cardiace subiacente şi tahiaritmiilor ventriculare. În acestă ultimă situaţie, sincopa
este mai degrabă un factor de risc decât cauză a decesului.218 Din nefericire, stimularea ventriculară programată nu pare să identifice corect aceşti pacienţi,
iar inducerea aritmiei ventriculare (Avent) ar trebui
interpretată cu precauţie.345,346
Aşadar, un defibrilator cardiac implantabil (DCI)
sau un defibrilator cu funcţie de resincronizare este
indicat la pacienţii cu BR, insuficienţă cardiacă congestivă sau infarct miocardic în antecedente şi disfuncţie sistolică, în vederea prevenţiei MCS; DCI poate fi
ineficient în prevenirea recurenţei sincopei, care se
datorează adesea cauzelor non-aritmice, precum HO
sau reflexului vasodepresor. Strategia pentru managementul pacienţilor cu sincopă de cauză necunoscută şi
BR este sumarizată în Figura 14.

5.4.2 Sincopa datorată tahiaritmiilor cardiace
intrinseci
Strategiile curente de management la pacienţii cu
sincopă datorată tahiaritmiei cardiace intrinseci sunt
sumarizate în Figura 15.
5.4.2.1 Tahicardia paroxistică supraventriculară
La pacienţii cu tahicardie paroxistică prin reintrare
la nivelul nodului AV, tahicardie reintrantă AV, flutter
atrial tipic şi tachicardie ectopică asociate cu sincopă,
ablaţia percutană este terapia de primă linie. La aceşti
pacienţi rolul terapiei medicamentoase este limitat la
terapie punte în aşteptarea ablaţiei sau dacă ablaţia a
eşuat. La pacienţii cu fibrilaţie atrială sau flutter atrial
stâng atipic, decizia ar trebui individualizată.
5.4.2.2 Tahicardia ventriculară paroxistică
Sincopa datorată torsadei varfurilor nu este neobişnuită şi este, în forma ei dobândită, rezultatul medicaţiei care prelungeşte intervalul QT. Medicaţia incriminată trebuie întreruptă imediat.
Ablaţia percutană sau terapia medicamentoasă este
recomandată la pacienţii cu sincopă datorată TV în
prezenţa sau în absenţa bolii cardiace structurale, pentru a preveni recurenţa sincopei (Figura 15). Ghidurile
detaliate privind medicaţia antiaritmică la pacienţii cu
TV pot fi accesate în ghidurile ESC 2015 pentru Avent
şi prevenţia MCS.46
Un DCI este indicat la pacienţii cu sincopă şi funcţie cardiacă deteriorată, şi TV sau FV fără cauză re663
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Figura 15. Alegerea terapiei la pacienţii cu sincopă cauzată de tahiaritmii drept cauză primară. DCI = defibrillator cardiac implantabil; TSV= tahicardie
supraventriculară; TV= tahicardie ventriculară.

versibilă. Deşi DCI nu previne intotdeauna sincopele
la aceşti pacienţi,31,348 implantarea este indicată pentru reducerea riscului de MCS (vezi ghidul ESC 2015
pentru Avent şi prevenţia MCS46). Un DCI este, de
asemenea, indicat la pacienţii cu sincopă şi infarct miocardic vechi la care SEF a indus TV346 (vezi secţiunea
4.2.6).
La pacienţii cu funcţie sistolică prezervată, indicaţia
de DCI este de nivel mai redus, deoarece nu au fost
efectuate trialuri specifice. Totuşi, când TV cauzează
sincopă, un DCI este justificat dacă ablaţia percutană
sau terapia faramacologică nu au avut efect sau nu au
putut fi efectuate (Figura 15).
5.5 Tratamentul sincopei secundare bolii
structurale cardiace, cardiopulmonare şi a
vaselor mari
Sincopa de origine cardiacă este diagnosticată la pacienţi cu stenoză aortică severă, infarct/ischemie miocardică acută, CMH, mase intracardiace (mixom atrial, tromb, etc.), boală pericardică / tamponadă cardiacă, anomalii ale arterelor coronare, disfuncţii ale
valvelor prostetice, embolie pulmonară, disecţie aortică acută şi hipertensiune pulmonară (vezi secţiunea
4.1.1). Boala structurală cardiacă sau cardiopulmonară
poate fi prezentă la unii dintre pacienţii cu sincopă,
iar incidenţa acesteia este crescută la pacienţii vârstnici. Simpla prezenţă a bolii cardiace nu implică faptul
că sincopa este cauzată de boala structurală cardiacă subiacentă. Unii dintre aceşti pacienţi au sincopă
reflexă tipică; la unii pacienţi, cum ar fi cei cu infarct
miocardic inferior sau stenoză aortică, boala cardiacă
subiacentă poate juca un rol important în declanşarea sau potenţarea mecanismului reflex, şi – în final
– afectarea cardiacă subiacentă poate fi substratul tul664

burărilor de conducere, aritmiilor supraventriculare,
sau Avent care cauzează sincopa.
Chiar şi în absenţa trialurilor, există un consens
general că în cazul sincopei secundare afectării structurale cardiace, scopul tratamentului nu
este doar acela al prevenirii recurenţei sincopei,
ci şi abordării bolii subiacente şi al scăderii riscului de deces.
5.6 Tratamentul sincopei de cauză
necunoscută la pacienţii cu risc mare de
moarte subită cardiacă
Situaţia clinică este aceea a unui pacient evaluat pentru implantul DCI, deoarece aceşti pacienţi sunt afectaţi de sincopă aparent datorită tahiaritmiilor ventriculare auto-limitante tranzitorii (TV rapidă sau FV),
care nu au fost încă documentate din cauza duratei
scurte de apariţie.349 Sincopa datorată TV/FV documentată depăşeşte scopul acestei secţiuni; consultaţi
sectiunea 5.4.2. Mai multe detalii sunt prezentate in
ghidul ESC pentru Avent şi prevenţia MCS din 2015.46
5.6.1 Definiţie
În general, istoricul de sincopă la pacienţii cu boală
structurală cardiacă sau aritmie congenitală este ascociat cu creşterea riscului de deces de două sau patru
ori,348,350-353 dar acest risc variază în funcţie de diagnosticul individual. Mai mult, au fost efectuate foarte
puţine studii la pacienţii cu sincopă, DCI şi disfuncţie
ventriculară stângă,31,348 cardiomiopatie, sau sindroame aritmice congenitale.357 În acest ghid, completăm
ghidurile anterioare pentru Avent şi prevenţia MCS46
prin oferirea unei definiţii precise a sincopei de cauză neprecizată, şi formularea unor recomandări în
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Tratamentul sincopei datorată aritmiilor cardiace
Recomandări

Clasă a

Nivelb

I
I

B
B

I

C

IIa

C

III

C

I
IIb

B
B

Bradicardie (intrinsecă)
Cardiostimularea este indicată când există o relaţie între sincopă şi bradicardia simptomatică datorată:
 Bolii de nod sinusal. 210-212,334-338
 Blocului AV intrinsec. 200,255,341
Cardiostimularea este indicată la pacienţii cu bloc AV grad trei sau doi intermitent / paroxistic (inclusiv FA cu conducere
ventriculară lentă), chiar dacă nu există nicio documetare a corelaţiei dintre simpotome şi ECG.
Cardiostimularea ar trebui luată în considerare când nu există o corelaţie stabilită între sincopă şi disfuncţia simptomatică a
nodului sinusal.135,136.210-212,339,340
Cardiostimularea nu este indicată la pacienţii având cauze reversibile ale bradicardiei.
BR bifascicular
Cardiostimularea este indicată la pacienţii cu sincopă, BR şi SEF pozitiv sau bloc AV documentat-MILR.188,217
Cardiostimulaarea poate fi luată în considerare la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizată şi BR bifascicular217,255,344
Tahicardia
I
B
Ablaţia percutană este indicată la pacienţii cu sincopă datorată TSV sau TV în vederea prevenirii recurenţei sincopei.46
Un DCI este indicat la pacienţii cu sincopă datorată TV şi fracţia de ejecţie ≤35%.46
I
A
Un DCI este indicat la pacienţii cu sincopă şi infarct miocardic în antecedente, la care s-a indus TV la SEF. 218
I
C
Un DCI ar trebui luat în considerare la pacienţii cu FE >35% cu sincopă recurentă datorată TV, când ablaţia şi terapia farmacoIIa
C
logică nu au avut rezultate optime sau nu au putut fi efectuate.46
Terapia antiaritmică, inclusiv medicaţia pentru controlul frecvenţei, ar trebui luată în considerare la pacienţii cu sincopă datoIIa
C
rată TSV sau TV.
Recomandări adiţionale şi perspective clinice
 Factorii majori care estimează eficienţa cardiostimulării în prevenţia recurenţei sincopei sunt prezenţa unei interrrelaţii între simptomatologie
şi bradicardie şi absenţa asocierii susceptibilităţii la hipotensiune (Tabelul 8 şi Date Suplimentare Tabelul 9). Când această interrelaţie nu este clară
sau este prezent un mecanism hipotensiv, sincopa poate reapărea la o mică parte a pacienţilor.
 Cardiostimularea nu este indicată la pacienţii cu sincope de cauză necunoscută, fără evidenţa unei tulburări de conducere.
 Mai puţin de jumătate dintre pacienţii cu BR bifascicular şi sincopă au un diagnostic final de sincopă de cauză cardiacă, deşi probabilitatea este
diferită, în functie de tipul de BR. Se recomandă continuarea investigaţiilor (de exemplu MSC, SEF, MILR) pentru a provoca / documenta mecanismul sincopei înainte de implantarea unui cardiostimulator sau de selectarea terapiei corecte.
 Pacienţii vârstnici cu BR bifascicular şi sincopă neexplicată după investigarea adecvată, ar putea beneficia de implantulul empiric de cardiostimulator, în special dacă sincopa este impredictibilă (cu prodrom scurt sau fără prodrom) sau a apărut în ortostatism sau în timpul efortului.
 Când este indicat, DCI previne MCS, dar este posibil să nu prevină sincopa datorată recurenţei TV. 31,348 Astfel, când sincopa se datorează TV
(inclusiv când diagnosticul este stabilit prin inducţia TV la SEF), ablaţia percutană ar trebui indicată când este posibil, ca şi completare la implantarea DCI.
FA = fibrilaţie atrială; AV = atrioventricular; BR = bloc de ram; DCI = defibrilator cardiac implantabil; ECG = electrocardiogramă; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte
cardiacă subită; MSC = masaj de sinus carotidian; SEF = studiu electrofiziologic; TSV= tahicardie supraventriculară; TV= tahicardie ventriculară
a
Clasă de recomandare;
b
Nivel de evidenţă.

vederea investigaţiilor şi managementului diferitelor
situaţii clinice.
 În această secţiune, „sincopa de etiologie neprecizată” este definită ca sincopă ce nu întruneşte niciunul dintre criteriile de diagnostic de
clasă I definite în tabelul de recomandări din
secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză
neprecizată este considerată „sincopă posibil
de cauză aritmică”
Când mecanismul sincopei este non-aritmic, managementul pacienţilor cu risc înalt de MCS este identic
cu riscul pacienţilor fără sincopă.

5.6.2 Disfuncţia ventriculară sistolică stângă
Beneficiul unui DCI în reducerea risului de deces
este deja dovedit. Astfel, pacienţii cu sincopă de cauză
neprecizată care au o indicaţie de DCI conform ghidurilor,46 ar trebui să primească un DCI înainte şi independent de evaluarea mecanismului sincopei, chiar
dacă mecanismul sincopei este neclar sau nesigur la
sfârşitul investigaţiilor complete. În timp ce această
strategie poate prelungi supravieţuirea, riscul de recurenţă al sincopei rămâne adesea ridicat, implicând necesitatea identificării precise a mecanismului sincopei
şi a tratmentului specific, când este posibil.
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Recomandări
DCI este recomandat în vederea reducerii MCS la pacienţii cu insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa II-III NYHA) cu FEVS
≤35% după ≥3 luni de terapie medicamentoasă optimă, cu durată de supravieţuire estimată ≥1 an cu status funcţional bun.46
DCI ar trebui luat în considerare la pacienţii cu sincopă de etiologie neprecizatăa cu disfuncţie sistolică, dar fără indicaţie
curentă de implant DCI, în vederea reducerii riscului de moarte subită cardiacă. 27,28,359,360
MILR poate fi luat în considerare în locul unui DCI la pacienţii cu disfuncţie sistolică şi episoade recurente de sincopă de etiologie neprecizată,a dar fără o indicaţie curentă de DCI.
Recomandări adiţionale şi perspective clinice
 Prezenţa sincopei creşte mortalitatea indiferent de etiologia acesteia. 348 Astfel, sincopa este un factor de risc pentru situaţiile ameninţătoare de viaţă.
 Decizia de implantare a DCI sau de completare a investigaţiilor (de exemplu implantul MILR) la pacienţii cu sincopă de cauză
necunoscută depinde de evaluarea clinică globală a condiţiei pacientului, de potenţialul beneficiu sau efect advers al terapiei
respective, şi de prezenţa altor factori de risc pentru MCS.

Clasă b

Nivelc

I

A

IIa

C

IIb

C

DCI = defibrilator cardiac implantabil; FEVS = fracţie de ejecţie a ventricului stâng; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte cardiacă subită; NYHA = New York Heart
Association.
a
Sincopa de cauză neprecizată este definită ca sincopă care nu întruneşte criteriile de diagnostic de clasa I, definite în tabelul de recomandări din secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză neprecizată este considerată factor de risc pentru tahiaritmiile ventriculare.
b
Clasă de recomandare
c
Nivel de evidenţă

Există puţine date privind prevalenţa şi implicaţiile prognostice ale sincopei de cauză neprecizată la
pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă sau cardiomiopatie dilatativă non-ischemică cu disfuncţie sistolică mai puţin severă ce nu se încadrează în indicaţiile
curente de implant DCI.352 Date din studii observaţionale cu cohorte selecţionate arată o rată crescută a
incidenţei aritmiilor ventriculare, a şocurilor DCI, şi
a decesului la pacienţii cu istoric de sincopă de cauză neprecizată, dar datorită lipsei grupului control nu

poate fi demonstrat beneficiul DCI.27,27,359,360 Considerăm că, în vederea reducerii riscului de moarte subită,
un DCI ar trebui luat in calcul la pacienţii cu sincopă
de cauză neprecizată şi deprimare a funcţiei sistolice,
dar fără o indicaţie clară pentru DCI conform ghidurilor actuale.
Indicaţiile defibrilatorului cardiac implantabil la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizatăa şi disfuncţie
ventriculară sistolică stângă

Recomandări

Clasă b

Nivelc

Este recomandat ca deciziile privind implantarea DCI la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizată să fie făcute conform scoruI
B
lui ESC „HCM Risk-SCD”.d,245
a
MILR ar trebui luat în considerare în defavoarea DCI la pacienţii cu sincopă de cauză necunoscută recurentă, care prezintă
IIa
C
risc scăzut de MCS, conform scorului „HCM Risk-SCD”.d,245
Recomandări adiţionale şi perspective clinice
Decizia de implantare a DCI sau de completare a investigaţiilor (de exemplu implantul MILR) la pacienţii cu sincopă de cauză necunoscută depinde
de evaluarea clinică globală a condiţiei pacientului, de potenţialul beneficiu sau efect advers al terapiei respective, şi de prezenţa altor factori de
risc pentru MCS.
a

ESC = Societatea Europeană de Cardiologie; DCI = defibrilator cardiac implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte cardiacă subită.
a
Sincopa de cauză neprecizată este definită ca sincopă care nu întruneşte criteriile de diagnostic de clasa I, definite în tabelul de recomandări din secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză neprecizată este considerată factor de risc pentru tahiaritmiile ventriculare.
b
Clasă de recomandare:
c
Nivel de evidenţă:
d
Calculatorul online al scorului de risc în CMH poate fi accesat la adresa: http://www.doc2do.com/hcm/webHCM.html . Poate fi de asemnea accesat în aplicaţia ESC Pocket Guidelines.

Recomandări
Implantarea DCI poate fi luată în considerare la pacienţii CAVD şi istoric de sincopă de cauză neprecizată.
MILR ar trebui luat în considerare în defavoarea DCI la pacienţii cu episoade repetitive de sincopă de cauză necunoscută care
prezintă risc scăzut de MCS, bazat pe analiza de multipli parametri care iau în calcul şi alţi factori de risc cunoscuţi pentru
MSC.
a,46

Clasă b

Nivelc

IIb

C

IIa

C

CAVD = cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept; DCI = defibrilator cardiac implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte cardiacă subită.
a
Sincopa de cauză neprecizată este definită ca sincopă care nu întruneşte criteriile de diagnostic de clasa I, definite în tabelul de recomandări din secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză neprecizată este considerată factor de risc pentru tahiaritmiile ventriculare.
b
Clasă de recomandare;
c
Nivel de evidenţă.
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Recomandări
Implantarea DCI ca şi completare la terapia beta-blocantă ar trebui luată în considerare la pacienţii cu SQTL care au avut o
sincopă de cauză neprecizatăa pe parcursul tratamentului betablocant în doză adecvată.46
Denervarea cardiacă simpatică stângă ar trebui luată în considerare la pacienţii cu SQTL simptomatici când:
1. beta-blocantele nu sunt eficiente, nu sunt tolerate sau sunt contraindicate;
2. terapia DCI este contraindicată sau refuzată; sau
3. când pacienţii cu tratament beta-blocant şi DCI primesc multiple şocuri.46
MILR ar trebui luat în considerare în defavoarea DCI la pacienţii cu episoade repetitive de sincopă de cauză necunoscută a care
prezintă risc scăzut de MCS, bazat pe analiza de multipli parametri care iau în calcul şi alţi factori de risc cunoscuţi pentru
MSC.
Recomandări adiţionale
Beta-blocantele sunt recomandate la toţi pacienţii cu diagnosticul clinic de SQTL, cu excepţia posibilă a celor cu SQTL3

Clasă b

Nivelc

IIa

B

IIa

C

IIa

C

DCI = defibrilator cardiac implantabil; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte cardiacă subită; SQTL = Sindrom de QT lung.
a
Sincopa de cauză neprecizată este definită ca sincopă care nu întruneşte criteriile de diagnostic de clasa I, definite în tabelul de recomandări din secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză neprecizată este considerată factor de risc pentru tahiaritmiile ventriculare.
b
Clasă de recomandare;
c
Nivel de evidenţă.

Recomandări
Implantarea DCI ar trebui luată în considerare la pacienţii cu pattern ECG tip 1 spontan şi istoric de sincopă de cauză neprecizată. a,46,353,355,365,366
MILR ar trebui luat în considerare în defavoarea DCI la pacienţii cu episoade repetitive de sincopă de cauză neprecizată a care
prezintă risc scăzut de MCS, bazat pe analiza de multipli parametri care iau în calcul şi alţi factori risc cunoscuţi pentru MSC.

Clasă b

Nivelc

IIa

C

IIa

C

DCI = defibrilator cardiac implantabil; ECG = electrocardiogramă; MILR = monitor implantabil tip loop recorder; MCS = moarte cardiacă subită.
a
Sincopa de cauză neprecizată este definită ca sincopă care nu întruneşte criteriile de diagnostic de clasa I, definite în tabelul de recomandări din secţiunea 4. În prezenţa caracteristicilor clinice
descrise în această secţiune, sincopa de cauză neprecizată este considerată factor de risc pentru tahiaritmiile ventriculare.
b
Clasă de recomandare;
c
Nivel de evidenţă.

5.6.3 Cardiomiopatia hipertrofică
Sincopa de cauză neprecizată este un predictor independent pentru MCS şi descărcarea de şoc apropriat al DCI. Într-un review sistematic, riscul relativ
mediu al sincopei de cauză neprecizată (indiferent de
definiţie) a fost de 2,68 (95% IC 0,97-4,38).361 În cel
mai mare studiu multicentric de până acum (>3600 de
pacienţi cu CMH), sincopa a fost un predictor independent al compozitului de MCS şi şoc DCI (risc relativ 2,05, 95% IC 1,48-2,82).350 Un DCI profilactic este
adecvat la indivizii cu alte caracteristici ce se asociază
cu riscul înalt de MCS, caracteristici care sunt utilizate
pentru a estima riscul de MCS la 5 ani, folosind modelul „HCM Risk-SCD” 245; acestea includ vârsta, istoricul familial de MCS, grosimea maximă a peretelui
ventricular, diametrul atriului stâng, şi TV nesusţinută.
Indicaţiile defibrilatorului cardiac implantabil la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizatăa şi cardiomiopatie hipertrofică
5.6.4 Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul
drept
Deşi limitate şi diferite, datele actuale sugerează că
sincopa de cauză neprecizată este un marker al riscului aritmic la pacienţii cu CAVD.46,351,362,363

În stabilirea indicaţiei de implantare a unui DCI ar
trebui luaţi în considerare şi alţi factori de risc cunoscuţi pentru evenimente aritmice46: TV nesusţinută
frecventă, istoric familial de moarte subită prematură, boală extensivă a ventriculului drept, QRS mult
prelungit, captare tardivă de gadolinium la imagistica
prin rezonanţă magnetică (IRM) (incluzând afectarea
ventriculului stâng), disfuncţia ventriculară stângă, şi
inducerea TV prin SEF.46
Indicaţiile defibrilatorului cardiac implantabil la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizatăa şi cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept.
5.6.5 Pacienţii cu tulburări aritmice ereditare
5.5.5.1 Sindromul de QT lung
Evenimentele sincopale din cadrul sindromului QT
lung (SQTL) sunt asociate cu un risc crescut de stop
cardiac. Rata anuală a MCS la pacienţii cu SQTL netratat este de aproximativ 0,9% în general, şi de 5% pentru cei cu sincopă.352,364 Terapia beta-blocantă reduce
substanţial riscul de sincopă şi MCS, dar prezentarea
cu stop cardiac şi sincopă recurentă în timpul terapiei
betablocante este asociată unui risc de evenimente fatale similar pacienţilor fără terapie medicamentoasă.46
Din acest motiv, DCI ar trebui luat în considerare la
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pacienţii cu SQTL şi sincopă recurentă de cauză neprecizată în ciuda terapiei beta-blocante, în special în
cazurile de complianţă la tratament, în absenţa factorilor precipitanţi şi la SQTL2 şi SQTL3. Denervarea
simpatică cardiacă stângă ar trebui luată în considerare în acestă situaţie, în special la pacienţii cu SQTL1.46
Indicaţiile defibrilatorului cardiac implantabil la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizatăa şi sindrom de
QT lung.

5.6.5.3 Alte forme
Datorită lipsei studiilor, pentru sincopa de cauză
neprecizată, în cazul altor forme de boală aritmică
congenitală precum TV polimorfă catecolaminergică,
sindromul de repolarizare precoce, şi sindromul de
QT scurt, nu pot fi recomandate investigaţii şi tratament specific. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Ghidul ESC pentru Avent şi prevenţia MCS 2015.46

5.6.5.2 Sindromul Brugada
Istoricul de sincopă poate creşte riscul de evenimente aritmice până la de două sau trei ori în comparaţie cu pacienţii asimptomatici. În cel mai mare registru (1029 pacienţi), incidenţa evenimentelor aritmice
(FV sau TV susţinută, terapie DCI apropriată, sau
moarte subită) la pacienţii cu sindrom Brugada a fost
de 7,7% pe an la cei cu istoric de stop cardiac, 1,9% pe
an la cei cu sincopă şi 0,5% pe an la pacienţii asimptomatici.353 Totuşi, la un al doilea studiu, rata şocurilor
DCI apropriate a fost similară la pacienţii asimptomatici şi la cei cu sincopă, o diferenţă explicată probabil
de selecţia pacienţilor şi de rata mare a sincopelor de
cauză non-aritmică.355
Grupul de Lucru consideră totuşi rezonabilă luarea în considerare a implantului DCI în cazurile de
sincopă de cauză neprecizată. Noi studii356,365 publicate după Ghidul ESC pentru Avent şi prevenţia MCS
din 2015,46 au arătat că sincopa de cauza non-aritmică
este frecventă la pacienţii cu sindrom Brugada şi pare
a fi mai benignă; astfel, DCI ar trebui evitat la pacienţii
cu sincopă de cauză non-aritmică, care este diagnosticată conform definiţiei prezentate în această secţiune.
MILR are un rol important în caz de dubiu, pentru
excluderea Avent ca şi cauză a sincopelor.365,366
Decizia finală de implantare a unui DCI la pacienţii
cu sindrom Brugada şi sincopă de cauză neprecizată ar
trebui sa ia în calcul şi alţi factori de risc pentru evenimentele aritmice, inclusiv patternul ECG tip Brugada
1 spontan, istoricul familial de moarte subită, FV indusă de una sau două bătăi ventriculare premature în
timpul SEF, QRS fracţionat, repolarizare precoce în
derivaţiile membrelor, intervalul crescut de la vârful
undei T la finalul undei T, şi un interval PR lung.220,367371
Un pattern ECG drog-indus de tip 1 are un risc mai
scăzut de moarte subită decât un pattern spontan de
tip 1.
Indicaţiile defibrilatorului cardiac implantabil la pacienţii cu sincopă de cauză neprecizatăa şi sindrom
Brugada.

6. SITUAŢII SPECIALE
6.1 Sincopa la pacienţii fragili, cu multiple
comorbidităţi
Evaluarea si managementul unui pacient vârstnic cu
sincopă este similară cu cea a altor grupe de vârstă;
cu toate acestea, există o serie de caracteristici suplimentare pentru comorbiditatea şi fragilitatea legată
de vârstă, care necesită o atenţie deosebită.372–374
6.1.1 Comborbidităţile şi polipragmazia
Comorbidităţile influenţează diagnosticul de sincopă şi managementul deciziilor.33,375 La pacienţii vârstnici, frecvent există observaţii şi parametri anormali la
mai mult de o investigaţie clinică şi paraclinică, acestea fiind posibile cauze suplimentare de sincopă. Pe de
altă parte, diagnostice cardiovasculare concomitente
cum ar fi stenoza aortică sau fibrilaţia atrială377 nu pot
fi neapărat incriminate ca factori cauzali principali a
sincopei.378–380
Terapia farmacologică combinată cu medicamente
cardiovasculare, psihotrope (neuroleptice şi antidepresive) şi medicamente dopaminergice creşte atât
riscul de sincopă cât şi cel de cădere.381–385 În schimb,
întreruperea /reducerea terapiei hipotensoare redu-

Figura 16. Diagrama de identificare a căderilor inexplicabile.
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ce un astfel de risc.260 Medicamentele dromotrop şi
cronotrop negative ar trebui să fie să fie evaluate cu
atenţie la pacienţii vârstnici care prezintă sincopă sau
căderi.
Evenimentele neurologice focale pot să apară ocazional din cauza hipotensiunii şi a sincopei, chiar şi la
pacienţii fără stenoză semnificativă a arterelor carotide (aşa-numitul AIT hipotensiv). Deşi aceste evenimente neurologice apar doar la 6% dintre pacienţii cu
sincope recurente, diagnosticarea lor greşită capătă
o importanţă particulară pentru că poate conduce la
scăderea TA datorată administrării excesive a medicaţiei antihipertensive (de exemplu, dacă o patologie neurologică este greşit interpretată şi atribuită patologiei vasculare şi nu hipotensiunii) şi astfel, la o creştere
suplimentară a riscului de sincopă şi de evenimente
neurologice.386

tive sunt frecvent asociate cu acuze subiective incerte
şi imprecise şi, prin urmare, lipsa unui istoric exact al
evenimentelor. În astfel de circumstanţe, detalii despre simptomele prodromale, indiferent dacă sunt sau
nu insoţite de pierderea conştienţei şi alte simptome
ce au avut loc după eveniment, ar putea fi incorecte.373,389,391–394
Evaluarea cognitivă pentru aprecierea acurateţii
antecedentelor personale şi evaluarea fizică generală
pentru a identifica comorbidităţile asociate care pot
influenţa diagnosticul şi răspunsul la tratament (cum
ar fi boala Parkinson, tulburări de mers şi echilibru,
antecedente de accident vascular cerebral, polineuropatii, etc.) sunt recomandate.

În pofida lipsei unor trialuri de anvergură şi a
unui mod global de cuantificare a calităţii studiilor, există un consens acceptat universal, că reducerea sau întreruperea tratamentului cu medicamente hipotensive şi medicamente psihotrope are un beneficiu mai mare decât combaterea
efectelor nedorite (de exemplu, complicaţiile)
asociate presiunii arteriale înalte. Este posibil ca
cercetările ulterioare să aibă un impact important asupra încrederii în estimarea efectului.
6.1.2 Căderile
Evenimentele sincopale pot surveni în lipsa unor
martori la peste jumătate dintre pacienţii vârstnici,
ceea ce înseamnă că istoricul de sincopa nu pot fi cert
dovedit; aceasta creează confuzie între căderi şi sincope.387 Dacă se întâmplă căderi nedorite, care nu se
datorează alunecărilor sau situaţiilor similare (adică
sunt inexplicabile sau non-accidentale), este posibil ca
pacientul să experimenteze un eveniment sincopal şi
lipsa de conştientizare a PSC (Figura 16)388,389. Managementul, în astfel de circumstanţe, este acelaşi cu cel
pentru sincopă.191,194,390
În pofida lipsei studiilor controlate şi a modului
global de cuantificare a calităţii studiilor, există
un consens că managementul căderilor inexplicabile ar trebui să fie acelaşi cu cel pentru sincopele
de cauză inexplicabilă.
6.1.3 Evaluări cognitive şi teste de evaluare
psihică
Deficienţele de memorie asociate vârstei sau multe
alte forme consacrate de depreciere a funcţiei cogni-

În pofida lipsei unor trialuri controlate de anvergură şi a unei calităţi generale modeste a studiilor
există un consens că evaluarea pacienţilor vârstnici cu sincopă sau căderi inexplicabile poate
necesita aprecierea funcţiei cognitive şi teste de
performanţă fizică, suplimentar faţă de testele
de evaluare a sincopei. Este posibil ca cercetările
ulterioare să aibă rezultate cu impact important
asupra încrederii noastre în estimarea efectului.
6.2 Sincopa la pacienţii pediatrici
6.2.1 Evaluarea diagnosticului
Evaluarea diagnosticului la copii şi adolescenţi este
similară cu cea de la adulţi. Două condiţii specifice
apar în copilăria timpurie:
 atacul sincopal reflex infantil (numit de asemenea apneea palida sau convulsii reflexe anoxice),
provocate de un stimul scurt şi neplăcut, prin
inhibarea cardiacă mediată vagal.
 apneea cianogenă, caracterizată prin oprirea
respiraţiei în timpul plânsului, conducând la cianoză şi, de obicei, la pierderea tranzitorie a
constienţei.
Examinarea cu atenţie a istoricului personal şi familial şi a unui ECG standard sunt cele mai importante
metode de diferenţiere a unui reflex sincopal benign
(inclusiv convulsii reflexe anoxice sau apneea cianogenă) de alte cauze. Dacă istoricul familial este pozitiv,
cauzele genetice ale tulburărilor de origine electrică
ale inimii trebuie luate în considerare în primul rând.
Unii copii cu sincopă reflexă au de asemenea istoric
familial.400 Testul mesei înclinate pare să aibă un rate
ridicate fals-negative şi fals-pozitive şi ar trebui să fie
utilizat cu prudenţă pentru un diagnostic primar de
reflex sincopal.
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Deşi protocoalele testului mesei înclinate utilizate
de obicei in cazul adulţilor au probabilitatea de a nu
avea specificitate la adolescenţi, într-un studiu în care
a fost utilizată o durată de înclinare mai scurtă de 10
minute la 60 sau 70 de grade s-a arătat o specificitate
de >85%.401
La pacienţii tineri, sincopa poate fi rareori manifestarea iniţială a condiţiilor ameninţătoare de viaţă cum
ar fi SQTL, sindromul Kearns-Sayre (oftalmoplegia
externă şi bloc cardiac progresiv), sindromul Brugada,
tahicardia ventriculara polimorfă catecolaminergică,
sindromul de preexcitatie Wolff-Parkinson-White,
CAVD, CMH, hipertensiunea arteriala pulmonara,
miocardită, aritmie după un defect congenital cardiac
reparat si originea anormală a coronarelor.
Unele aspecte ale istoricului medical pot sugera o
origine cardiacă a sincopei şi ar trebui să încurajeze
evaluarea cardiacă promptă:
 Antecedente familiale: MCS prematură la vârsta <40 de ani şi / sau antecedente familiale cardiovasculare.
 Boală cardiacă cunoscută sau suspectată.
 Declanşarea evenimentelor: zgomot puternic,
frică şi / sau emoţii extreme, stres.
 Sincopa în timpul exerciţiilor, inclusiv înotul.
 Sincopa fără episod prodromal, în timpul somnului sau în supinaţie, sau precedată de durere
toracică sau palpitaţii.

aritmie nu trebuie să efectueze investigaţii cardiologice amănunţite.
 Piatra de temelie a terapiei pentru pacienţii tineri cu sincopă reflexă include educaţia şi încurajarea.

6.2.2 Terapie
Abordarea terapeutică este aceeaşi ca la adulţi. Cu
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că eficacitatea
agenţilor farmacologici şi antrenamentul la masa înclinată pentru sincopa reflexă recurentă este nedeterminată din cauza absenţei trialurilor pediatrice bine
concepute. În plus, chiar şi în prezenţa SVV cu asistolii prelungite, stimulatoarele cardiace ar trebui să fie
evitate din cauza naturii relativ tranzitorii şi benigne a
sindromului.402
Rezumând, punctele-cheie pentru evaluarea sincopei în pediatrie sunt:
 Sincopa în copilărie este obişnuită, majoritatea
sincopelor fiind de origine reflexă, doar o minoritate având potenţial periculos ameninţător
de viaţă.
 Diferenţierea benignităţii faţă de etiologiile grave se face în primul rând prin istoric, examen
fizic şi rezultate ECG.
 Copiii cu istoric medical care sugerează SVV, o
ECG normală şi fără antecedente familiale de
670

7. PIERDEREA TRANZITORIE
PSIHOGENĂ A CUNOŞTINTEI ŞI
EVALUAREA EI
În PTSC de natură psihogenă nu există o disfuncţie
somatică brută a creierului, dar atacurile îndeplinesc
criteriile pentru PTSC (vezi secţiunea 3.1). Sunt două
tipuri: PSP (pseudosincopa psihogenă) şi CPNE (crizele non-epileptice psihogene). În PSP mişcările sunt absente, deci PSP seamănă cu sincopa sau PCS cu durată
mai lungă, în timp ce în CPNE mişcările impresionante
ale membrelor sunt similare cu atacurile convulsive
ale epilepsiei. PSP şi CPNE diferă fiziopatologic faţă de
PTSC: în PSP, tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă
sunt normale sau mai degrabă crescute decât scăzute,
iar EEG este normală în loc să se afişeze aspectul încetinit sau aplatizat tipic sincopei; în contrast cu crizele
epileptice, EEG în CPNE nu prezintă activitate cerebrală epileptiformă în timpul unui atac.9,116
Frecvenţa PSP şi CPNE depinde probabil de situaţie. Rata de PSP variază de la 1% în cazul pacienţilor
care sunt adresaţi clinicilor de evaluare generală a sincopei 94, până la 8% în cazul pacienţilor ce se adresează specialiştilor din clinicile neurologice116, dar PSP
este probabil insuficient recunoscută.154
7.1 Diagnostic
7.1.1 Criteriul istoric al atacurilor
Prezenţa unui traumatism psihologic nu este o condiţie necesitantă pentru diagnosticul de conversie.
Diagnosticul PSP se bazează pe indicii pozitive din istoricul pacientului şi din documentarea rezultatelor
EEG, a frecvenţei cardiace sau tensiunii arteriale înregistrate în timpul unui atac. De obicei, istoricul pacientului cu PSP, dezvăluie o combinaţie a următoarelor
caracteristici:
(1) În cele mai multe cazuri, durata PSP este la fel
de scurtă ca în cazul sincopei, însă o durată mai
mare este o descoperire utilă a diagnosticului:
pacienţii pot fi imobili pe podea timp de 15-30
minute
(2) Ochii sunt de obicei deschişi în crizele epileptice şi în cazul sincopei, dar sunt închişi de cele
mai multe ori în pierderea tranzitorie a conştienţei de etiologie psihogenă.
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(3) Frecvenţa atacurilor este mare, cu mai multe
atacuri apărute pe parcursul unei săptămâni sau
chiar a aceleiaşi zile.
(4) De obicei nu există nici un factor declanşator
şi nu se insoţeşte de transpiraţie, paloare sau
greaţă în prealabil.
(5) Injuriile fizice nu exclud CPNE sau PSP.
Aceste caracteristici ar trebui să apară împreună
în majoritatea atacurilor. Prezenţa unui alt pattern de
caracteristici care sugerează o sincopă reală, de obicei SVV, nu argumentează împotriva diagnosticului de
PSP.

către pacienţi este esenţială pentru terapie. Într-un
studiu observaţional405, prin comunicarea şi explicarea diagnosticului s-a obţinut o reducere imediată a
frecvenţei atacurilor, 39% dintre pacienţi fiind asimptomatici în timpul unei perioade medii de urmărire de
4 ani. Unele sfaturi despre cum să informaţi pacientul
sunt furnizate pe Web Practical Instructions în secţiunea 10: Informarea Societăţii Europeane de Cardiologie în legatură cu pacienţii afectaţi de pseudosincopa
psihogenă.
Terapia cognitivă comportamentală este tratamentul obişnuit al CPNE şi PSP, dacă atacurile rămân prezente după explicarea patologiei. Un trial randomizat
pilot efectuat în CPNE406 a arătat că terapia psihologică, comparativ cu absenţa tratamentului sau a tratamentului cu sertralină, a oferit rezultate mai bune privind reducerea atacurilor În prezent nu există trialuri
clinice privind PSP.

7.1.2 Documentarea caracteristicilor cheie în
timpul unui atac
Următoarele caracteristici sunt relevante în timpul
unui atac:
 înregistrarea video sau observarea clinică, inclusiv provocarea unui atac în timpul testului
mesei înclinate. Caracteristicile principale: poziţia corpului asemănătoare somnului cu ochii
inchişi şi lipsa de răspuns la stimuli verbali sau
tactili, dacă este testat. Caracteristicile secundare: semne subtile incompatibile cu PTSC cum
ar fi mişcarea pleoapelor, mişcările globului
ocular, înghiţitul, tonusul muscular intact, absenţa mişcărilor normale, absente în pierderea
reală a conştienţei şi rezistenţă la deschiderea
ochilor.
 TA: normală sau ridicată în timpul PTSC.
 EEG: modelul EEG normal specific ochilor închişi, de obicei cu activitate alpha în timpul
PTSC.
Standardul de aur pentru PSP este reprezentat de
documentarea unui atac prin înregistrare video la domiciliu, sau cu un test al mesei înclinate în timpul căruia presiunea arterială, frecvenţa cardiacă şi EEG-ul
sunt normale.116,204,404 Standardul de aur pentru CPNE
este documentarea unui atac cu ajutorul unei monitorizari video-EEG.204,404
7.1.2.1 Managementul pseudosincopei psihogene
Comunicarea unui diagnostic de natură psihologică pacienţilor poate fi percepută ca o decizie dificilă,
dar este necesară din motive de onestitate şi ca un
prim pas spre tratament404. Trebuie să se facă de către specialistul neurolog somatic care diagnostichează
PSP116,404. Aspectele importante constau în asigurarea
pacienţilor că sunt evaluaţi corespunzător şi că atacurile au un caracter involuntar asemănătoare sincopei
sau crizelor epileptice. Acceptarea diagnosticului de

8. CAUZE NEUROLOGICE ŞI IMITAŢII
DE SINCOPĂ
Această secţiune descrie atât tulburările neurologice
care cauzează sincopă sau stări asemănătoare acesteia, cat şi testele care trebuie efectuate la pacienţii cu
sincopă.
8.1 Condiţii clinice
8.1.1 Disfuncţia autonomă
Evaluarea neurologică ar trebui să fie luată în considerare în HO datorată disfuncţiei autonome. Semnele
de avertizare sunt impotenţa timpurie, afectarea micţiunii, hiposmia, mişcarea rapidă a ochilor, tulburările de somn408,409, Parkinsonismul, ataxia, insuficienţa
cognitivă şi deficitele senzoriale. O abordare multidisciplinară poate fi necesară în cazurile de disfuncţie autonomă secundară sau în HO medicamentos-indusă,
în funcţie de patologia subiacentă.
8.1.2 Epilepsia şi asistolia epileptică
Tabelul 10 oferă o serie de indicii care ajută la diferenţierea dintre sincopă şi crizele de epilepsie9,50,410,411.
Epilepsia şi sincopa se pot declanşa reciproc în cazuri rare, rezultând astfel convulsii epileptice care
declanşează sincopă, precum şi invers, sincope care
declanşează un atac epileptic. Prima formă se referă
la asistola ictală. În timp ce aproximativ 90% din toate crizele epileptice sunt însoţite de tahicardie, bradicardia ictală şi asistolia apar în 0,3-0,5% din crizele
convulsive412,413. Bradicardia precede asistola şi blocul
AV poate surveni, asemănător cu pattern-ul ECG al
sincopei reflexe. Asistolia epileptică apare în timpul
671
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crizelor parţiale complexe, nu în timpul crizelor generalizate. Asistolia epileptică are loc în doar o parte
dintre crizele convulsive a unei singure persoane şi
apare după un interval variabil de 5-100 s de la debutul convulsiilor415,416. Dacă asistolia durează mai mult
de 8 s, are loc sincopa416. O prezentare tipică este
criza complexă partială care poate progresa şi atunci
pacientul cade dintr-o dată flasc, cu sau fără scurte
mişcări mioclonice416,417. Bradicardia ictală, asistolia
şi blocul AV ictal sunt de cele mai multe ori auto-limitante412 , şi se datorează activării vagale cauzate de
criza convulsivă. Încetarea activităţii corticale datorată hipoperfuziei cerebrale de cauza sincopală va pune
capăt convulsiei. Terapia necesită medicamente antiepileptice şi posibil un stimulator cardiac418. Asistolia
ictală probabil nu este implicată în moartea subită din
epilepsie, pentru că aceasta apare în mod tipic la pacienţi ce suferă crize nocturne generalizate tonicoclonice (adică un alt tip de epilepsie) care nu pot fi
probate de martori414,419. Este important de menţionat
că majoritatea cazurilor de stop cardiac la pacienţii cu
epilepsie se datorează unei boli cardiovasculare şi nu
unei asistolii ictale420.
A doua forma se referă la o criză epileptică sincopală. Hipoxia poate declanşa atacuri epileptice.208,421
Astfel de crize epileptice sincopale au fost descrise
la sugari cu sincopă reflexă sau patologii cianotice de
respiraţie. O manifestare tipică sincopală se transformă brusc în mişcări clonice prelungite ce durează
câteva minute; este important de menţionat că acele
convulsii epileptice mai scurte pot trece neobservate.

ce însumează o combinaţie de multiple stenoze ale
arterelor cerebrale şi hipotensiune ortostatică. Rar,
acestea pot conduce la AIT ortostatice repetitive, de
scurtă durată şi stereotipice423,424.
Un AIT în sistemul vertebrobazilar poate cauza
PTSC, dar întotdeauna există semne focale, de obicei
acestea fiind reprezentate de slăbiciune a membrelor,
ataxie in timpul mersului, vertij, diplopie, nistagmus,
dizartrie şi disfuncţie orofaringiană. Mai puţin de 1%
dintre pacienţii cu ischemie vertebrobazilară prezintă
doar un singur simptom425.

8.1.2 Tulburările cerebrovasculare
În general, contrar sincopei, un AIT se referă la un
deficit neurologic focal fără PSC. Furtul subclavicular
se referă la redirecţionarea fluxului de sânge către
braţ prin artera vertebrală datorată stenozei proximale sau ocluziei arterei subclaviculare. Un AIT poate
surveni când debitul sangvin prin artera vertebrală nu
poate deservi membrul superior şi o parte a creierului în timpul utilizării forţate a braţului. Furtul sangvin
afectează cel mai des partea stângă. Când diagnosticul
se realizează cu ajutorul ecografiei, furtul sangvin este
asimptomatic în 64% din cazuri422 . Un AIT este datorat probabil furtului sangvin numai atunci când este
vertebrobazilar (vezi mai jos) şi asociat cu mişcarea
fizică a unui membru. În fenomenul de furt subclavicular, nu există raportări solide despre PSC izolată fără
simptome şi semne neurologice focale.
Un AIT asociat unei artere carotide nu provoacă de
obicei PTSC. O excepţie se referă la AIT ortostatice,
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8.1.4 Migrena
Sincopa, cel mai probabil cea tip VVS şi intoleranţa
ortostatică apar mai adesea la pacienţii cu migrenă,
care au o prevalenţă mai mare pe durata vieţii pentru
sincopă şi o frecvenţă mai mare a episoadelor sincopale426. În cazul pacienţilor cu migrenă, sincopa şi puseele de migrenă apar rareori simultan.
8.1.5 Cataplexia
Cataplexia se referă la pareza sau paralizia declanşată de emoţii, de obicei de crizele de râs, dar
şi de o serie de alţi factori declanşatori427. Pacienţii
sunt conştienţi chiar şi atunci când sunt consideraţi
inconştienţi de către martorii oculari, iar aceşti pacienti nu prezintă amnezie. Cataplexia este o trăsătură
cheie a narcolepsiei; alte simptome cardinale sunt reprezentate de o somnolenţă excesivă în timpul zilei,
paralizia cu debut în somn şi halucinaţiile hipnagogice.
Cataplexia poate fi confundată cu sincopa, dar şi cu
PSP; o conştientizare parţială a evenimentelor poate fi prezentă în PSP, iar căderile din cataplexie sunt
parţial controlate deoarece paralizia completă nu se
instalează imediat.
8.1.6 Crizele de cădere bruscă
Termenul de „drop attack” este confuz şi este utilizat în general pentru boala Meniere’s, atacurile epileptice atonice şi căderile inexplicabile387. O altă condiţie
specifică, denumită de asemenea „drop attack”, este
întâlnită în cazul femeilor de vârstă mijlocie (rareori
bărbaţi) care brusc se regăsesc căzând428. În general
aceşti pacienţi îşi amintesc căderea şi sunt capabili
imediat de a se ridica în picioare.
8.2 Teste neurologice
Un rezumat complet al testelor neurologice utilizate
pentru disfuncţia autonomă este prezentat în Figura
17.
8.2.1 Electroencefalografia
În sincopă, rezultatele EEG în afara crizelor sunt
normale410,430. Un EEG normal în afara crizelor nu
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Tabel 10. Diferenţierea între sincopă şi convulsiile epileptice
Simptome clinice

Sincopa

Convulsii epileptice

Caracteristici utile
Prezenţa factorului declanşator
Natura factorului declanşator

Proadrome

Caracteristici detaliate ale mioclonusului

Muşcarea limbii
Timpul până la recuperarea conştientei
Stare de confuzie în urma evenimentului

Foarte frecvent
Difera între tipuri: durere, ortostatism, emoţii pentru SVV; factor declanşator specific pentru situaţie
de incopa; clinostatism pentru HO
Adesea presincopa (activarea autonomă în sincopa
reflexă, aura în HO, palpitaţii în sincopa cardiacă

Rar
Luminile intermitente sunt cele mai cunoscute;
de asemenea, gama de factori declanşatori rari

Uneori
Frecvent

De cele mai multe ori
60% din situaţii, în funcţie de exactitatea
observării mioclonusului

Frecvent

Aproape mereu

Uneori, mai ales la copii
Rareori

De cele mai multe ori
Destul de frecvent

Aura epileptică: repetitivă, specifică pentru
fiecare pacient. Include senzaţia de deja-vu.
Senzaţie de „gol” în abdomen (aură epigastrică) şi/sau miros neobişnuit şi neplacut
<10, neregulate în amplitudine, asincrone, asimetrice 20-100, sincrone, simetrice, hemilateral
Începe după debutul pierderii conştienţei
Debutul coincide mai mult cu pierderea
conştienţei
Miscări automatice de lungă durată, inconfundabile
Rar, diferă în funcţie de particularităţi
Mai frecvent o parte a limbii, rar bilateral
10-30 secunde
Poate dura şi minute
Lipsa înţelegerii situaţiei pentru <10 secunde la ma- Pierderi de memorie, de exemplu întrebări
joritatea sincipelor, vigilenţă deplină şi conştientizare repetate fără întipărirea răspunsului, timp de
post-sincopă
multe minute

Caracteristici de utilitate limitată
Inconştienţa
Prezenţa mioclonuslui (vezi mai sus pentru
natura şi caracteristicile detaliate ale
mioclonusului)
Ochii deschişi pe durata pierderii conştientei
Fatigabilitatea şi somnolenţa
Cianoza facială/ faţa albastră
HO= hipotensiune ortostatică; SVV= sincopa vaso-vagală

poate exclude epilepsia, iar EEG în epilepsie trebuie
întotdeauna interpretat în context clinic. Nu este recomandată efectuarea EEG când sincopa este cauza
cea mai probabilă a PTSC, dar este indicată efectuarea unei EEG atunci când epilepsia este cauza probabilă sau atunci când datele clinice sunt ambiguii. EEG
este de asemenea util pentru a stabili PSP, dacă este
înregistrată în timpul unei crize provocate.
8.2.2 Tomografia computerizată şi RMN-ul
cerebral
Tomografia computerizată şi RMN-ul în sincopa
necomplicată ar trebui să fie evitate. Dacă examenul
neurologic sugerează parkinsonismul, ataxia, sau insuficienţa cognitivă, se recomandă RMN. În cazurile de
contraindicaţie pentru RMN, se recomandă tomografia computerizată pentru a exclude leziunile cerebrale.
8.2.3 Examinarea neurovasculară
Nu există studii până în prezent care să sugereze că
ultrasonografia Doppler carotidiană aduce un beneficiu la pacienţii cu sincopă tipică.

8.2.4 Teste de sânge
Debutul acut sau subacut al unei disfuncţii autonome multiple sugerează o etiologie paraneoplazică sau
autoimună. Screening-ul pentru anticorpi paraneoplazici specifici este recomandat: cei mai comuni anticorpi paraneoplazici sunt anti-Hu, pe langă anticorpii
anti-citoplasmatici ai celulelor Purkinje de tip 2 şi proteina 5 de răspuns mediator anti-colapsină431. Seropozitivitatea pentru oricare dintre anticorpii menţionaţi
mai sus poate, prin urmare, să solicite investigaţii ulterioare pentru procese maligne oculte (de exemplu
tomografie prin emisie de pozitroni cu fluorodeoxiglucoză)432 .

9. ASPECTE ORGANIZATORICE
9.1 Unitatea de management a sincopei
(pierdere tranzitorie a cunoştinţei)
Încă de la publicarea Ghidului ESC din 2009, Grupul
de Lucru a publicat o decaraţie suplimentară privind
raţiunea şi cerinţele pentru unităţile de management
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Evaluarea neurologică
Recomandări
Este indicată evaluarea neurologică când sincopa
se datorează unei insuficienţe autonome, pentru
a evalua boala de bază
Evaluarea neurologică este indicată la pacienţii
care prezintă PSC

Clasa

Nivel

I

C

I

C

PSC=pierderea stării de conştienţă
a
Clasa de recomandare;
b
Nivel de evidenţă.

a sincopei63. Consensul oferă un mod pragmatic de
abordare raţională şi cerinţele pentru o astfel de unitate a sincopei. Aceasta este adresată medicilor şi altor persoane din administraţie care sunt interesaţi în
organizarea unei unităţi de sincopă în spitale, astfel încât acestea pot îndeplini standardele propuse de ESC,
EHRA şi Heart Rhythm Society. Tabelul 11 schematizează recomandările pentru unităţile de management
al pacienţilor cu sincopă.
9.1.1 Definirea unei unităţi de sincopă
O unitate clinică adresată sincopei este o facilitate
care prezintă o abordare standardizată a sistemului
de diagnostic şi management pentru PTSC şi a simptomelor asociate, cu personal dedicat în vederea instituirii diagnosticului şi terapiilor adecvate.
9.1.2 Definirea specialistului în sincopă
Specialistul pentru sincopă este definit ca acel responsabil pentru managementul comprehensiv al pacientului, de la stratificarea riscului la diagnostic, terapie şi urmărire, utilizând un protocol standardizat. Un
specialist în sincopă este un medic care are cunoştinţe
suficiente pentru a recunoaşte toate formele majore
de PTSC, inclusiv cele mimate, precum şi sindroame
de intoleranta ortostatica.
9.1.3 Scopul unei unităţi de tratare si
diagnostic al sincopei
Deşi beneficiul unei unităţi clinice dedicate sincopei
sau a unui specialist în sincopă în cadrul diferitelor
sistemele de sănătate nu au fost supuse unei evaluări
ştiinţifice sau economice riguroase, consensul general
este că o astfel de unitate oferă o mai bună gestionare a TLOC, de la stratificarea riscului la diagnostic,
adaptarea terapiei şi urmărirea pacienţilor, precum şi
o educaţie mai bună în ceea ce priveşte formarea cadrelor medicale.
9.1.4 Modelul unei unităţi pentru sincopă
Unitatea dedicată sincopei trebuie să fie nucleu
pentru un tratament minim al sincopei reflexe şi al
hipotensiunii ortostatice, precum şi să ofere un trata674

ment sau acces preferenţial pentru sincopele de cauză
cardiacă, căderile, sincopele psihogene sau epilepsii
(Tabelul 12). Testele şi evaluările disponibile în unitatea de sincopă sunt detaliate în Tabelul 13.
9.1.5 Accesul şi adresarea pacienţilor către
unitatea de diagnostic a sincopei
Adresarea pacienţilor poate fi efectuată direct de
medicii de familie, din unităţile de primiri urgenţe, din
spital şi din servicii din afara spitalelor sau pacientul
se poate prezenta la cerere. Accesul în cadrul unui
circuit rapid, cu o listă separată de aşteptare şi programarea consultaţiilor de urmărire este recomandat.
Particular, pacienţii cu risc scăzut / intermediar, cei
trimişi direct de unitaţile de primiri urgenţe sau cei
care au beneficiat de o scurtă supraveghere în unităţile de primire urgenţe ar trebui să beneficieze de astfel
de facilităţi rapide (aşa-numitele externări protejate
sau acces avansat cu programare pentru evaluare precoce) pentru a reduce ratele de spitalizare (a se vedea
secţiunea 4.1.2).
9.1.6 Rezultate şi indicatori de calitate
Grupul de Lucru EHRA a elaborat o serie de indicatori de calitate preliminari, bazat pe consensuri,
care să servească drept ghid pentru medici:
1. Rata absolută PTSC nediagnosticată ar trebui
redusă cu 20%;
2. Mai puţin de 20% dintre pacienţii cu PTSC cu
risc scăzut / intermediar trebuie să fie admişi
din departamentele de urgenţe;
3. Unitatea de sincopă ar trebui să aibă o reducere de 20% a costurilor relative la practica uzuală şi rezultate îmbunătăţite (adică <5% readmisii
pentru sincopă şi <20% recurenţă la 1 an la pacienţii cardiostimulaţi).

Teste neurologice
Recomandări
RMN cerebral este recomandat dacă examinarea
neurologică indică parkinsonismul, ataxia sau
tulburări cognitive
Se recomandă screening-ul pentru anticorpi paraneoplazici şi anticorpi antiganglionici ai receptorilor de acetilcolină în cazurile acute sau sub-acute
EEG, ecografie la nivelul arterelor gâtului şi tomografie comuterizată sau RMN la nivel cerebral
– nu sunt indicate la pacienţii cu sincopă
PSC=pierderea stării de conştienţă
a
Clasa de recomandare;
b
Nivel de evidenţă.

Clasa a

Nivelb

I

C

I

B

III

C
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9.2 Asistentul medical specialist din unitatea
de sincopă

formare, împreună cu specialistul în sincopă. Asistentul medical specialist ar trebui să fie implicat în auditul regulat şi colectarea de date pentru a elabora
indicatorii de calitate. A se vedea videoclipul pe Web
Instrucţiuni practice secţiunea 11.
Deşi competenţele unui asistent medical specialist nu au fost supuse unui control ştiinţific sau
economic riguros, consensul este că acesta ar trebui să aibă abilităţi de a efectua o evaluare şi a
indica un tratament pentru sincopă şi PTSC. Cercetări suplimentare sunt necesare pentru a stabili
beneficiile.

9.2.1 Definiţie
Asistentul medical specialist din unitatea de sincopă
este definit ca un cadru medical experimentat care
are cunoştinţe suficiente despre caracteristicile istorice şi constatările fizice pentru a recunoaşte toate
formele majore de PTSC, precum şi sindroame de
intoleranţă ortostatică. Asistentul medical specialist
trebuie sa lucreze în strânsă colaborare cu medicul
specialist în sincopă. Competenţele asistentului medical specialist în sincopă includ o focalizare clinică
specializată, susţinerea pacientului, educaţie şi formare profesională, audit, cercetare, şi consultări inter- şi
intradisciplinare.
9.2.2 Rolul şi aptitudinile asistentului medical
specialist
Asistentul medical specialist trebuie să fie calificat în
ceea ce priveşte obţinerea şi interpretarea unui istoric medical structurat, in efectuarea ECG standard 12
derivaţii şi a analizelor de sânge, în efectuarea testului
mesei înclinate, a testelor pentru funcţia autonomă,
a testelor pentru monitorizare ECG (Holter şi / sau
loop recordere), ABPM, MILR şi trierea ulterioară a
pacienţilor şi monitorizarea acestora privind răspunsul la terapie. Alte abilităţi vor depinde de serviciul în
cauză, cum ar fi, de exemplu, interogarea cardiostimulatorului. Asistentul medical specialist poate avea
responsabilitatea pentru urmărirea şi managementul
factorilor de risc cardiovasculari, testarea şi monitorizarea funcţiei autonome, managementul SVV şi OH,
urmărirea loop-recorderelor interne şi externe precum şi a monitorizărilor tip Holter ECG sau ABPM63
(Tabelul 14).
Asistentul medical specialist ar trebui să fie un factor cheie in dezvoltarea şi livrarea strategiilor de comunicare pentru toate părţile interesate - pacienţi şi
practicieni - şi să joace un rol esenţial în educaţie şi

10. MESAJE CHEIE
Grupul de lucru ESC a selectat 19 reguli simple pentru
a ghida diagnosticul şi managementul sincopei pacienţilor cu PTSC în acord cu ghidul pentru sincopă al ESC
din 2018:
Diagnostic: evaluarea iniţială
1. La evaluarea iniţială răspundeţi la următoarele
patru întrebări-cheie:
 A fost evenimentul PTSC?
 În cazul PTSC, sunt de origine sincopală sau
non-sincopală?
 În cazurile de sincopă suspectată, există un diagnostic etiologic clar?
 Există dovezi care să sugereze un risc ridicat
de evenimente cardiovasculare sau moarte?
2. La evaluarea PTSC în unitatea de primiri urgente, răspundeţi la următoarele trei întrebări
cheie:
 Există o cauză gravă care poate fi identificată?
 Dacă cauza este incertă, care este riscul unui
prognostic grav?
 Pacientul ar trebui să fie internat în spital?
3. La toţi pacienţii, efectuaţi o analiză completă a
istoricului, examinare fizică (inclusiv măsurarea
tensiunii arteriale în ortostatism) şi ECG stan-

Tabel 11. Componente cheie ale unităţii de sincopă
 Unitatea de tratare a sincopei ar trebui să se concentreze pe furnizarea de servicii pentru a comvate sincopa şi în educaţia şi formarea profesioniştilor din domeniul sănătăţii care întâlnesc acest diagnostic
 Unitatea de sincopă trebuie condusă de un medic cu cunoştiinţe specifice despre TLOC şi membri suplimentari ai echipei necesare (adică specialistul în asistenţă medicală) în funcţie de modul de prestaţie a serviciilor medicale
 Unitatea de sincopă trebuie să asigure tratamente minime pentru sincopa reflexă şi OH şi tratamente sau acces preferenţial pentru sincopa
cardiacă, căderi bruşte, pseudosincopa pishogenică şi epilepsie
 Recomandările trebuie să fie date direct de către medicii de familie, de la serviciile de spitalizare, de la spital şi de la serviciile spitaliceţti sau de
autosesizare în funcţie de stratificarea riscului din recomandări. Este recomandat accesul rapid, cu o listă separatp de aşteptare şi vizite programate de urmărire
 Unităţile de sincopă ar trebui să utilizeze indicatori de calitate, indicatori de proces şi ţinte dorite pentru rezultate
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Figura 17. Tratamentul diagnostic al insuficienţei cardiovasculare autonome (adaptat de Fanciulli şi colab.429)
CNS = sistemul nervos central; CRMP-5 = proteina 5 mediator de răspuns la colapsină; DAT = transportor activ de dopamină; Hb1A1c= hemoglobina
A1c; HIV = virusul imunodeficienţei umane; 123IMIBG = 123I-metaiobenzilguanidina; RMN = imagistica prin rezonanţă magnetică; PCA-2 = anticorpi
anticitoplasmatici ai celulelor Purkinje de tip 2; SS-A = antigenul A asociat sindromului Sjogren; SS-B = antigenul B asociat sindromului Sjogren.

dard.
4. Efectuaţi monitorizarea ECG imediată (în pat
sau telemetrie) la pacienţii cu risc înalt, atunci
când există o suspiciune de sincopă aritmică.
5. Efectuaţi o ecocardiografie atunci când există
o patologie cardiovasculară în antecedente sau
date sugestive pentru boală cardiacă structurală sau sincopă secundară unei cauzei cardiovasculare.
6. Efectuaţi MSC la pacienţii >40 de ani cu sincopă
de etiologie neprecizată, compatibilă cu un mecanism reflex.
7. Efectuaţi testul mesei înclinate în cazurile în
care există suspiciune de sincopă reflexă sau de
cauză ortostatică.
8. Efectuaţi teste de sânge atunci când este indicat
clinic, de exemplu hematocrit şi hemoleucogramă atunci când se suspectează hemoragia,
saturaţia oxigenului şi analiza gazelor de sânge
676

atunci când sunt suspectate sindroame hipoxice, troponina cardiacă când este suspectată
sincopa cardiacă asociată cu ischemie, D-dimeri
când se suspectează embolie pulmonară, etc.
Diagnostic: investigaţii ulterioare
9. Efectuaţi monitorizarea ECG prelungită (externă sau implantabilă) la pacienţii cu sincopă severă inexplicabilă in episoade recurente, care au
următoarele trei caracteristici:
 Elementele clinice sau ECG care sugerează
sincopă aritmică.
 O probabilitate mare de reapariţie a sincopei
într-un timp rezonabil.
 Pacienţii care pot beneficia de o terapie specifică dacă este descoperită o cauză pentru
sincopa diagnosticată.
10. Efectuaţi SEF la pacienţii cu sincopă inexplicabilă şi bloc bifascicular (bloc AV iminent de grad
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Tabel 12. Structura unităţii de sincopă
Colectivul unei unităţi de sincopă este compus din:
1. Unul sau mai mulţi medici de orice specialitate care sunt specialişti în sincopă. Datorită naturii multidisciplinare a managementului TLOC, fiecare unitate de sincopă ar trebui să identifice specialişti, pentru unitatea de sincopă
2. Un personal care cuprinde profesioniţti ce vor contribui şi vor supraveghea îngrijirea pacienţilor cu sincopă. Aceştia pot fi medici, asistente medicale specializate sau cadre medicale specializate care îmbină abilităţi multidisciplinare, împreună cu sprijin administrativ. Rolul jucat de membrii
echipei poate varia în funcţie de circumstanţele locale şi abilităţile individuale. Este posibil ca asistentele să joace roluri foarte importante,
inclusiv evaluarea iniţială, evaluarea clinică de urmărire, selectarea investigaţiilor (inclusiv Tilt-test) şi implantarea/ inserarea înregistratoarelor
de ECG în conformitate cu protocoalele predefinite şi reglementările locale. (a se vedea tabelul 14)
3. Dat fiind că unitatea de sincopă este integrată într-o organizaţie spitalicească, specialiştii în sincopă şi personalul anexat nu sunt neapărat angajaşi cu normă întreagă, dar au deseori alte obligaţii în funcţie de volumul de activitate din unitate.
Facilitatea, protocolul şi echipamentul
1. O unitate de sincopă va furniza cea mai mare parte a ăngrijirii sale pacienţilor externi, în afară de urgenţe şi de pacienţi
2. Unitatea de sincopă trebuie să urmeze un protocol intern, care se aplică diagnosticului şi managementului şi este convenit de părţile interesate
3. Trebuie să fie disponibilă o unitate echipată
4. Echipament/teste esenţiale:
- ECG cu 12 derivate şi monitorizare ECG cu 3 conducţii
- Monitor non-invaziv al tensiunii arteriale şi al frecvenţei cardice, cu facilităţi de înregistrare pentru analiza ulterioară
- Masă de înclinare
- Monitoare Holter
- ILR
- Urmărirea activităţii ILR
- Monitorizarea tensiunii arteriale/24h
- Teste funcţionale de bază
5. Proceduri stabilite pentru:
- Ecocardiografie
- EPS
- Test de stres
- Teste de neuroimagistică
6. Consultaţii de specialitate (cardiologie, neurologie, medicină internă, geriatrie, psihologie) atunci când este necesar
Terapie
Pacienţii cu sincopă vor primi tratament supravegheat în unitatea de sincopă dacă o expertiză din afara unităţii nu este cerută
Gestionarea bazelor de date
Unitatea de sincopă este obligată să păstreze înregistrările medicale, care ar trebui să includă de asemenea, urmărirea după caz. Baza de date va
oferi de asemenea posibilitatea de cercetare colaborativă cu alte unităţi de sincopă
ECG=electrocardiogramă; EPS=studiu electrofiziologic; ILR=înregistrator de buclă implantabil; TLOC=pierdere tranzitorie a conţtiinţei

înalt) sau tahicardie suspectată.
11. Efectuaţi un test de efort la pacienţii care prezintă sincopă în timpul sau la scurt timp după
efort.
12. Luaţi în considerare testarea de bază a funcţiilor autonome (manevra Valsalva şi test de
respiraţie profundă) şi ABPM pentru evaluarea
funcţiilor autonome la pacienţii cu suspiciune
de hipotensiune ortostatică neurogenă.
13. Luaţi în considerare înregistrarea video (la domiciliu sau în spital) a PTSC suspectate de a fi
de natură non-sincopală.
Tratament
14. Pentru toţi pacienţii cu sincopă reflexă şi HO,
explicaţi diagnosticul, explicaţi riscul de recurenţă şi oferiţi sfaturi despre cum să evite situaţiile declanşatoare. Aceste măsuri reprezintă
piatra de temelie a tratamentului şi au un impact ridicat în reducerea recurenţei sincopei.

15. La pacienţii cu forme severe de sincopă reflexă,
selectaţi unul sau mai multe dintre urmatoarele
tratamente specifice suplimentare în functie de
caracteristicile clinice:
 Midodrina sau fludrocortizonul la pacienţii tineri cu fenotip de hipotensiune arterială.
 Manevre de combatare a hipotensiunii (inclusiv antrenamentul la masa înclinată, dacă este
necesar) la pacienţii tineri cu prodroame sincopale.
 Strategia de management ghidată MILR la pacienţii ce nu prezintă prodroame, sau le prezintă cu o perioadă scurtă de timp înaintea
sincopei.
 Întreruperea / reducerea terapiei hipotensive vizând o tensiune arterială sistolică de 140
mmHg la pacienţii hipertensivi vârstnici.
 Implantarea stimulatoarelor cardiace la pacienţii vârstnici cu prevalenţă a sincopelor datorate cardioinhibării.
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Tabel 13.Teste şi evaluări disponibile într-o unitate de sincopă
Evaluare iniţială
Istoric şi evaluare fizică, inclusiv măsurarea tensiunii arteriale ortostatice la 3 minute şi efectuarea unui ECG standard
Teste şi evaluări ulterioare (numai când este cazul)
Analize de sânge
Teste de provocare
Monitorizare
Teste funcţionale autonome
Evaluarea cardiacă
Evaluarea neurologică
Evaluarea geriatrică
Evaluarea psihologică sau psihiatrică

Electroliţii, hemoglobina, troponina, peptidul natriuretic de tip B, glucoza, D-dimeri, analiza hemogazelor/saturaţia cu oxigen
Masajul de sinus carotidian, testul mesei înclinate
Loop-recordere externe, interne, monitorizare ECG de lungă durată (1-7 zile), monitorizarea tensiunii
arteriale timp de 24-48 ore
Test în ortostatism, manevra Valsalva, test de respiraţie profundă, test de presiune la rece şi/ sau proceduri stabilite pentru accesul la alte teste funcţionale autonome
Proceduri stabilite pentru accesul la ecocardiografie, test de stres, studiu electrofiziologic, angiografia
coronariană
Proceduri stabilite pentru accesul la testele neurologice (tomografie computerizată, RMN, EEG, videoEEG)
Proceduri stabilite pentru accesul la evaluarea riscului de cădere(cognitiv, mers şi echilibru, vizual) şi
pentru redobândirea mersului şi echilibrului
Proceduri stabilite pentru accesul la consultanţă psihologică sau psihiatrică (patologie psihiatrică sau
sincopă psihogenică)

ECG = electrocardiogramă; EEG = electroencefalogramă
Tahicardia ortostática posturală poate necessita o perioadă mai lungă de timp

16. La pacienţii cu hipotensiune ortostatică, selectaţi una sau mai multe dintre următoarele
tratamente specifice în funcţie de severitatea
clinică:
 Educaţie privind stilul de viaţă.
 Hidratare adecvată şi aportul de sare.
 Întreruperea / reducerea terapiei hipotensive.
 Manevrele de combatere a hipotensiunii.
 Ciorapi elastici.
 Pozitie de dormit cu capul înclinat.
 Midodrină sau fludrocortizon.
17. Asiguraţi-vă că toţi pacienţii cu sincopă cardiacă primesc terapia specifică a aritmiilor incriminate şi / sau a bolii subiacente.
18. Balanţa beneficiilor şi riscurilor asociate implantării DCI la pacienţii cu sincopa inexplicabila, cu risc crescut de MCS (de exemplu, cele cu
afectare a funcţiei sistolice a ventriculului stang,
CMH,CAVD sau tulburări aritmogene familiale). În această situaţie, sincopa inexplicabilă
este definită ca o sincopă care nu îndeplineşte
criteriul de diagnosticare de clasă I definit în tabelele privind recomandările din Ghidurile 2018
ale ESC privind sincopa şi este considerată o
sincopă aritmică suspectată.
19. Reevaluaţi algoritmul de diagnostic şi luaţi în
considerare terapiile alternative dacă regulile
de mai sus nu sunt aplicabile unui pacient. Reţineţi că ghidurile şi recomandările sunt doar
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consultative. Chiar dacă au la bază cele mai
bune dovezi ştiinţifice disponibile, tratamentul
ar trebui să fie adaptat nevoilor individuale ale
pacientului.

11. LIPSA DE DOVEZI ŞI DIRECŢII
PENTRU CERCETĂRI ULTERIOARE
Clinicianul responsabil pentru gestionarea pacienţilor
cu PTSC trebuie să ia frecvent decizii de tratament
fără dovezi adecvate sau o opinie a experţilor. Mai jos
este redată o scurtă listă a problemelor comune care
merită să fie abordate în viitorul cercetării clinice.
Diagnostic: decalajul dintre cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile şi necesitatea de a
face cunoscute aceste concepte în practica clinică
Există o variabilitate largă în practică în ceea ce priveşte evaluarea sincopei, şi de asemenea în adoptarea recomandărilor publicate în ghiduri. Absenţa unei
abordări sistematice a PTSC provoacă costuri ridicate
în sistemul de sănătate şi asistenţă socială, spitalizări
inutile şi efectuarea procedurilor de diagnosticare inutile, prelungirea şederii in spital, rate mai scăzute de
diagnosticare şi rate mai ridicate de diagnostice false
şi recurenţă a simptomatologiei.
Prin urmare, este nevoie de:
1. Studii clinice mari care evaluează eficienţa diagnosticului şi complianţa la o abordare sistema-
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Tabel 14. Rolul medicului şi al personalului medical în efectuarea procedurilor şi testelor
Procedură sau test
Istoricul medical
Analiza istorică structurată (de ex. Aplicarea tehnologiilor software şi algoritmilor)
Înregistrare ECG în 12 derivaţii
Analize de sânge
Ecocardiografie şi alte explorări imagistice
Masaj de sinus carotidian
Teste de provocare în ortostatism
Testul mesei înclinate
Teste de funcţionare autonomă de bază
Monitorizare ECG(Holter,loop recorder: efectuare şi
interpretare
ILR
Monitorizare la distanţă
Alte teste cardiace (teste de stres, EPS, angiografie)
Teste neurologice(tomografie computerizatp, RMN,
EEG, video-EEG)
Stimulator cardiac şi implantarea ICD, ablaţie pe
cateter
Educaţia pacienţilor, urmărirea răspunsului biologic şi
fişă de instrucţiuni privind PCM
Raport final şi epicriză
Comunicarea cu pacienţii, medici şi părţile interesate
Studiu ulterior

Medicul specialist

Personalul unităţii de
sincopă

Personal auxiliar

X
X
X
X
X
X
(X)a
X
X

X
X
X
X
(X)b
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

tică standardizată bazată pe ghiduri.
În pofida recomandării din Ghidul ESC privind sincopa, unităţile de sincopă nu sunt bine implementate
în practica clinică. Bariere în calea înfiinţării unei unităţi de sincopă includ lipsa de resurse, lipsa de instruire a personalului dedicat şi prezentări cu manifestări
complexe care necesită implicare din mai multe discipline. Evidenţa în ceea ce priveşte utilitatea unităţilor
pentru sincopă este controversată. Prin urmare, este
nevoie de:
2. Studii clinice mari care să testeze superioritatea
managementului într-o unitate dedicată sincopei versus managementul convenţional.
Diagnosticul: necesitatea unor noi teste de diagnostic şi dispozitive
Înregistrarea tensiunii arteriale este crucială pentru
majoritatea situaţiilor clinice de PTSC, furnizând astfel informaţii importante pentru tratamentul sincopei.
Din păcate, sistemele de înregistrare pe termen lung a
tensiunii arteriale (sau surogate) nu sunt optime pentru diagnosticare în evaluarea stării de sincopă. Prin
urmare, este nevoie de:
3. Dezvoltarea şi validarea noilor dispozitive multiparametrice de diagnostic care pot înregistra

ritmul cardiac şi tensiunea arterială (şi, eventual, alţi parametri fiziologici cum ar fi saturaţia
cerebrală în oxigen sau EEG) în momentul producerii evenimentului sincopal.
Tratamentul: lipsa dovezilor privind eficacitatea terapiilor existente
Doar câteva trialuri clinice randomizate mici au fost
efectuate pe tratamentul sincopei. În plus, recurenţele sincopelor sunt imprevizibile şi deseori scad în mod
spontan după evaluarea medicală, chiar şi în absenţa
unei terapii specifice. Consecinţa reducerii spontane
a recurenţei sincopelor este că orice terapie pentru
prevenirea sincopei pare să fie mai eficientă decât este
in realitate, ceea ce pune în discuţie rezultatele datelor studiilor observaţionale privind terapia în absenţa
unui grup control. Nicio terapie nu poate fi eficientă
pentru toţi pacienţii. Orice tratament trebuie evaluat
în subgrupuri omogene.
Prin urmare, există o nevoie urgentă de trialuri clinice randomizate privind eficacitatea:
4. Terapiilor farmacologice adresate anumitor
subgrupuri de sincopă reflexă.
5. Terapiilor de cardiostimulare ţintite pentru sincopele datorate reflexelor cardioinhibitorii.
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6. Terapiilor farmacologice pentru sincopa datorată hipotensiunii ortostatice.
7. Terapiilor care presupun utilizarea defibrilatoarelor automate implantabile pentru anumite
subgrupuri de pacienţi cu sincopă inexplicabilă
aflaţi la risc de moarte subită cardiacă.
Tratament: necesitatea dezvoltării de noi terapii
Este necesară trecerea la medicina personalizată. Îmbunătăţirea cunostintelor despre mecanismele biochimice care stau la baza unor forme specifice de sincopă
reflexă va permite dezvoltarea de noi terapii în astfel
de situaţii specifice. De exemplu, un fenotip de adenozină redusă şi un fenotip de norepinefrină redusă
au fost recent descrise. Prin urmare, este nevoie de:
8. Trialuri clinice randomizate privind eficacitatea

teofilinei (şi a altor antagonisti ai xantinei) pentru fenotipul de adenozină redusă şi inhibitori ai
transportului de norepinefrină pentru sincopa
asociată fenotipului de epinefrina scazută.
Sincopa este un fenomen tranzitoriu. Terapia ideală ar trebui să fie un tratament care este administrat
doar atunci când este necesar. Prin urmare, este nevoie de:
9. Studii clinice randomizate privind administrare
la cerere a terapiei specifice bazată pe senzori
specifici, asemănători cu injectoarele de adrenalină în astm sau spray nazal pentru tahicardiile paroxistice supraventriculare.

12. „CE SĂ FACI” ŞI „CE SĂ NU FACI” MESAJE DIN GHID

Recomandări

Clasa

Nivel de
indicaţie

I

C

I

C

I

C

I

C

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

C

I

C

I

C

I

A

Criterii de diagnostic pentru evaluarea iniţială
SVV este foarte probabilă dacă sincopa este precipitată de durere, teamă sau ortostatism prelungit şi este asociată cu
prodromul tipic progresiv (paloare, transpiraţie şi/sau greaţă)
Sincopa reflexă este foarte probabilă dacă sincopa survine în timpul sau imediat după factorii declanşatori specifici
(Tabelul 3)
Sincopa datorată HO este confirmată atunci când se produce în ortostatism şi există HO concomitent
Sincopa aritmică este foarte probabilă atunci când ECG arată:
Bradicardie sinusală persistentă <40 b.p.m. sau pauze sinusale >3 s în stare activă şi în absenţa efortului fizic
Blocul AV de grad II Mobitz 2 şi cel de gradul III
Bloc de ramură stangă şi dreaptă alternativ
TV sau TSV paroxistică rapidă
Episoade nesusţinute de TV polimorfă şi interval QT lung sau scurt
Defecţiune cardiostimulator sau ICD cu pauze cardiace
Managementul sincopei în departamentele de primire-urgenţă
Se recomandă ca pacienţii cu risc scăzut, care au o probabilitate mare de sincopă reflexă sau sincopă cauzată de HO sa
fie nu fie admişi, ci externaţi înca din departamenul de primire urgenţă.
Se recomandă ca pacienţii cu caracteristici de risc înalt să primescă o evaluare intensivă rapidă într-o unitate de sincopă
sau într-o unitate de observare a departametului de urgenţă (dacă este disponibilă) sau să fie spitalizaţi
Se recomandă ca pacienţii care nu sunt la risc înalt sau scăzut să fie observaţi în deparatmentul de primire-urgentă sau
într-o unitate de sincopă
MSC
MSC este indicat la pacienţii >40 ani cu sincopă de origine necunoscută compatibilă cu un mecanism reflex
SSC se confirmă dacă MSC provoacă bradicardie (asistolie) şi/sau hiotensiune care reproduce simptomele spontane şi
pacienţii au caracteristici clinice compatibile cu un mecanism reflex al sincopei
Ortostatismul
Se indică o determinare intermitentă prin sfigmomanometru a tensiunii arteriale şi frecvenţei cardiace în clino- şi ortostatism timp de 3 minute, la evaluarea initială a sincopei
Sincopa datorată hipotensiunii ortostatice este confirmată atunci când se înregistrează o scădere a valorilor tensiunii
arteriale sistolice de la valoarea iniţială cu >20 mmHg, a tensiunii arteriale distolice cu >10 mmHg sau scăderea tensiunii
arteriale sistolice la <90 mmHg, care reproduce simptomele spontane.
Monitorizare ECG
Monitorizarea imediată în spital (la pat sau prin telemetrie) este indicată la pacienţii cu risc crescut (Vezi Tabelul 6)
ILR este indicat într-o fază timpurie de evaluare la pacienţii cu sincopă recurentă de origine nesigură, cu absenţa riscului
ridicat (conform criteriilor enumerate in Tabelul 6) şi o probabilitate mare de reapariţie în timpul duratei de viaţă a
dispozitivului. Date suplimentare în tabelul 5
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ILR este indicat la pacienţii cu risc ridicat (conform criteriilor enumerate in Tabelul 6), la care evaluarea completă nu a
demonstrat o cauză de sincopă sau nu a condus la recomandarea unui tratament specific şi la pacienţii care nu au indicaţi
convenţionale pentru prevenţia primară cu ICD sau indicaţie de cardiostimulare. Date suplimentare în tabelul 5şi 6
Sincopa de cauză aritmică este confirmată atunci când exsită o corelaţie între sincopă şi aritmie (bradi- sau tahiaritmie)

I

A

I

B

I

B

I

B

I

B

I

C

I

B

I

C

I

C

I

C

I

B

III
III

A
B

I

C

I

C

I

B

I

C

III
I
I
I
I

C
B
C
A
C

I

A

I

B

SEF
La pacienţii cu sincopă şi infarct miocardic în antecedente sau alte afecţiuni ce pot favoriza dezvoltarea ţesutului cicatricial, SEF este indicat atunci când cauza de sincopă rămâne inexplicabilă după evaluarea non-invazivă
La pacienţii cu sincopă inexplicabilă şi bloc de ram bifascicular, cardiostimularea este indicată în prezenţa unui interval de
bază HV > 70 ms, bloc AV de grad II sau III sau bloc fascicular His-Purkinje în timpul stimulării atriale incrementale sau a
testelor de provocare farmacologice
La pacienţii cu sincopă inexplicabilă şi infarct miocardic anterior sau alte afecţiuni ce pot favoriza dezvoltarea ţesutului
cicatricial, se recomandă inducerea TV monomorfe susţinute ce va fi gestionată în conformitate cu ghidurile actuale ale
ESC pentru AVent
La pacienţii fără boală cardiacă structurală, cu sincopă precedată de palpitaţii bruşte şi scurte, se recomandă inducerea
TSV sau TV rapide, care reproduc simptomele hipotensive sau spontane, acestea fiind gestionate terapeutic corespunzător, în conformitate cu ghidurile ESC actuale
Ecocardiografia
Ecocadiografia este indicată pentru diagnosticarea şi stratificarea riscului la pacienţii suspectaţi de boală strucurală
cardiacă
Testul de efort
Testul de efort este indicat la pacienţii care prezintă sincopă în timpul sau la scurt timp după efort
Sincopa datorată blocului AV de grad II sau III este confirmata atunci când blocul AV se dezvoltă în timpul efortului fizic,
chiar şi fără sincopă
Sincopa reflexă este confirmată atunci când este reprodusă imediat după exerciţiu, în prezenţa unei hipotensiuni severe
Tratamentul sincopei reflexe
Explicarea diagnosticului, asigurarea şi explicarea risului de recurenţă şi evitarea situaţiilor care pot declanşa sincopa
sunt indicate la toţi pacienţii. Date suplimentare în Tabelul 10
Nu sunt indicate medicamentele beta-blocante
Cardiostimularea nu este indicată în absenţa unui reflex cardioinhibitor documentat
Tratamentul hipotesniunii ortostatice
Explicarea diagnosticului, asigurarea şi explicarea riscului de recurenţă şi evitarea situaţiilor care pot declanşa sincopa
sunt indicate la toţi pacienţii
Se indică hidratare adecvată şi administrare de săruri
Tratamentul sincopei cauzate de aritmii cardiace
Cardiostimularea este indicată atunci când există o relaţie stabilită între sincopă şi bradicardia simptomatică
Cardiostimularea este indicată la pacienţii cu bloc AV intermitent/paroxistic, intrinsec, de grad II sau III (inclusiv FA cu
conducere ventriculară lentă), deşi nu există nicio documentaţie a corelaţiei dintre simptome şi ECG
Cardiostimularea nu este indicată la pacienţii cu cauze reversibile de bradicardie
Cardiostimularea este indicată la pacienţii cu sincopă, bloc de ramură şi bloc AV înregistrat pe baza SEF sau ILR
Ablaţia prin cateter este indicată la pacienţii cu sincopă din cauza TSV sau TV, pentru a preveni recurenţa sincopei
ICD este indicat la pacienţii cu sincopă din cauza TV şi a FEVS < 35%
ICD este indicat la pacienţii cu sincopă şi infarct miocardic în antecedente, care a indus TV în timpul SEF
Indicaţii ICD la pacienţii cu sincopă inexplicabilă şi disfuncţie sistolică ventriculară stângă
Tratamentul ICD este recomandat pentru a reduce MCS la pacienţii cu insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa II-III
NYHA) şi FEVS <= 35% după > 3 luni de terapie medicamentoasă optimă, care au o rată de supravieţuirea estimată de
peste 1 an cu un status functional optim (Disfuncţie sistolică)
Sincopa la pacienţii cu comorbidităţi asociate şi fragilitate
Este recomandată o evaluare şi o intervenţie multifactorială la pacienţii vârstnici, deoarece pot exista mai multe cauze
posibile pentru sincopă şi cădere inexplicabilă
Evaluarea neurologică
Evaluarea neurologică este indicată atunci când se suspectează că sincopa este de cauză epileptică sau din cauza eşecului
I
C
autonom de a evalua boala de bază
AV = atrioventricular; Avent= aritmii ventriculare; b.p.m.= bătai pe minut; ECG = electrocardiogramă; FA=fibrilaţie atrială; MSC= masaj de
sinus carotidian; SEF=studiu electrofiziologic; SSC=sindrom de sinus carotidian; ESC=Socientatea Europeană de Cardiologie; HO=Hipotensiune
ortostatică; ICD=cardiodefibrilator implantabil; ILR=monitor implantabil de tip loop-recorder; FEVS=fracţie de ejecţie a ventriculului stâng;
MCS=moarte subită cardiacă; NYHA=New York Association; SVV=sincopă vaso-vagală; TSV=tahicardie supraventriculară; TV= tahicardie ventriculară.
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13. DATE SUPLIMENTARE ŞI
INSTRUCŢIUNI WEB PRACTICE
Date cu tabele suplimentare care completează textul
integral şi un document de instructiuni web suplimentare - cu un glosar care conţine definiţii ale sincopei şi
concepte conexe cu tracings, clipuri video, diagrame
de flux şi liste de verificare - sunt disponibile pe European Heart Journal şi prin intermediul site-ului Web
ESC la www. escardio.org/guidelines.

14. APPENDIX
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG):
Stephan Windecker (Chairperson) (Switzerland), Victor Aboyans (France), Stefan Agewall (Norway), Emanuele Barbato (Italy), He´ctor Bueno (Spain), Antonio Coca (Spain), Jean-Philippe Collet (France), Ioan
Mircea Coman (Romania), Veronica Dean (France),
Victoria Delgado (The Netherlands), Donna Fitzsimons (UK), Oliver Gaemperli (Switzerland), Gerhard
Hindricks (Germany), Bernard Iung (France), Peter
Ju¨ni (Canada), Hugo Albert Katus (Germany), Juhani
Knuuti (Finland), Patrizio Lancellotti (Belgium), Christophe Leclercq (France), Theresa McDonagh (UK),
Massimo Francesco Piepoli (Italy), Piotr Ponikowski
(Poland), Dimitrios J. Richter (Greece), Marco Roffi
(Switzerland), Evgeny Shlyakhto (Russia), Miguel Sousa- Uva (Portugal), Iain A. Simpson (UK), Jose Luis
Zamorano (Spain).
ESC National Cardiac Societies actively involved
in the review process of the 2018 ESC Guidelines
for the diagnosis and management of syncope:
Austria: Austrian Society of Cardiology, Franz Xaver
Roithinger; Belarus: Belorussian Scientific Society of
Cardiologists, Alexandr Chasnoits; Belgium: Belgian
Society of Cardiology, Yves Vandekerckhove; Bulgaria: Bulgarian Society of Cardiology, Vasil B. Traykov;
Croatia: Croatian Cardiac Society, Davor Puljevic;
Cyprus: Cyprus Society of Cardiology, Elias Papasavvas; Czech Republic: Czech Society of Cardiology,
Josef Kautzner; Denmark: Danish Society of Cardiology, Henning Mølgaard; Egypt: Egyptian Society of
Cardiology, Mostafa Nawar; Finland: Finnish Cardiac
Society, Hannu Parikka; The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Macedonian FYR Society of
Cardiology, Marija Vavlukis; France: French Society
of Cardiology, Olivier Piot; Georgia: Georgian Society of Cardiology, Kakhaber Etsadashvili; Germany:
German Cardiac Society, Thomas Klingenheben;
Greece: Hellenic Society of Cardiology, Spyridon
Deftereos; Hungary: Hungarian Society of Cardio682

logy, L’aszlo’ S’aghy; Iceland: Icelandic Society of Cardiology, Kristjan Gudmundsson; Israel: Israel Heart
Society, Roy Beinart; Italy: Italian Federation of Cardiology, Antonio Raviele; Kazakhstan: Association
of Cardiologists of Kazakhstan, Ayan Abdrakhmanov;
Kyrgyzstan: Kyrgyz Society of Cardiology, Erkin
Mirrakhimov, Latvia: Latvian Society of Cardiology,
Oskars Kalejs; Libya: Libyan Cardiac Society, Hisham
A. Benlamin; Lithuania: Lithuanian Society of Cardiology, Aras Puodziukynas; Luxembourg: Luxembourg Society of Cardiology, Carlo Dimmer; Malta:
Maltese Cardiac Society, Mark A. Sammut; Moldova: Moldavian Society of Cardiology, Aurica Raducan;
Montenegro: Montenegro Society of Cardiology,
Mihailo Vukmirovi’c; Morocco: Moroccan Society of
Cardiology, Salima Abdelali; The Netherlands: Netherlands Society of Cardiology, Martin E.W. Hemels;
Norway: Norwegian Society of Cardiology, Kristina H. Haugaa; Poland: Polish Cardiac Society, Rafał
Baranowski; Portugal: Portuguese Society of Cardiology, Pedro Silva Cunha; Romania: Romanian Society of Cardiology, Gheorghe-Andrei Dan; Russian
Federation: Russian Society of Cardiology, Tatyana
Tyurina; San Marino: San Marino Society of Cardiology, Luca Bertelli; Slovakia: Slovak Society of Cardiology, Peter Mitro; Spain: Spanish Society of Cardiology, Ignacio Fern’andez Lozano; Sweden: Swedish
Society of Cardiology, Lennart Bergfeldt; Switzerland: Swiss Society of Cardiology, Stefan Osswald;
Tunisia: Tunisian Society of Cardiology and CardioVascular Surgery, Ben Halima Afef; Turkey: Turkish
Society of Cardiology.
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