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Nota ediþiei originale

Medicina este o ºtiinþã în continuã schimbare. Pe mãsurã ce noile cercetãri 
ºi experienþa clinicã ne lãrgesc cunoºtinþele, sunt necesare modificãri ale tra-
tamentelor ºi terapiei medicamentoase. Editorii ºi cea care a publicat aceastã 
lucrare au verificat surse considerate de încredere, în efortul lor de a furniza 
informaþii complete ºi în acord cu standardele acceptate la momentul publi-
cãrii. Totuºi, având în vedere posibilele erori umane sau modificãri ale 
cunoºtinþelor medicale, nici unul dintre editori ºi nici o altã persoanã impli-
catã în publicarea acestei lucrãri nu poate garanta cã informaþia conþinutã 
aici este corectã ºi completã ºi nu îºi asumã responsabilitatea pentru 
eventualele erori sau omisiuni sau pentru rezultatele obþinute prin utilizarea 
informaþiilor din aceastã lucrare. De exemplu, în mod particular, cititorii 
sunt sfãtuiþi sã verifice prospectul tuturor medicamentelor pe care urmeazã 
sã le administreze, pentru a se asigura cã informaþia conþinutã în aceastã lu-
crare este corectã ºi nu s-au modificat dozele recomandate sau contrain-
dicaþiile. Aceste recomandãri sunt foarte importante atunci când sunt legate 
de utilizarea de medicamente noi sau rar folosite.

NOTICE

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical 
experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy 
are required. The editors and the publisher of this work have checked with 
sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is 
complete and generally in accord with the standards accepted at the time of 
publication. However, in view of the possibility of human error or changes 
in medical sciences, neither the editors nor the publisher nor any other party 
who has been involved in the preparation or publication of this work 
warrants that the information contained herein is in every respect accurate 
or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions 
or for the results obtained from use of the information contained in this 
work. Read-ers are encouraged to confirm the information contained herein 
with other sources. For example and in particular, readers are advised to 
check the product information sheet included in the package of each drug 
they plan to administer to be certain that the information contained in this 
work is accurate and that changes have not been made in the recommended 
dose or in the contraindications for administration. This recommendation is 
of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.
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Studenþilor ºi medicilor de medicinã de urgenþã din întreaga lume.
JET

Lui Laurie, Ardie ºi Mike, a cãror dragoste ºi susþinere m-au ajutat în aceastã încercare.
GDK

Celor care m-au învãþat, mulþumirile mele pentru rãbdarea ºi înþelepciunea lor; celor pe 
care i-am învãþat, încurajãrile mele pentru a învãþa de-a lungul vieþii.
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COLABORATORI
ediþia în limba românã

Realizarea acestei prime ediþii în limba românã a manualului Medicinã de urgenþã: ghid pentru studiu 

comprehensiv a lui Judith Tintinalli a fost posibilã datoritã implicãrii ºi entuziasmului a 40 de medici de 

medicinã de urgenþã (în marea lor majoritate).

În cadrul abordului sistemic pe care proiectul româno-elveþian de Îmbunãtãþire a Sistemului Serviciilor 

Medicale de Urgenþã din România - REMSSy, în ultimele sale 2 faze - REMSSy 3 ºi 4 -, l-a avut asupra 

sistemului de asistenþã medicalã de urgenþã, dezvoltarea ºi întãrirea specialitãþii de medicinã de urgenþã 

este un deziderat în realizarea cãruia manualul de faþã îºi aduce cu prisosinþã aportul.

Aºteptat cu nerãbdare deopotrivã de rezidenþi, specialiºti, primari sau studenþi, sperãm cã acest manual 

va contribui la creºterea calitãþii formãrii profesionale, de bazã ºi continuã în medicina de urgenþã spre 

beneficiul nostru, al tuturor, atunci când, în calitate de pacienþi, ne adresãm sistemului de asistenþã 

medicalã.

Finalizarea acestor peste 2400 de pagini de carte s-a realizat prin trecerea prin mai multe etape: 

traducere, verificare, certificare, DTP, corecturã finalã - fiecare paginã trecând astfel prin cel puþin 5 

“mâini” înainte de a ajunge sã vadã lumina tiparului. O muncã intensã, contra cronometru, realizatã totuºi 

în aproximativ 6 luni - o “aventurã imposibilã” transformatã în realitate ºi în care minuþiozitatea, rãbdarea 

ºi profesionalismul domnului dr. Robert Calotescu, în calitate de editor ºi coordonator al echipei, ºi-au 

spus cuvântul alãturi de implicarea continuã a celor 40 de colaboratori, care s-au dovedit a fi cu adevãrat 

dedicaþi “situaþiilor de urgenþã” în care precizia ºi rapiditatea acþiunii fac diferenþa între success ºi eºec. 

Profesioniºtilor editurii ALPHA MDN care a realizat editarea graficã, DTP-ul, pregãtirea de tipar ºi 

tiparul acestui manual le mulþumim pentru constanþa efortului depus în finalizarea la timp a acestui 

proiect.

Pentru a marca efortul pe care fiecare l-a depus în realizarea ediþiei în limba românã a acestui manual, 

vã prezentãm mai jos, în ordine alfabeticã, pe cei care au contribuit la acesta. Prescurtãrile utilizate 

reprezintã: V - verificare, C - capitol, CF - corecturã finalã, S - secþiune.

Le mulþumesc tuturor pentru disponibilitatea de care au dat dovadã, pentru curajul ºi nebunia de a 

crede, alãturi de noi, în acest proiect ºi pentru faptul cã au contribuit cu responsabilitate la împlinirea lui.

Dr. Ioana Dãrãmuº

Manager program REMSSy 4 

Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate
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UPU-SMURD 
Medic specialist medicinã de urgenþã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon"
Unitatea de Primiri Urgenþe  Iaºi, jud. Iaºi
Spitalul Clinic Universitar de Urgenþã "Sf. Pantelimon" V- C2, C16, C17, C21, C62, C65
Bucureºti
V-C6, C7, C24

ª
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaºi

Medic rezident medicinã de urgenþã Medic primar medicinã de urgenþã, doctor în medicinã
UPU-SMURD Medic ºef UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon" Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon"
Iaºi, jud. Iaºi Iaºi, jud. Iaºi
V-C8, C20, C22, C66, C70, C71, C127, C135 Certificare - S15, S25; CF-S27

Medic rezident medicinã de urgenþã Medic rezident medicinã de urgenþã
UPU-SMURD Bihor UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Oradea Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã Timiºoara 
Oradea, jud. Bihor Timiºoara, jud. Timiº
V-C37 V - C61, C103, C106, C107, C129, C132, C138, C191, C195, 

C196, C198, C55, C29

Medic rezident medicinã de urgenþã
Unitatea de Primiri Urgenþe Medic primar medicinã de urgenþã
Spitalul Clinic Municipal de Urgenþã Timiºoara UPU-SMURD
Timiºoara, jud.Timiº Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon"
V - C36, C47, C52, C56, C69, C72, C77, C89, C136, C151, Iaºi, jud. Iaºi
C159, C160, C170,C173,C176 Certificare - S3, S14 ; CF: S26

ªef Lucrãri Disciplina Medicinã de Urgenþã Medic rezident medicinã de urgenþã
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Tg. Mureº Unitatea de Primiri Urgenþe
Medic primar ATI Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Constanþa
UPU-SMURD Constanþa, jud. Constanþa
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Tg. Mureº V - C9, C47, C48, C54, C63, C64, C67, C124, C125, C158
Tg. Mureº, jud. Mureº CF- S3, S16
CF - S1, S2

Medic rezident medicinã de urgenþã
Medic primar medicinã de urgenþã Unitatea de Primiri Urgenþe
Medic ºef UPU Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Constanþa
Spitalul Clinic Municipal de Urgenþã Constanþa, jud. Constanþa

V - C53, C59, C88, C94, C130, C134, C185, C186, C188, C189, 
Certificare - S6, S12 C190, C218, C219, C220

Medic primar medicinã generalã adulþi Asistent Universitar
Medic specialist medicinã de urgenþã Universitatea de Medicinã ºi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaºi, 
UPU-SMURD Medic specialist medicinã de urgenþã 
Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã Tg. Mureº UPU-SMURD 
Tg.Mureº, jud. Mureº Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã "Sf. Spiridon" 
CF - S19 ºi Index Iaºi, jud. Iaºi

V - C13, C15, C26, C81

Medic rezident medicinã de urgenþã
UPU-SMURD Medic primar medicinã de urgenþã
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova UPU-SMURD
Craiova, jud. Dolj Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
V - C1, C3, C11, C12, C18, C19, C102, C104, C109, C141, Craiova, jud. Dolj
C142, C143, C201- C205, S21, C306- C309; Certificare - S13
Certificare - S21; CF - S8, S24, S21

 Preparator universitar
Medic specialist medicinã de urgenþã Universitatea de Medicinã ºi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaºi

ef Lucrãri Disciplina Medicinã de Urgenþã

Timiºoara, jud. Timiº
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Medic rezident medicinã de urgenþã Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii Cluj-Napoca
UPU-SMURD Cluj Napoca, jud. Cluj
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon" CF - S6 , C129 - C136
Iaºi, jud. Iaºi
V- C84 -C86, C113, C119, C145, C146, C149, C150, C117, 

Medic rezident medicinã urgenþãC123, C126.
UPU-SMURD 
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Tg. Mureº
Tg. Mureº, jud. MureºMedic primar medicinã de urgenþã
V - C92, C93, C122, C128, C192-C194 Medic ºef UPU-SMURD
Certificare - C 306, C308, C310Spital Clinic Judeþean de Urgenþã Timiºoara
CF - S14, S23, S25Timiºoara, jud. Timiº

Certificare -  S20, S27; CF: S9, S15

Medic specialist medicinã de urgenþã
Unitatea de Primiri UrgenþeMedic rezident medicinã de urgenþã
Spitalul Judeþean de Urgenþã  Piatra NeamþUPU I
Piatra Neamþ, jud. NeamþSpitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj
Certificare - S5; S11; S22.Cluj-Napoca, jud. Cluj
CF - S21; S13V - C197, C199, C200, C120, C121, C50, C51, C38, C39, C25, 

C27

Medic rezident medicinã de urgenþã
Unitatea de Primiri UrgenþeMedic rezident medicinã de urgenþã
Spitalul Clinic Judeþean ConstanþaUnitatea de Primiri Urgenþe
Constanþa, jud. ConstanþaSpitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj
V - C5, C23, C24, C68, C73, C76, C79, C96, C101, C144, C147Cluj-Napoca, jud. Cluj

V - C10, C105, C118, C140, C148, C152, C153, C155, C40, 
C41, C42, C49

Medic rezident medicinã de urgenþã 
Unitatea de Primiri Urgenþe
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Spiridon" Medic primar medicinã de urgenþã
Iaºi, jud. IaºiUPU SMURD
V - C80, C82, C174-, C175, C178, C179, C181, C183 , C225 Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova

Craiova, jud. Dolj
Certificare - S2, S10, S18; CF: S17

Medic rezident medicinã de urgenþã
UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã TimiºoaraMedic primar medicinã de urgenþã
Timiºoara, jud. TimiºMedic coordonator SMURD Cluj
V - C28; C30, C31, C32, C44, C46, C137-C139, C154, C165, UPU-SMURD
C166; Certificare - S23Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj
CF- S5, S10, S18Cluj Napoca, jud. Cluj
Traducere - cuvânt înainte, prefaþã, indexCertificare -  S4

Medic primar medicinã de urgenþãMedic specialist cardiologie
Medic ºef UPU-SMURD AradSecþia Cardiologie - Terapie Intensivã
Unitatea de Primiri UrgenþeSpitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Arad Cluj Napoca, jud. Cluj
Arad, Jud. AradCertificare -  S7 
C - S9, S19; CF - S7, S20Traducere contracoperþi

Preparator, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie "Grigore T. Medic primar medicinã de urgenþã 
UPU-SMURD Popa" Iaºi
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Timiºoara Medic rezident medicinã de urgenþã
Timiºoara, jud. Timiº UPU-SMURD
V - C206-C217, C - S16, S17 Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã "Sf. Spiridon"

Iaºi, jud. Iaºi
V - C43, C45, C74, C75, C78, C91, C161-C164, C168, C171

Medic primar medicinã de urgenþã
Medic ºef 
Unitatea de Primiri Urgenþe ªef Lucrãri Disciplina Medicinã de Urgenþã

DR. LAVINIA RAMONA ORAC 

DR. MIHAI BUJOR GRECU

DR. CRISTINEL PÃSÃLÃU
DR. HORIA HAPCA

DR. PAULIAN PRÃJITURÃ

DR. IOANA HAR-NICOARÃ

DR. OANA PAVEL

DR. ALINA LAZÃR

DR. ALINA PETRICÃ

DR. NICOLAE GEORGE MOLDOVAN

DR. MONICA PUTICIUDR. CORINA ADINA MOLDOVAN

DR. IULIA-CRISTINA ROCADR. IOAN COSMIN MUNTEAN

DR. DANIEL NOUR

DR. LUCIANA ROTARU
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Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Craiova
Medic primar medicinã de urgenþã, doctor în medicinã
Medic ºef UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
Craiova, jud. Dolj
CF - S1, S2

Medic specialist medicinã de urgenþã
Medic primar medicinã generalã
UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã Tg. Mureº
Tg. Mureº, jud. Mureº
CF - S22

Medic rezident medicinã de urgenþã
UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã "Sf. Spiridon"
Iaºi, jud. Iaºi
V - C87, C90, C97, C114, C115, C116, C172, C177, C180, 
C182, C184, C187, C224

Medic rezident medicinã de urgenþã
UPU-SMURD
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Timiºoara
Timiºoara, jud. Timiº
V - C33, C34, C35, C57, C58, C60, C95, C99, C100, C156, 
C157, C167, C169, C221, C222, C223

DR. MARIA SALANÞA

DR. NICOLAE STOICA ÞÃRANU

DR. RADU CRISTIAN TARÞA
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DR. ALINA TIRON

DR. TEODORA SORANA TRUÞA

DR. EMILIA TURUCZ

DR. ANA MARIA VORNICU

Medic specialist medicinã de urgenþã

UPU-SMURD

Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã "Sf. Spiridon"

Iaºi, jud. Iaºi

V - C14,C131,C133; Certificare -S26

Medic specialist ATI 

UPU-SMURD 

Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã Tg. Mureº

Tg. Mureº, jud. Mureº

C - S1, S8, S28; CF - S23

Medic rezident medicinã de urgenþã

UPU SMURD 

Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã Tg Mureº

Tg. Mureº, jud. Mureº

V - C83, C98, C4; Certificare - C311 

Medic rezident medicinã de urgenþã 

UPU-SMURD

Spitalul Clinic Judeþean  de Urgenþã "Sf. Spiridon"

Iaºi, jud. Iaºi

V - C110, C111, C112



PREFAÞÃ
la ediþia în limba englezã

Acesta este al ºaptelea ghid clinic începând din 1979, Aceastã carte nu ar fi fost posibilã fãrã contribuþia a 
când prima ediþie a fost publicatã de Colegiul American mai mult de 400 de autori. Acolo unde a fost posibil ei 
al Medicilor Urgentiºti. Prima ediþie McGraw - Hill a au inclus în text aspecte ale medicinii bazate pe dovezi. 
fost publicatã în 1985. Noi, editorii, am verificat referinþele ºi am confruntat 

Evoluþia  aces tui ghid a  mers  para lel cu evoluþia ºi medicamentele cu referinþele farmacologice standard.
dezvoltarea medicinii de urgen þã.  De fapt , expresia   Le mulþumim cititorilor noºtri, care au corespondat 
“ghid clinic” a apãrut în 1979, când scopul medicinii de cu noi ºi ne-au semnalat greºeli sau omisiuni. Le 
urgenþã era considerat atât de vast, încât nici un text nu mulþumim de asemenea medici lor de medicinã de 
putea sã cuprindã toate condiþiile întâlnite într-un urgenþã din întreaga lume, care ne-au motivat ºi ne-au  
departament de urgenþã aglomerat. acordat responsabilitatea de a stabili standarde clinice 

Fiecare ediþie a evoluat ca scop ºi profunzime. Noi, înalte pentru practicarea medicinii de urgenþã.
cei trei editori, suntem profesori ºi medici de medicinã 
de urgenþã. Am încercat sã ne asigurãm cã aspectele 
probabile ºi improbabile, condiþiile întâlnite în timpul JET
activitãþii într-un departament de urgenþã aglomerat, se Chapel Hill, North Carolina
regãsesc în aceastã lucrare. Octombrie 2003
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Autorii doresc sã mulþumeascã lui Cinnamon Larson pentru ilustraþii; lui 
David Nielsen, MD, Elizabeth Mejia-Millan, PharmD ºi Kelly Summers 
PharmD pentru cã ne-au ajutat sã verificãm corectitudinea lucrãrii; ºi lui 
Amy Ahlquist pentru excelentul suport administrativ.
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Medicina de urgenþã în România a evoluat într-un mod remarcabil în ultimii ani. Specialitate nouã fiind, ea a 
stârnit multe reacþii ºi a fost în continuu pusã sub semnul întrebãrii: este aceasta necesarã? Cine o practicã? Cum 
trebuie sã fie încadratã în structura specialitãþilor? Cine rãspunde de ea pe linie academicã? ªi multe alte asemenea 
întrebãri la care s-au dat diverse rãspunsuri care au stârnit reacþii pozitive, dar nu de puþine ori ºi negative.  

Cea mai importantã întrebare care s-a pus ºi se pune în continuare este de fapt “ce este un medic de urgenþã?”. 
Rãspunsul la aceastã întrebare este dat, de cele mai multe ori, în sensul limitativ menþionând cã medicul de urgenþã 
este “cel care stabilizeazã pacientul critic pânã la preluarea acestuia de cãtre medicul specialist”. Se uitã astfel cã 
medicul de urgenþã este, la rândul sãu, medic specialist cu o pregãtire de 5 ani, care adreseazã nu numai problemele 
critice, dar ºi toate situaþiile acute, care necesitã intervenþia unui medic, precum ºi situaþiile acute fãrã diagnostic 
diferenþiat care fac pacientul sã solicite asistenþã medicalã. Totodatã, poziþionarea medicului de urgenþã a fost pusã 
mult timp sub semnul întrebãrii, multe voci insistând cã medicul de urgenþã este util doar în faza prespitaliceascã ºi 
doar pânã la sosirea pacientului la spital. Aceastã poziþionare vine în contradicþie cu definiþia Societãþii Europene 
de Medicinã de Urgenþã care defineºte medicina de urgenþã ca o specialitate spitaliceascã care se extinde inclusiv în 
prespital. 

Una din problemele majore ale specialitãþii de medicinã de urgenþã în România era lipsa unui manual de 
referinþã care sã vinã în sprijinul curriculei de pregãtire a medicului de urgenþã. Rolul acestuia este, în acelaºi timp, 
de a stabili nivelul cunoºtinþelor obligatorii pentru medicul de urgenþã, cunoºtinþe care depãºesc cu mult nivelul 
unui medic având doar rolul de a stabiliza pacienþii. Prin apariþia sa, acest ghid clinic aduce în România 
recunoaºterea medicului de urgenþã ca fiind specialistul de la care se aºteaptã sã rezolve definitiv un numãr 
important de cazuri, singur sau în colaborare cu alþi specialiºti, sau sã stabileascã un diagnostic final sau cel puþin 
prezumptiv care sã ducã la dirijarea pacientului mai departe spre specialitatea sau specialitãþile care urmeazã sã-l 
asiste ºi sã-l trateze definitiv. Acest ghid va face ca pregãtirea viitorilor medici de urgenþã sã ajungã la un alt nivel, 
crescând pretenþiile ºi aºteptãrile de la aceastã categorie de medici atât pe parcursul pregãtirii, cât ºi la examenul de 
confirmare în specialitate ºi nu în ultimul rând pe parcursul întregii lor cariere. 

Realizarea acestui ghid nu era posibilã fãrã sprijinul Guvernului Confederaþiei Elveþiene prin programul Remssy 
4 implementat de Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate ºi acceptul editorilor ediþiei originale a acestui ghid, 
firma McGrawHill, care a înþeles importanþa majorã a acestei realizãri pentru viitorii ºi actualii medici de urgenþã 
din þara noastrã ºi a acordat dreptul de copyright în condiþii foarte avantajoase. Nu trebuie uitat nici rolul pe care    
l-au avut colegii medici de urgenþã ºi rezidenþi în medicina de urgenþã în apariþia într-un timp record a acestei ediþii 
în limba românã. 

O carte nu va putea rezolva toate problemele specialitãþii noastre, dar cu siguranþã ea rezolvã o parte importantã 
din acestea, creând astfel un nivel de referinþã sub care nu mai avem voie sã coborâm. 

Doresc pe aceastã cale succes tuturor colegilor din aceastã specialitate, în numele cãrora îmi permit sã felicit ºi 
sã mulþumesc celor care au fãcut posibilã existenþa în limba românã a ediþiei a 6-a din “Medicina de Urgenþã: ghid 
pentru studiu comprehensiv” a lui Judith Tintinalli, manual de referinþã la nivel mondial pentru specialitatea 
noastrã.  

ªef Lucr. Dr. Raed Arafat
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Iuliu Haþieganu” Cluj
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Tg. Mureº
Preºedinte, Societatea de Medicinã de Urgenþã ºi Catastrofã din România
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10% din cazurile de traumatisme cervicale penetrante se întâlnesc 
3dificultãþi în stabilirea unei cãi respiratorii.  

Contuziile gâtului sau feþei pot cauza hemoragia þesuturilor moi 
sau chiar leziunea traheei sau laringelui. Traheea poate sã se 
desprindã de laringe la nivelul primului inel traheal ºi pot apãrea 
rupturi la nivelul laringelui sau traheei. În oricare dintre aceste 
situaþii rare, va fi necesarã efectuarea unei traheostomii de urgenþã. 
Aceastã procedurã trebuie efectuatã de o persoanã cu experienþã în 
chirurgia gâtului. Traheostomia de urgenþã este dificil de efectuat, 
mai ales când pacientul este treaz ºi devine hipoxic ºi agitat. Edemul 
sever al laringelui sau, mai rar, fractura cartilajelor laringelor poate 
obstrucþiona cãile respiratorii. 

În cazul contuziilor faciale, principala cauzã de deces este 
obstrucþia cãilor respiratorii. Existã câteva motive pentru aceasta. La 
pacienþii cu fracturi mandibulare, pierderea structurii de susþinere a 
limbii permite ca baza acesteia sã alunece înapoi în hipofaringe ºi sã 
obstrucþioneze cãile respiratorii. De asemenea, pacienþii aflaþi in 
decubit dorsal si cu sângerare facialã majorã, aspirã sânge deseori in 
mod continuu. 

Cricotiroidotomia chirurgicalã este întotdeauna de preferat 
cricotiroidotomiei cu ac (cu excepþia copiilor mai mici de 10-12 ani, 
dupã cum s-a menþionat mai sus), din cauza diametrului mai mare, 
de 6 mm, (diametru intern) al sondei endotraheale sau de traheo-
stomie, comparativ cu cel al cateterului utilizat în cazul cricotiroido-
tomiei cu ac. Ventilaþia adecvatã este esenþialã pentru prevenirea 
edemului cerebral dupã o leziune cerebralã. Ventilaþia este practic 
imposibilã dacã se utilizeazã un cateter de 14 sau 12 gauge. 
Traheostomia de urgenþã este rareori recomandabilã ºi este foarte 
dificil de efectuat. Aceastã procedurã trebuie efectuatã numai de 
medicii care sunt familiarizaþi cu anatomia chirurgicalã ºi care au 
competenþa de a executa aceastã procedurã. 

O canulã de traheostomie este preferabilã unei sonde endotraheale 
din mai multe motive. Canula de traheostomie are  un balonaº, datoritã 
cãruia intrarea prin membrana cricotiroidã îngustã este mai  uºoarã. 
Canula de traheostomie este mai scurtã, ºi deci absorbþia este mai 
uºoarã. Încã ºi mai important, are flanºe pe  fiecare parte, care permit 
suturarea de gât ºi fixarea cu faºã în jurul gâtului (Figura 20-1). Sonda 

Tipuri de intervenþii de urgenþã pe cãile respiratorii 
ºi selectarea sondelor 

FIG. 20-1. Canula de traheostomie cu balonaº. 
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Rata eºecurilor la intubare în departamentul de urgenþã ºi poziþio-
1narea chirurgicalã ulterioarã în cãile respiratorii este sub 0,6%.  

Aproximativ 3% din tentativele de intubare se realizeazã în cãi 
respiratorii dificil de abordat, unde se poate anticipa o intervenþie 

1chirurgicalã.  
Termenul de cricotiroidotomie înseamnã, din punct de vedere 

tehnic, "incizia verticalã (despicarea) a cartilagiilor cricoid ºi tiroid", 
iar coniotomia înseamnã "incizia în ligamentul cricotiroid (conic)" 
care leagã cartilagiul cricoid de cel tiroid. Deºi coniotomie este 
termenul corect pentru inciziile efectuate între aceste douã cartilaje, 
termenul de cricotiroidotomie se utilizeazã acum în mod obiºnuit 
pentru aceastã procedurã. 

Indicaþii pentru o manevrã chirurgicalã pe cãile aeriene, în urgenþã, 
sunt numeroase; majoritatea se referã însã la imposibilitatea de a 
stabili o cale orotrahealã sau nazotrahealã. Acest lucru poate fi 
cauzat de anatomie (gât scurt, obez), de existenþa unei afecþiuni (epi-
glotitã, edem laringian, corzi vocale paralizate sau abces retrofarin-
gian), de traumatisme cu deformarea gâtului prin formarea de  
hematoame (fracturã cervicalã sau leziune a vaselor mari), de 
aspiraþia sângelui (traumatism facial) sau pierderea structurilor de 
susþinere (fracturi mandibulare). Manifestãrile clinice ale obstrucþiei 
acute a cãilor respiratorii includ stridorul (la pacientul care mai este 
capabil sã respire) sau cianoza. Semnele ºi simptomele clinice sunt 
menþionate în Tabelul 20-1. 

Cricotiroidotomia cu ac este varianta preferatã pentru intervenþia 
chirurgicalã de urgenþã asupra cãilor respiratorii la copiii mai mici de 
10-12 ani care nu pot fi intubaþi orotraheal sau nazotraheal. Un 
cateter de 12 sau 14 gauge  permite ventilaþia ºi oxigenarea la un  
copil pânã când existã posibilitatea ca un chirurg familiarizat cu 
anatomia gâtului la copil sã efectueze o traheostomie într-o salã de 
operaþii. Laringele poate fi uºor deteriorat la cricotiroidotomia 
chirurgicalã, iar persoanele tinere înregistreazã o frecvenþã mare a 

2complicaþiilor ulterioare pe cãile aeriene.  

Indicaþiile standard pentru o cale respiratorie în cazuri de urgenþã 
sunt prezentate mai jos; existã însã tipuri specifice de traumatisme 
pentru care calea respiratorie chirurgicalã este de obicei o necesitate. 
Traumatismele penetrante ale gâtului (plãgile împuºcate sau înjun-
ghiate) care afecteazã o arterã majorã (carotidã, vertebralã sau 
tiroidã) ºi care prezintã un hematom expansiv în jurul arterei afectate 
pot obstrucþiona cãile respiratorii prin presiune. Necesitatea unei cãi 
respiratorii chirurgicale trebuie anticipatã, în acest caz. În situaþii 
destul de rare se poate întâmpla ca sângele din leziuni simultane 
vasculare ºi faringiene sau traheale sã se reverse în oro- sau hipo-
faringe ºi sã producã aspiraþia gravã a sângelui; în astfel de cazuri 
este necesarã o canula cu balonas (pentru efectuarea cricotiroido-
tomiei chirurgicale ºi nu a cricotiroidotomiei cu ac). În aproximativ 

David R. Gens

CARACTERISTICI CLINICE

PROBLEME SPECIFICE CARE AFECTEAZÃ 
EVALUAREA ªI TRATAMENTUL 

Vârstã

Leziuni asociate 

SECÞIUNEA 3  PROBLEME ªI TEHNICI ÎN RESUSCITARE�

m
k



endotrahealã (atunci când se utilizeazã pentru cricotiroidotomie) este  
dificil de fixat pe gât ºi se deplaseazã  cu uºurinþã, indiferent cât de 
bine a fost fixatã cu bandã adezivã. Din pãcate, multe departamente de 
urgenþe nu sunt aprovizionate cu canule de traheostomie, deoarece 
necesitatea utilizãrii lor este destul de rarã, sau,  atunci când existã 
astfel de materiale în stoc, ele nu sunt  întotdeauna la îndemâna celor 
care au nevoie de ele. De aceea, sonda endotrahealã este utilizatã mai 
des ºi este disponibilã imediat. Atunci când departamentul intrã în 
posesia unui canule de traheostomie, sonda poate fi schimbatã utili-
zând tehnica Seldinger; o sondã de aspiraþie cu capãtul de aspiraþie 
tãiat este uºor de procurat ºi de utilizat.  

Diametrul sondei inserate este esenþial. Varianta preferabilã 
este o canulã de traheostomie de 6 mm sau o sondã endotrahealã 
de 6 mm (în nici un caz mai mare de 7 mm, pentru ambele 
variante). Sondele cu diametrele interne mai mari de 7 mm sunt 
dificil de inserat în spaþiul îngust dintre cartilajele cricoid ºi tiroid. 
Dacã presiunea în cãile respiratorii este prea mare pentru tubul de 
diametru mic, canula de cricotiroidotomie poate fi înlocuitã ulterior 
cu o canulã de traheostomie sau o sondã endotrahealã cu diametru 
mai mare. 

Ratele de succes pentru fiecare tip de cale respiratorie chirurgicalã 
depind în principal de dotarea departamentului de urgenþe ºi de 
pregãtirea personalului aferent. Douã studii europene recente au 
arãtat cã departamentele de urgenþe sunt rareori pregãtite pentru 
efectuarea intervenþiilor chirurgicale de urgenþã asupra cãilor 

Disponibilitatea echipamentului ºi educarea 
personalului 

respiratorii. Un studiu efectuat recent în Marea Britanie a arãtat cã 
numai 47% dintre departamentele de urgenþe achiziþionaserã 
materiale pentru utilizare imediatã în cadrul cricotiroidotomiei cu ac 
ºi numai 45% dintre medici erau familiarizaþi cu utilizarea acestor 

4materiale.  Un studiu austriac despre personalul secþiilor de terapie 
intensivã a demonstrat cã numai 70% din personal este capabil sã 
efectueze cu succes o cricotiroidotomie chirurgicalã, iar procentul 

5scade la 60% pentru cricotiroidotomia cu ac.  Întregul personal al 
departamentului de urgenþe ar trebui pregãtit pentru efectuarea 
intervenþiilor chirurgicale de urgenþã asupra cãilor respiratorii (în 
cadrul suportului vital avansat) ºi toate departamentele de urgenþe ar 
trebui sã aibã echipamentul adecvat. 

Una dintre întrebãrile frecvente este cât de mult timp se va lãsa 
canula de cricotiroidotomie în laringe. O canulã lãsatã prea mult 
timp în spaþiul îngust dintre cartilagiile cricoid ºi tiroid le poate 
eroda pe ambele ºi poate cauza condritã bacterianã. Cartilajele pot fi 
distruse ºi se pot cicatriza, ducând la stenozã ºi pierderea funcþiei 
laringelui. Deoarece cricotiroidotomia prezintã o frecvenþã mai mare 

6a stenozei cãilor respiratorii, ea trebuie convertitã în traheostomie.  
Ca regulã generalã, în cazul în care calea respiratorie chirurgicalã 
trebuie menþinutã pentru mai mult de 2-3 zile, cricotiroidotomia 
trebuie înlocuitã cu traheostomia. Altfel, canula cricotiroidianã 
poate rãmâne la locul ei. 

   Membrana cricotiroidã se aflã între cartilajul tiroid ºi 
cel cricoid (Figura 20-2A). Ambele structuri se pot palpa cu uºurinþã. 
Membrana cricotiroidianã poate fi gãsitã la aproximativ o treime din 
distanþa dintre manubriu ºi bãrbie, pe linia medianã la pacienþii cu 
constituþie normalã (vezi Figura 20-2B). La pacienþii cu gâtul scurt, 
obez, membrana poate fi situatã la nivelul manubriului; la pacienþii 
cu gâtul subþire ºi lung, poate fi la jumãtatea distanþei dintre bãrbie ºi 
manubriu. Glanda tiroidã este deasupra traheei; ambele structuri sunt 
dificil de palpat. 

Singura structurã vascularã care poate suferi leziuni în timpul 
unei cricotiroidotomii efectuate corect este artera tiroidianã ima, 
ramurã a aortei care ajunge pânã la linia medianã a glandei tiroide ºi 
rareori vascularizeazã membrana cricotiroidã. Atunci când se 
produce o astfel de leziune, ligatura chirurgicalã este necesarã pentru 
oprirea hemoragiei. 

   Imposibilitatea intubaþiei oro-
traheale a unui pacient critic este primul indiciu pentru necesitatea 
cricotiroidotomiei chirurgicale sau cu ac. Mai întâi trebuie sã se 
încerce intubarea orotrahealã (sau nazotrahealã). Imobilizarea 
cervicalã trebuie menþinutã fixã la pacienþii cu traumatisme. În cazul 
în care intubarea orotrahealã nu are succes, se va lua în considerare 
posibilitatea efectuãrii cricotiroidotomiei. 

Cricotiroidotomia chirurgicalã este rezervatã pentru pacienþii peste 
12 ani ºi este contraindicatã la pacienþii sub 12 ani. Cricotiroidotomia 
cu ac este procedura recomandatã la pacienþii mai mici de 12 ani.

 

 Complicaþiile acute dupã efectuarea unei cricotiroi-
7dotomii în urgenþã apar în aproximativ 10% din cazuri.  

Sângerarea la locul inciziei   Hemoragia venoasã se produce 
aproape întotdeauna de la venele mici ºi de obicei se opreºte spontan 

Conversia de la cricotiroidotomie la traheostomie

PROCEDURÃ

Cricotiroidotomia chirurgicalã 

ANATOMIE

INDICAÞII ªI CONTRAINDICAÞII

COMPLICAÞII  
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FIG. 20-2. A. Anatomia gâtului B. Localizarea membranei cricotiroidianã.
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(utilizarea unui incizii verticale reduce posibilitatea de hemoragie). 
Hemoragia arterialã poate fi din artera tiroidianã ima sau dintr-o micã 
arterã de la baza membranei cricotiroide. Se face o compresiune 
uºoarã pentru a opri sângerarea. În cazul în care hemoragia persistã, 
poate fi necesarã hemostaza chirurgicalã, într-o salã de operaþii. 

Poziþionarea greºitã a canulei   În cazul gâtului obez, canula poate 
fi plasatã anterior faþã de laringe ºi trahee, în mediastin. Ventilaþia nu 
este posibilã. O canulã poziþionatã incorect poate fi identificatã prin 
rezistenþã crescutã la ventilare, lipsa murmurului vezicular ºi 
emfizem subcutanat masiv. Canula trebuie extrasã ºi trebuie 
efectuatã o nouã tentativã.

Ruptura structurilor gâtului   Ruptura traheei, esofagului sau a 
nervului laringian recurent este foarte rarã ºi se datoreazã cunoºtin-
þelor insuficiente despre anatomia gâtului. 

Pneumotoraxul   Aceastã complicaþie însoþeºte probabil barotrauma 
cauzatã de ventilaþia iniþiatã imediat dupã plasarea canulei. 

Complicaþii ulterioare pe cãile respiratorii pot sã aparã în pânã la 
52% dintre cazuri. Aceste complicaþii includ modificarea vocii ºi 

8-10stenoza laringianã ºi/sau trahealã.  

1. Echipament de protecþie personalã
2. Bisturiu cu lamã nr. 10 (preferabilã datoritã lãþimii mai mari) sau 

nr. 11
3. O sondã endotrahealã sau canulã de traheostomie de 6 mm (de 

preferat); sondele mai mari de 6 mm sunt dificil de plasat prin 
membrana cricotiroidã. 

4. Bandã adezivã pentru fixarea sondei endotraheale; faºã, ac ºi aþã 
de suturã pentru fixarea tubului de traheostomie

5. Mascã cu valvã unidirecþionalã ºi balon cu sursã de oxigen

   Pacientul 
trebuie aºezat în decubit dorsal, cu gâtul poziþionat pe linia medianã. 
Soluþia de iodurã de povidonã trebuie aplicatã rapid pe piele, dacã 
existã suficient timp pentru acest lucru. Dacã pacientul are cât de cât 
o cale respiratorie permeabilã (chiar dacã este minimã), se va 
administra oxigen prin intermediul mãºtii. 

 

ECHIPAMENTUL NECESAR

PREGÃTIREA ªI POZIÞIONAREA PACIENTULUI

ETAPELE PROCEDURII

FIG. 20-3. Cricotiroidotomia chirurgicalã. Palparea membranei 
cricotiroidiene ºi fixarea cartilajelor laringiene.

FIG. 20-4. Cricotiroidotomia chirurgicalã. Incizia între cartilagiile 
cricoid ºi tiroid.

FIG. 20-5. Cricotiroidotomia chirurgicalã. Puncþia membranei 
cricotiroidiene cu lama unui bisturiu.

FIG. 20-6. Cricotiroidotomia chirurgicalã. Folosirea mânerului 
bisturiului lãrgirea incizurii în membrana cricotiroidianã. 
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1. Plasaþi-vã pe o parte a pacientului la nivelul gâtului. Un medic 
dreptaci trebuie sã stea pe partea dreaptã, un medic stângaci 
trebuie sã stea pe partea stângã. 

2. Localizaþi inelul cricoid. Plasaþi degetul arãtãtor pe incizura 
sternalã ºi palpaþi înspre extremitatea cefalicã  pânã simþiþi prima 
structurã rigidã (inelul cricoid). Plasaþi arãtãtorul cu un deget 
lãþime deasupra pentru a identifica spaþiul dintre cartilagiile 
cricoid ºi tiroid. Aceasta este membrana cricotiroidianã. 

3. Utilizând policele ºi degetul mijlociu de la mâna nondominantã, 
fixaþi cele douã cartilagii (Figura 20-3). 

4. Utilizaþi bisturiul pentru a efectua o incizie verticalã pe linia 
medianã între cele douã cartilagii.  Incizia trebuie sã pãtrundã prin 
þesuturile cutanate ºi subcutanate.  Structurile sunt superficiale, ºi 
deci trebuie acordatã o atenþie maximã pentru ca incizia sã nu fie 
prea adâncã, deoarece în felul acesta se poate deteriora cartilajul 
cricoid sau tiroid sau structurile vasculare (Figura 20-4). 

5. Cu lama bisturiului plasatã orizontal, perforaþi membrana crico-
tiroidianã astfel încât lama sã pãtrundã cu aproximativ jumãtate 
din lungimea ei (Figura 20-5). 

6. Plasaþi capãtul distal al mânerului bisturiului în incizia membranei 
cricotiroide pentru a lãrgi incizura (Figura 20-6). 

7. Plasaþi sonda endotrahealã (sau canula de traheostomie) la nivelul 

inciziei (Figura 20-7). 
8. Fixaþi sonda cu atenþie cu o faºã ºi/sau bandã adezivã. Dacã se 

utilizeazã o sondã endotrahealã, aveþi grijã ca aceasta sã nu fie 
inseratã mai mult de 2 pânã la 3 cm; altfel, sonda va aluneca în 
bronhii la cea mai micã miºcare. 

9. Ataºaþi o mascã cu valvã unidirecþionalã ºi balon pentru ventilaþie. 
Verificaþi dacã existã murmur vezicular la iniþierea ventilaþiei. 
Dacã ventilaþia nu se face bilateral, scoateþi sonda ºi introduceþi-o 
din nou. Verificaþi constant dacã existã murmur vezicular pentru a 
vã asigura cã sonda endotrahealã este poziþionatã corect. Dacã 
murmurul vezicular lipseºte numai pe partea stângã, atunci sonda 
a fost introdusã în bronhia dreaptã principalã ºi trebuie retrasã 
câþiva centimetri. De obicei acest lucru se produce la utilizarea 
unui sonde endotraheale. 

   Dacã a fost utilizatã o canulã de 
traheostomie, se poate realiza un bandaj simplu prin tãierea unei fante 
în mijlocul unei feºe de 4 x 4 cm ºi plasarea acesteia sub canula de 
traheostomie. Canula poate fi fixa cu o faºã plasatã prin flanºele 
tubului de traheostomie. Pentru mãrirea siguranþei, suturi cu fir nailon 

2-0 pot fi utilizate pentru a fixa canula la tegumente. Sondele endo-

traheale sunt extrem de dificil de fixat corect de gât ºi trebuie înlocu-

BANDAJARE ªI FIXARE

FIG. 20-7. Cricotiroidotomia chirurgicalã. Introducerea canulei de 
traheostomie cu balonaº.

FIG. 20-8. Cricotiroidotomie cu ac. Puncþionarea tegumentelor cu ac 
ºi cateter. 

FIG. 20-9. Cricotiroidotomie cu ac. Asamblarea seringii ºi adapto-
rului la cateter. 

FIG. 20-10. Cricotiroidotomie cu ac. Asamblarea seringii ºi sondei 
endotraheale la cateter.
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ite cu canule de traheostomie ori de câte ori acest lucru este posibil. 

 Canula de cricotiroidotomie poate 

fi scoasã dupã ce s-a obþinut o cale respiratorie naturalã permeabilã 

sau dupã ce a fost înlocuitã cu o canulã de traheostomie, dupã cum s-

a arãtat mai sus. Permeabilitatea poate fi evaluatã prin dezumflarea 

balonaºului ºi evaluarea fluxului de aer la respiraþie sau vorbire. 

Cricotiroidotomia cu ac presupune inserarea unui cateter (de obicei 

un cateter venos) prin membrana cricotiroidianã. Deºi aceastã proce-

durã este mai uºor de efectuat decât cricotiroidotomia chirurgicalã, 

rezultatele sale sunt net inferioare în asigurarea ventilaþiei adecvate.  

Diametrul cateterului utilizat este principalul factor care limiteazã 

fluxul de aer. 

 Vezi prezentarea de la capitolul "Cricotiroidotomia 

chirurgicalã".

  Indicaþiile generale sunt 
prezentate în capitolul "Cricotiroidotomia chirurgicalã". Totuºi, 
cricotiroidotomia cu ac este consideratã de obicei ca singurul tip de 
intervenþie chirurgicalã în urgenþã asupra cãilor respiratorii care este 
recomandatã la copiii mai mici de 10-12 ani. Deºi, în general, nu 
existã contraindicaþii pentru cricotiroidotomia cu ac, pacienþii adulþi 
nu pot fi ventilaþi astfel decât 15-20 de minute, astfel încât o cale 

respiratorie alternativã trebuie realizatã imediat (prin cricotiroido-
tomie chirurgicalã, intubare endotrahealã sau traheostomie). 

Existã mai puþine complicaþii dupã cricotiroido-
tomia cu ac decât dupã cricotiroidotomia chirurgicalã. Se poate 
produce hemoragia la locul puncþiei. Perforarea esofagului sau a 
peretelui posterior traheal sau a laringelui apar relativ rar. În timpul 
ventilaþiei se va produce un emfizem subcutanat masiv. De ase-
menea, cateterul poate fi poziþionat greºit în þesuturile moi al gâtului. 

1. Echipament de protecþie personalã
2. Un cateter  de 14 sau 12 gauge
3. O seringã de 3 mL
4. Adaptorul de la capãtul unui tub endotraheal de 7 mm
5. O sursã de oxigen cu 15 L/min (40 pânã la 50 psi) conectatã prin 

tubulaturã la un conector în Y sau prevãzutã cu o fantã lateralã 
(poate fi înlocuitã cu o mascã cu valvã ºi balon, dar acesta nu 
reprezintã soluþia optimã). 

Vezi prezen-
tarea de la capitolul "Cricotiroidotomia chirurgicalã".

 

1. Operatorul se poziþioneazã deasupra capului pacientului. 
2. Localizaþi inelul cricoid. Plasaþi degetul arãtãtor pe incizura 

sternalã ºi palpaþi înspre extremitatea cefalicã pânã simþiþi prima 
structurã rigidã (inelul cricoid). Plasaþi degetul arãtãtor cu un 
deget lãþime deasupra pentru a identifica spaþiul dintre cartilagiile 
cricoid ºi tiroid. Aceasta este membrana cricotiroidianã (vezi 
Figura 20-3). 

3. Ataºaþi o seringã de 3 mL la cateter (cu gauge 12 sau 14). 
4. Introduceþi cateterul în þesutul subcutanat la un unghi de 90 de 

grade faþã de piele. Aspiraþi uºor în timp ce cateterul avanseazã pe 
ac. Când aerul se întoarce bruc (indicând intrarea în calea aerianã), 
modificaþi unghiul la 45 de grade ºi împingeþi cateterul peste ac în 
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laringe. Retrageþi acul ºi seringa (Figura 20-8). 
5. Deconectaþi seringa de 3 mL de ac. 
6. Retrageþi pistonul din seringã ºi ataºaþi seringa de 3 mL, acum fãrã 

piston, la cateterul de la gât. 
7. Ataºaþi adaptorul (de la capãtul unui tub endotraheal de 7 mm) la 

capãtul deschis al seringii de 3 mL (Figura 20-9), sau plasaþi o 
sondã endotrahealã de 7 mm în seringa goalã ºi umflaþi balonul 
(Figura 20-10). 

8. Ataºaþi sursa de oxigen la adaptor ºi începeþi ventilaþia cu 100% 
oxigen. Insuflarea de jeturi intermitente (50 psi) se poate realiza 
prin închiderea conectorului în Y sau a fantei laterale din tubul de 
conectare. Insuflaþi pentru 1s ºi apoi suprimaþi ocluzia pentru 4s. 
Pentru a obþine presiunile ridicate necesare, se preferã utilizarea 
unui injector de jeturi reglat de un contor de flux anexat unei surse 
de perete sau unui rezervor de oxigen. Se poate utiliza o sursa de 

ACCESUL VASCULAR

Obþinerea accesului venos ºi arterial permite administrarea medica-
mentelor, soluþiilor cristaloide ºi a derivatelor de sânge, precum ºi 
mãsurarea presiunii venoase centrale ºi a presiunii arteriale. 
Aproximativ o treime sau mai mult din cele 33 de milioane de 
pacienþi care se prezintã anual în serviciul de urgenþã necesitã acces 
vascular. 

În timpul resuscitãrii, accesul venos trebuie sã fie realizat unde 
este accesibilã cea mai mare venã,  fãrã ca aceastã procedurã sã 
împiedice resuscitarea. Când locurile de abord al venelor periferice 
nu sunt disponibile, trebuie sã fie cateterizate venele centrale în 
scopul determinãrii presiunii venoase centrale sau pentru adminis-
trarea medicamentelor direct în circulaþia centralã.

În minutele critice ale resuscitãrii, înainte de obþinerea accesului 
intravenos, un numãr de medicamente pot fi administrate prin 
intermediul tubului endotraheal. Acestea sunt atropina, diazepamul, 
epinefrina, isoproterenolul, lidocaina ºi naloxona, dar nu bicarbo-
natul de sodiu sau clorura de calciu. Epinefrina în concentraþie de 1 
mg/ml (1:1000) trebuie sã fie administratã într-o dozã de 0,1 
mg/kgcorp (doza standard). Ghidurile de suport vital avansat  (ACLS 
ºi PALS) ale Asociaþiei Americane de Cardiologie  recomandã 
utilizarea în administrarea endotrahealã a unor doze de 2 sau 3 ori 
mai mari decât dozele intravenoase ºi diluarea cu 3 pânã la 5ml de 
ser fiziologic înainte de administrarea pe tubul endotraheal. 
Administrarea medicamentelor este urmatã de câteva ventilaþii cu 
presiune pozitivã folosind un balon de ventilaþie ataºat la tubul 
endotraheal.

În resuscitare, rata perfuziei este crucialã în hipovolemie sau 
hemoragie. Într-un cateter fluidele se comportã conform legii 
Poiseuille:
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Debit =

4p×(raza cateterului)  x gradientul de presiune

8 x vâscozitatea fluidului x lungimea cateterului
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Fluxul depinde de raza internã a tubului ridicatã la puterea a 
patra, ceea ce înseamnã cã diametrul interior al unui cateter este un 

1factor limitativ major.  Eficacitatea unui sistem de administrare a 
lichidelor, fie cã e vorba de  perfuzor, de filtrele care pot fi ataºate 
sau de cateterul însuºi, depinde de cele mai lente componente ale 
sale. Ratele de perfuzare pot fi, de asemenea, alterate de temperaturã, 
presiune ºi vâscozitate, ultima fiind deosebit de importantã în relaþie 

1cu transfuziile cu sânge integral.  Rata de perfuzare este, de 
asemenea, direct proporþionalã cu lungimea cateterului, ceea ce 
explicã de ce un cateter central lung va avea o ratã de perfuzie mai 
lentã decât un cateter mai scurt de acelaºi calibru plasat într-o venã 

2perifericã.  
 La pacienþi adulþi traumatizaþi stabili, ale cãror leziuni pot 

determina hemoragii cu risc vital sau pentru terapia iniþialã medicalã 
a pacienþilor cu ºoc hipovolemic, se recomandã montarea a douã 
catetere cu lumen larg, cu dimensiunea de 16 Gauge sau mai mare. 
În managementul hemoragiilor masive un cateter de 8,5 French cu 
ataºarea unei manºete de presiune operate manual sau a unui 
dispozitiv pneumatic extern asigurã perfuzarea soluþiilor cristaloide 
la o ratã de aproape 0,5 l pe minut. Un al doilea cateter poate fi nece-
sar pentru administrarea medicaþiei. Perfuzarea rapidã de volume 
mari de lichide trebuie sã fie însoþitã de supravegherea atentã pentru 
a evita supraîncãrcarea de volum, mai ales la  pacienþii în vârstã sau 
la cei cu boalã cardiovascularã.

Repleþia volemicã ºi mãsurarea presiunii venoase centrale pot fi 
realizate prin folosirea unui cateter cu mandren în formã de Y 
introdus percutan în vena femuralã. Pentru asigurarea repleþiei 
volemice poate fi folosit un cateter de 8,5 French, în timp ce un 
cateter mai mic poate fi introdus simultan pe celãlalt braþ al Y ºi 
poziþionat în atriul drept pentru  mãsurarea presiunii venoase 
centrale. Cateterele femurale nu pot fi menþinute în general mai mult 
de 48 de ore, din cauza riscului crescut de tromboflebitã iliofe-
muralã. Cu toate acestea, realizarea procedurii în condiþii sterile ºi 
folosirea cateterelor de silastic permit menþinerea cateterelor 
femurale profunde mai mult timp. 

 Perfuzarea cu presiune creºte ritmul de perfuzare al soluþiilor 
cristaloide de douã pânã la trei ori faþã de curgerea obþinutã numai 
gravitaþional, fiind superioarã folosirii manºetelor de presiune cu 
umflare manualã. Dispozitivele de presiune sunt, de asemenea, 
disponibile pentru administrarea concentratelor eritrocitare. Folo-
sirea unui set standard de perfuzie în Y amelioreazã ratele de curgere 
prin diminuarea rezistenþei la nivelul perfuzorului. Pentru obþinerea 
unor rate maxime de perfuzie, fie a sângelui, fie a soluþiilor crista-
loide, folosirea tuburilor de transfuzie permite eliminarea filtrelor cu 
micropori ataºate, a valvelor cu acces multiplu ºi a valvelor unidirec-
þionale, toate acestea crescând rezistenþa. Adãugarea de ser fiziologic 
la concentratul eritrocitar îi reduce acestuia vâscozitatea, crescând 

1viteza transfuziei.  
Încãlzirea soluþiilor cristaloide ºi a sângelui înainte de perfuzia 

IV este esenþialã când este nevoie de refacerea masivã a volumului. 
Soluþiile cristaloide pot fi pãstrate într-o baie de încãlzire sau 
termostat, cuptoare cu microunde securizate sau încãlzite cu un 
fierbãtor sau cu pungi de încãlzire. Acum, pentru încãlzirea sângelui 
sunt disponibile încãlzitoarele cu rezistenþã care permit rate de 
transfuzie de pânã la 500ml pe minut. Ca o alternativã, concentratele 
eritrocitare congelate pot fi încãlzite prin diluarea lor cu o cantitate 
egalã de ser fiziologic încãlzit (pânã la 60°C); aceastã procedurã va 
reduce, de asemenea, ºi vâscozitatea, în consecinþã ameliorând 

1curgerea.  Pentru încãlzirea în siguranþã a sângelui la temperaturi de 
pânã la 49°C, fãrã accentuarea consecutivã a hemolizei, se poate 

1,3 folosi un încãlzitor cu microunde ataºat circuitului.  

LOCURI DE ABORD VENOS
Cateterizarea venelor periferice este o procedurã de rutinã a practicii 
medicinii de urgenþã. Anatomia umanã normalã oferã multe locuri de 
acces venos. (Figurile 21-1 ºi 21-2). Vena cefalicã, atât la braþ cât ºi 
la antebraþ, este mare, are o prezenþã constantã, ºi un traiect drept; 
uºor de cateterizat, reprezintã alegerea preferatã în accesul periferic 
atât la adulþi cât ºi la copii. Vena radialã superficialã de la nivelul 
pumnului este bine dezvoltatã la adult, chiar dacã este dificil de 
localizat la copiii mici. De obicei, venele mâinii sunt accesibile chiar 
ºi la persoanele obeze, dar sunt scurte, cu un traiect sinuos ºi dificil 
de stabilizat. Venele fosei antecubitale sunt excelente în situaþii de 
urgenþã, dar este nevoie de o atelã, pentru a împiedica îndoirea sau 
deplasarea acestora la miºcare, în timp ce extensia consecutivã a 
cotului este o poziþie relativ incomodã pentru pacienþi, dacã trebuie 
menþinutã mai mult de câteva ore. Vena bazilicã mare de la nivelul 
braþului nu este, de obicei, vizibilã, dar prin exerciþiu, ea poate fi 
cateterizatã prin palparea arterei brahiale ºi cãutarea în orb a venei 
plasate medial. Puncþionarea arterei brahiale este frecventã, dar are 
rareori semnificaþie clinicã dacã sunt luate mãsuri de împiedicare a 
apariþiei hemoragiei sau hematomului. De asemenea, pot apãrea 
parestezii tranzitorii.

FIG. 21-1. Venele membrului superior
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Pentru cateterizare, venele piciorului necesitã adesea denudare. 
Vena safenã superficialã aflatã la gleznã este mare, localizarea ei este 
constantã, ºi este uºor de izolat ºi canulat. Vena safenã mare poate fi 
identificatã cu certitudine în traiectul ei proximal de la coapsã la 5 
cm sub ligamentul inghinal la joncþiunea treimii medii cu treimea 
externã a coapsei (între simfiza pubianã ºi spina iliacã superioarã) la 
pacientul aflat în poziþie de decubit dorsal. Vena femuralã profundã 
este accesibilã percutan, chiar medial de artera femuralã care se aflã 
aproximativ la jumãtatea distanþei dintre spina iliacã superioarã ºi 
simfiza pubianã, sub ligamentul inghinal (vezi Figura 21-2). La 
pacientul fãrã puls, reperul se aflã la joncþiunea dintre treimea medie 
ºi treimea internã a ligamentului inghinal. Din venele safenã mare ºi 
femuralã profundã cateterul poate fi avansat în atriul drept pentru 
mãsurarea presiunii venoase centrale.

Cateterizarea venoasã perifericã nu trebuie încercatã la 
nivelul unei extremitãþi distal de o zonã cu celulitã, arsuri, 
traumatism sever, sau când existã posibilitatea unei leziuni 
vasculare consecutiv unui traumatism, suspicionatã pe baza 
proximitãþii anatomice a unor structuri vasculare.  

Trebuie sã fie evitatã cateterizarea venelor braþelor în  prezenþa 
unei fistule arterio-venoase permanente sau a unui traumatism 
cervical sever de aceeaºi parte. La nivelul venelor periferice  nu se 
vor perfuza soluþii hiperosmolare sau substanþe cunoscute a produce 
flebitã sau sclerozã a acestor vene.

Cateterizarea venei femurale, subclaviculare sau jugulare interne 
este realizatã când accesul periferic este imposibil sau când se 
doreºte mãsurarea presiunii venoase centrale. Riscul relativ de 
apariþie a unei septicemii de cateter este semnificativ mai mare în 

4cazul unor catetere venoase centrale decât al celor periferice.  Vena 
jugularã externã oferã un acces sigur, atât la adulþi cât ºi la copii. Cu 
toate cã aceastã venã este uºor destinsã prin manevrele Valsalva sau 
Trendelenburg, þesutul celular subcutanat insuficient reprezentat o 
poate face dificil de cateterizat. Cu toate acestea, accesul într-o venã 
centralã, evitând riscurile implicate de abordul venelor jugularã 
internã ºi subclavicularã, are un avantaj considerabil. La copiii mici, 

perfuzia intraosoasã asigurã accesul rapid ºi sigur în condiþii de 
urgenþã (vezi Cap. 14).

Introducerea cateterelor venoase periferice trebuie sã fie precedatã de 
dezinfectarea tegumentelor cu o soluþie antisepticã ºi urmatã de 
aplicarea de rutinã a unui comprese sterile. Deºi soluþia de 
chlorhexidinã 2% este preferatã, pot fi folosite ºi tinctura de iod, o 

5soluþie iodatã sau alcoolul 70%.  Dacã venele periferice sunt mici, 
dimensiunea ºi vizibilitatea pot fi crescute prin aplicarea de cãldurã 
localã, comprese umede timp de 5 minute, prin lovituri uºoare la 
nivelul locului de puncþie sau prin aplicare de unguent cu nitrogli-
cerinã (0,4% pentru copii pânã într-un an, 2% pentru ceilalþi) local 
pentru 2 minute. Odatã ce s-a obþinut accesul, dacã stabilizarea 
cateterului la nivelul locului de puncþie este dificilã, este nevoie de 
fixarea lui circumferenþialã, cu bandã adezivã, cu formarea ulterioarã 
a unei bucle a tubului perfuzorului, care va fi securizat secundar 
pentru a împiedica tracþiunea în punctul în care cateterul întrã în 
piele. Dimensiunea cateterului poate fi, de obicei, determinatã prin 
culoarea conectorului; sau altfel, ea poate fi scrisã pe pansamentul 
adeziv. Când accesul venos este necesar în primul rând pentru admi-
nistrarea medicamentelor, trebuie sã fie luatã în considerare utilizarea 
serului fiziologic sau heparinizarea pentru a evita ocluzia cateterului.  

Obþinerea accesului intravenos la copii poate fi dificilã. Copiii 
sunt mai anxioºi ºi, din cauza aceasta, mai puþin cooperanþi. 
Grãsimea subcutanatã în exces poate împiedica palparea vaselor ºi 
vizualizarea directã. În final, vasele unui copil sunt mai mici ºi 
copilul pierde repede cãldura corporalã, ceea ce favorizeazã vaso-
constricþia. Este util sã beneficiaþi de sprijinul unui ajutor experi-
mentat, care sã þinã copilul ºi sã îi distragã atenþia. Dacã este posibil, 
aplicaþi înainte un anestezic local pentru a reduce durerea la pãtrun-
derea acului (vezi Cap. 37).

Complicaþiile montãrii liniilor intravenoase periferice includ 
formarea hematoamelor, flebita ºi celulita. Flebita poate apare la 
aproape 75% dintre pacienþii spitalizaþi. Existã o pãrere generalã 
asupra menþinerii cateterelor venoase periferice nu mai mult de 3 
zile. Leziuni ale nervilor ºi tendoanelor, tromboza venoasã profundã, 
tromboflebitele supurative ºi septicemia sunt rare. Situaþia rarã de 
extravazare a substanþelor toxice tisulare, vasoconstrictoare sau 
iritative cum sunt glucoza 50%, adrenalina, fenitoina ºi unele 
medicamente folosite în chimioterapie poate genera probleme care 
variazã de la durerea minorã ºi inflamaþie, la necroza tegumentelor, 
care necesitã transplant cutanat. Mai rar se relateazã vasospasm arte-
rial reactiv care conduce la ischemie ºi în cele din urmã la necrozã 
tisularã a extremitãþilor, ca o consecinþã a cateterelor intravenoase 
plasate foarte distal. Acum sunt frecvent folosite cateterele cu 
branulã, care asigurã un acces mult mai stabil ºi mai uºor comparativ 
cu acele de metal, pe care le-au înlocuit. Substanþele sub formã de 
microparticule prezente în soluþiile perfuzabile sunt îndepãrtate de 
filtrele cu micropori ataºate sistemului de perfuzare.

Cateterizare venoasã centralã trebuie fãcutã dacã: 

1. accesul la circulaþia centralã este necesar pentru proceduri cum ar 
fi cateterizarea arterei pulmonare sau montarea unui pacemaker; 

2. e necesar accesul venos în condiþiile în care venele periferice nu 
pot fi cateterizate; 

TEHNICI DE ACCES VENOS PERIFERIC

Complicaþii 

CATETERIZAREA VENOASÃ CENTRALÃ          
ªI MONITORIZAREA PRESIUNII VENOASE 
CENTRALE

Safenã mare

Jugularã internã

Jugulatã externã

Vena cavã 
superioarã

Subclavicularã
Brahiocefalicã
Arcul aortic

Axilarã

Iliacã externã

Femuralã 
(superficialã)

Femuralã 
profundã

FIG. 21-2. Venele trunchiului ºi ale membrului inferior
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sau
3. se doreºte mãsurarea presiunii venoase centrale. 

Cu toate acestea, ºocul hipovolemic nu este prin el însuºi o 
indicaþie de cateterizare venoasã centralã. Managementul multor 
pacienþi care necesitã perfuzii cu volume mari sau transfuzia mai 
multor unitãþi de sânge, poate fi realizat prin montarea de linii 
intravenoase periferice cu lumen mare. Determinarea presiunii 
venoase centrale este indicatã când:

1. Se realizeazã repleþie volemicã masivã la pacienþi vârstnici sau cu 
boalã cardiacã,

2. Administrarea de lichide trebuie monitorizatã la pacienþii cu 
traumatisme vicerale sau craniene severe; sau 

3. Existã suspiciunea de tamponadã pericardicã.

Pentru accesul venos central existã un numãr mare de locuri de 
abord ºi tehnici disponibile. Cel mai frecvent, un cateter este intro-
dus în vena cavã superioarã prin abordarea venei jugulare interne sau 
a venei subclaviculare; vena jugularã externã este mai rar folositã. 
De asemenea, se poate folosi vena femuralã, dar abordarea ei 
necesitã imobilizarea ulterioarã a membrului inferior, iar procedura 
se însoþeºte de un risc mai mare de infecþie ºi trombozã. Medicii de 
urgenþã trebuie sã se perfecþioneze în cel puþin douã tehnici de 
cateterizare venoasã centralã, folosind-o frecvent pe prima, în timp 
ce a doua serveºte drept rezervã.

Folosirea venelor periferice pentru accesul la circulaþia centralã 
ºi mãsurarea presiunii venoase centrale are avantajul de a evita riscul 
asociat cu puncþionarea directã a venelor subclavie sau jugularã 
internã. Cu toate acestea, fluxul este inevitabil scãzut din cauza 
traseului lung parcurs de la extremitate pânã la vena cavã superioarã. 
Abordurile periferice devin frecvent inutilizabile, din cauza 
poziþionãrii greºite a cateterului ºi îndoirii lui. La nivelul braþului 
trebuie sã fie folosit sistemul brahio-bazilic, deoarece cateterele 
folosite în sistemul cefalic se îndoaie frecvent la nivelul plexului 
venos al umãrului. Avansarea fãrã dificultãþi ºi poziþionarea corectã a 
vârfului sunt mult mai uºor de obþinut dacã pacientul stã în poziþia 
ºezândã cu capul aplecat puternic spre braþul cateterizat, braþul este 
abdus ºi cateterul este ghidat pe fir. În situaþii de urgenþã, totuºi, 
acest abord al circulaþiei centrale necesitã timp ºi nu este practic. 

Este prezentatã o scurtã revizuire a anatomiei. (Figurile 21-1 ºi 21-
3). Venele principale ale regiunii toracice superioare sunt profunde ºi 
plasate central, fiind bine protejate de clavicule, stern ºi benzile 
musculare. Vena jugularã internã se uneºte cu vena subclavicularã de 
aceeaºi parte pentru a forma trunchiul brahiocefalic, care, la rândul 
lui se uneºte cu trunchiul brahiocefalic de partea opusã formând vena 
cavã superioarã. Muºchiul sternocleidomastoidian se fixeazã separat 
prin douã capete de stern ºi claviculã; triunghiul format de aceste 
douã capete ºi claviculã se aflã chiar deasupra venei jugulare interne. 
Vena jugularã internã dreaptã are un traiect drept spre vena cavã 
superioarã, în timp ce toate celelalte vene tributare majore sunt 
curbate. Ambele vene jugulare externe se varsã în venele subclavii 
aproape în unghi drept. Vena subclavicularã se aflã imediat posterior 
de joncþiunea treimii medii cu treimea internã a claviculei ºi anterior 
ºi inferior de arterã; pleura se aflã imediat posterior ºi inferior de 
venele subclaviculare (Figura 21-4). Vena jugularã internã se aflã de 
obicei anterolateral de carotidã. Vena bazilicã ºi brahialã se unesc 
pentru a forma vena axilarã. Vena cefalicã se uneºte cu vena axilarã 
mai sus, înainte ca aceasta sã se continue cu vena subclavie. Vena 
axilarã continuã distal vena subclavie ºi merge median de artera 
axilarã cãtre antebraþ. Vena femuralã se aflã median de artera 
femuralã. Localizãrile relative ale componentelor mãnunchiului 
vasculo-nervos al plicii inghinale din lateral spre median poate fi 

Anatomie

rememorat printr-o formulã mnemo-tehnicã NAVEL (n erv, a rterã,  
v enã, e spaþiu gol, l imfatic). 

Tot echipamentul trebuie sã se afle la patul bolnavului, inclusiv 
manomentrul pentru mãsurarea presiunii venoase centrale dacã se 
doreºte monitorizarea PVC. Branulele prevãzute cu ace ale cãror 
orificii mari, cu diametrul interior de 14G  predispun la complicaþii 
ºi ale cãror catetere cu diametrul interior de 16 G permit perfuzia 
gravitaþionalã cu un flux  maximal a 100 pânã la 500ml pe minut, au 

6fost în mare parte înlocuite de catetere cu ghid metalic (Seldinger).  
Folosirea acestora permite utilizarea unor ace mici pentru introdu-
cerea cateterelor, indiferent de mãrimea lor, într-un vas. 

Pacientul trebuie sã fie aºezat într-o poziþie neutrã, cu capul rotit 
la maxim 30 grade ºi în poziþia Trendelenburg înclinatã la 15 grade, 
iar întreaga regiune a gâtului trebuie sã fie pregãtitã, astfel încât toate 
cele trei cãi de abord sã fie disponibile în caz cã prima încercare 
eºueazã. Partea dreaptã este preferatã faþã de cea stângã, deoarece  
(1) vârful plãmânului este uºor mai jos, (2) traiect drept al venei 
jugulare interne drepte ºi vena cavã superioarã ºi (3) ductul toracic 
stâng nu poate fi lezat. Când existã un traumatism toracic unilateral 
în absenþa unui leziuni vasculare suspicionate, încercarea trebuie fã-
cutã de partea lezatã, pentru a proteja hemitoracele sãnãtos în even-
tualitatea apariþiei complicaþiilor dupã efectuarea acestei proceduri. 

Când procedura se efectueazã electiv, înainte de stabilirea locului 
de introducere a cateterului, cu un ac cu diametrul interior de 22G, 
ataºat la o seringã de 5 sau 10 ml cu xilina, se va realiza anestezia lo-
calã care permite operatorului sã localizeze vena fãrã durere. Dupã 
identificarea reperelor, este introdus apoi în venã un ac cu diametrul 
intern de 18 G (Figura 21-5A). Presiunea negativã din seringã tre-
buie menþinutã cu blândeþe, pânã la apariþia sângelui care curge liber. 
Seringa este îndepãrtatã ºi vârful degetului este folosit pentru 
închiderea orificiului acului pânã la inserarea ghidului (Figure 21-
5B). Aceastã manevrã frecvent uitatã sau ignoratã este importantã 
pentru a împiedica aspirarea aerului, mai ales în cateterizarea venei 
jugulare interne sau a subclaviei. Acul este apoi extras (Figura 21-

Tehnica generalã ºi echipamentul                          
pentru cateterizarea venoasã centralã

Vena jugularã internã

Vena jugularã externã

Muºchiul 
sternocleido-
mastoidian

Vena subclavie
Vena 
cefalicã

Prima coastã
Vena 
brahialã

Vena brahialã

FIG. 21-3. Relaþia dintre venele mari ale trunchiului ºi alte structuri 
anatomice.
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5C), lãsând numai ghidului în venã.  Adeseori se efectueazã o incizie 
cutanatã redusã lângã ghid (1 pânã la 2 mm) (Figura 21-5D) pentru a 
facilita intrarea uºoarã a cateterului, acesta este trecut peste ghid ºi 
introdus în venã printr-o miºcare de rãsucire (Figura 21-5E). Ghidul 
este apoi extras, lãsând pe loc numai cateterul (Figura 21-5F). Dacã 
este necesar un cateter cu diametru intern mare, tehnica este aplicatã 
folosind un venodilatator. În aceastã situaþie, venodilatatorul este 
îndepãrtat împreunã cu ghidul, lãsând pe loc înveliºul exterior al 
cateterului cu diametru intern mare, de 8.5F.  

Avantajele principale ale cateterelor cu ghid metalic sunt: 

1. Folosirea unui ac mic (ºi prin urmare mai sigur) pentru inserþie
2. Posibilitatea utilizãrii unui venodilatator, care permite montarea 

de catetere cu o ratã de perfuzare crescutã, adesea necesarã în 
resuscitarea pacienþilor cu traumatisme. 

3. Flexibilitatea de schimbare a cateterelor intravenoase standard, a 
cateterelor venoase centrale ºi a cateterelor din artera pulmonarã 
fãrã traumatisme locale repetate, ºi

4. Folosirea firului J pentru acces în circulaþia centralã din vena 
jugularã externã.

Vizualizarea ecograficã a venei centrale în momentul efectuãrii 
puncþiei venoase, reduce numãrul de puncþii necesare cateterizãrii 
pentru stabilirea accesului central, reducând în acelaºi timp incidenþa 
complicaþiilor. Tehnica este deosebit de utilã în cazul în care tehni-
cile bazate pe identificarea reperelor tradiþionale eºueazã sau nu sunt 
aplicabile datoritã anomaliilor vasculare sau particularitãþilor 
constituþionale, sau când pacienþii cu coagulopatie au nevoie de 

7,8 acces venos central.

Cele mai frecvente complicaþii severe ale cateterizãrii venoase 
centrale sunt în numãr de trei  - problemele mecanice (pneumo-
toraxul, puncþionarea arterei ºi malpoziþia), infecþia cateterului ºi 
tromboza (Tabelul 21-1). Mare parte din experienþele raportate 
sugereazã faptul cã abordul venei jugulare interne se asociazã mai 
frecvent cu puncþia arterialã, dar mai puþin cu malpoziþia cateterului 
comparativ cu accesul în vena subclavie. Nu existã totuºi nicio 
dovadã a incidenþelor diferite în cazul hemo- sau pneumotoraxului, 

Complicaþii 

sau a ocluziei vasculare. Cateterizare venei femurale se asociazã cu 
un risc mai mare de complicaþii infecþioase sau tromboembolice 

9comparativ cu cateterizarea venei subclaviculare.  La copii, rata de 
succes a cateterizãrii venei subclavie este mai ridicatã iar rata 
complicaþiilor este mai redusã (3,2%) decât pentru accesul vascular în 
vena jugularã internã. Alte complicaþii mai puþin frecvente includ 
hidrotoraxul, chilotoraxul (de partea stângã), hidromediastinul, 
embolia gazoasã sau de cateter, tromboza vascularã, aritmiile 
cardiace, leziunile nervilor, osteomielita claviculei, perforarea venei 
cave superioare cu vârful cateterului (cauzã de hidrotorax, hidro-
mediastin) sau a atriului drept (cauzã de hemopericard), înnodarea cu 

10alte catetere ºi puncþionarea balonaºului sondei endotraheale.  Atenþia 
în executarea procedurii ºi în selectarea pacienþilor care vor beneficia 
de cateterizarea venoasã centralã va reduce apariþia complicaþiilor. 

  Vena jugularã externã este o venã 
superficialã, uºor accesibilã, care se aflã în þesutul subcutanat 
deasupra muºchiului sternocleidomastoidian. Vena are un traiect 

Cele mai frecvente tehnici de abord

VENA JUGULARÃ EXTERNÃ 

FIG. 21-4. Secþiune transversalã prin mijlocul claviculei.

Prima coastã

Pleura

Artera subclavicularã

Vena subclavie

Clavicula

Muºchiul mare 
pectoral 

FIG. 21-5. Tehnica Seldinger de inserþie a cateterului (ghidatã de fir). 
(Reprodusã cu permisiunea lui Conahan TJ III, Schwartz AJ, Geer RT: 
Introducerea percutanã a cateterului: Tehnica Seldinger. JAMA 
237:446, 1977. )

TABELUL 21-1. Rata de apariþie a complicaþiilor accesului 
venos central

Vena 
femuralã

Infecþie 4-5%         8-9%               15-19%

Trombozele venoase 1-2%         1%               12-21%

Pneumotoraxul 1,5%         1,3%                0%

Puncþia arterialã <1%         3%                8%

Malpoziþia 9%         5%                <1%

Vena 
subclavie

Vena 
jugularã 
internã

Notã: Informaþiile provin din mai multe studii. 
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descendent ºi se uneºte cu vena subclavie în spatele claviculei. (vezi 
Figura 21-3). Accesul venos central pe aceastã cale are o ratã de 
succes crescutã dacã este folosit un cateter cu ghid în J. Succesul 
este sporit prin introducerea ghidului printr-un cateter cu diametrul 
interior de 16G ºi nu printr-un ac, folosind un fir de ghidaj tip J cu 
raza nu mai mare de 3 mm, accentuând înclinarea capului ºi 
tracþionând insistent pielea gâtului. Mai ales ultima tehnicã trebuie sã 
fie folositã înainte de a face o a doua încercare. În tehnicile cu ghid 
introdus pe ac se poate întâlni rezistenþã la nivelul claviculei, care 

poate fi depãºitã prin rãsucirea firului J cu 180 de grade. De ase-
menea, se recomandã sã se ataºeze o seringã micã (de insulinã sau de 
tuberculinã) pentru introducerea ansamblului ac-cateter, atât pentru 
stabilitate cât ºi pentru menþinerea presiunii negative. Vena jugularã 
externã este foarte pliabilã ºi colabeazã uºor în timpul efectuãrii 
puncþiei cutanate. Retrageþi acul cu blândeþe în timp ce menþineþi 
aspiraþia, ameliorând astfel ºansele de succes ale cateterizãrii. 
Dezavantajul principal al cateterizãrii venei jugulare externe constã 

în dificultatea de a fixa pe loc cateterul de la nivelul gâtului. Alte  
probleme posibile sunt urmãtoarele:

1. Valvele venoase pot împiedica deplasarea cateterului ºi poziþio-
narea lui.

2. Miºcãrile pacientului scurteazã mult utilizarea cateterului.
3. Rotaþia gâtului altereazã viteza de perfuzare, fãcând linia venoasã 

imposibil de folosit pentru lichide sau medicamente, dacã nu este 
supravegheatã permanent. 

   Existã trei aborduri tradiþionale 
pentru cateterizarea venei jugulare interne. În abordul central (Figura 
21-6B), dupã ce pacientul este aºezat în poziþia Trendelenburg, se 
puncþioneazã tegumentul la 1cm sub vârful triunghiului format din 

capetele tendinoase ºi musculare ale muºchiului sternocleidomasto-
idian, pe linia medianã. Palparea ºi localizarea marginii arterei 
carotide nu este atât de importantã ca în abordul anterior, dar este 
utilã în localizarea venei ºi în evitarea puncþionãrii arterei. Þinut în 
unghi de 60 de grade faþã de tegument, acul este îndreptat uºor în 
lateral faþã de axul corpului (lateral de pulsaþiile arterei carotide). 
Reperele utile obiºnuite pentru poziþionarea acului includ mamelonul 
de aceeaºi parte ºi un plan paralel cu marginea medialã a capului 
lateral de muºchiului sternocleidomastoidian. Sângele se aspirã dupã 

VENA JUGULARÃ INTERNÃ

un traiect de 3 cm de la introducerea acului, deoarece aici vena este 
superficialã. Dacã încercarea pare sã fi eºuat, acul trebuie sã fie 
retras lent, pentru cã reuºita este deseori evidentã numai la o retra-
gere uºoarã a acului. Dacã încercarea a eºuat în mod evident, acul 
trebuie sã fie retras complet înainte de urmãtoarea încercare.

În abordul posterior sau lateral, capul este uºor întors ºi tracþio-
nat în direcþia opusã regiunii alese; dupã ce pacientul este aºezat în 
poziþia Trendelenburg, acul este introdus la marginea posterioarã ºi 
profund pe lângã muºchiul sternocleidomastoidian, la douã pânã la 
trei lãþimi de deget deasupra claviculei, ºi îndreptat cãtre incizura 
suprasternalã. În mod frecvent, în acest punct vena jugularã externã 
traverseazã peretele lateral al muºchiului sterno-cleidomastoidian. 
Dacã se întâmplã aºa, acul trebuie introdus la locul de joncþiune la 
un unghi de 90 de grade faþã de vena jugularã externã. Sângele 
trebuie sã fie aspirat dupã un traiect de  4 pânã la 5 cm. Artera caro-
tidã se aflã chiar înapoia acestei cãi, puþin spre posterior, ºi are risc 
crescut de a fi puncþionatã. 

Abordul anterior (Figura 21-6C) ºi variantele sale pot fi cele mai 
dificile din punct de vedere tehnic. Dupã ce este identificatã artera 
carotidã, acul este introdus la mijlocul marginii interne a sterno-
cleidomastoidianului. Cu degetele deasupra carotidei, acul este 
îndreptat 30 pânã la 45 de grade din planul median cãtre mamelonul 
de aceeaºi parte. Acest abord are cea mai mare probabilitate de a 
puncþiona carotida ºi pare a fi calea de introducere a unui cateter 
intravenos cea mai puþin apreciatã.  

FIG. 21-6. A. Abordul posterior al venei jugulare interne B. Abord 
central C. Abord anterior (Reprodus cu permisiunea Textbook of 
Advanced Life Support, ediþia a 2-a, Dallas: Asociaþia Americanã de 
Cardiologie, 1990, pp. 149-150.)
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VENA SUBCLAVICULARÃ

VENA FEMURALÃ 

   Vena subclavicularã este încã cea mai 
frecvent folositã pentru accesul venos central. Partea dreaptã este 
preferatã deoarece domul pleural este mai jos de aceastã parte. 
Faptul cã punctul de introducere a acului se aflã într-o zonã largã, 
platã a toracelui, îl face ideal pentru utilizarea când accesul venos 
central este necesar o perioadã prelungitã. Pacientul este aºezat în 
poziþia Trendelenburg. Dacã pacientul este un copil, se aºeazã un 
prosop sub coloana vertebralã toracalã. Aceastã intervenþie poate fi 
utilã ºi în cazul adulþilor. 

Abordul infraclavicular este cea mai des practicatã tehnicã. Nu 
existã un acord general asupra locului exact de puncþie. Intersecþia 
dintre treimea medie ºi treimea internã a claviculei este un reper 
adecvat. Alt punct este plasat lateral ºi inferior de joncþiunea 
claviculei cu prima coastã. Folosind reperul anterior (Figura 21-7), 
tegumentul este puncþionat la 1cm inferior de claviculã ºi acul este 
orientat inferomedial. Cu indexul sau cu degetul mijlociu al celeilalte 
mâini aflat în incizura suprasternalã (furculiþa suprasternalã), acul 
este îndreptat câtre cea mai de sus ºi posterioarã porþiune a capului 
claviculei de aceeaºi parte. Orientarea inferomedialã a vârfului  
acului faciliteazã pãtrunderea firului sau a cateterului în venã.  
Puncþionarea venei se realizeazã dupã un traiect de 3 pânã la 4 cm. 

Pentru  abordul supraclavicular al venei subclaviculare, capul 
pacientului este întors uºor în direcþia opusã locului ales. Se puncþio-
neazã chiar deasupra claviculei, la 1cm lateral de inserþia capului 
clavicular al muºchiului sternocleidomastoidian ºi la 1 cm posterior 
de claviculã. Apoi acul este îndreptat cãtre mijlocul unghiului format 
de sternocleidomastoidian ºi claviculã, în unghi de 10 grade faþã de 
orizontalã, cu vârful îndreptat caudal spre mamelonul contralateral. 
Menþinerea acului cu bizoul îndreptat în sus împiedicã blocarea 
firului sau a cateterului în peretele inferior al vasului. Puncþionarea 
venei se realizeazã la o adâncime de 2 pânã la 3 cm. 

  Cateterizarea venei femurale este folositã 
când vasele pãrþii superioare a corpului nu sunt adecvate ºi când 
accesul este necesar deasupra ºi dedesubtul unei leziuni. Deºi 

cateterizarea venei femurale este oarecum mai uºoarã decât 
cateterizarea venei subclavie sau jugularã internã, locul de inserþie 
este dificil de sterilizat ºi de pãstrat curat, iar miºcãrile pacientului 
fac dificilã menþinerea sigurã a liniei venoase. 

Pacientul trebuie sã se afle în decubit dorsal cu ºoldul de aceeaºi 
parte într-o poziþie uºoarã de rotaþie externã. Poziþia aproximativã a 
venei femurale poate fi determinatã prin împãrþirea distanþei dintre 
spina iliacã anterioaro-superioarã ºi tuberculul pubian în trei 
segmente egale (vezi Figura  21-2). Pentru cei mai mulþi dintre 
pacienþi, artera femuralã se aflã, de obicei, la jumãtatea acestei 
distanþe. Dacã pulsul femural este palpabil, puncþia va trebui 
efectuatã la 1,5 cm medial ºi 1,5 cm inferior de ligamentul inghinal. 
Odatã ce apare sângele venos, ghidul este introdus prin ac, apoi acul 
este îndepãrtat, iar cateterul este inserat pe ghid. 

Acest abord poate fi folosit  pentru mãsurarea presiunii venoase 
centrale, pentru pacing intravenos, pentru cateterizarea arterei 
pulmonare ºi pentru administrarea rapidã intravenoasã cu volume 
mari de lichide. Riscul crescut de infecþie ºi trombozã îl fac mai 
puþin util ca ºi cale de nutriþie parenteralã. Nu este un loc de acces 
central ideal pentru administrarea medicaþiei ACLS.

  Vena axilarã (vezi Figura 21-2) este folositã 
pentru accesul venos central când venele jugularã, femuralã ºi 
subclavie sunt inaccesibile. Aceastã tehnicã utilã este, din nefericire, 
rareori folositã de medicii de urgenþã. Prin exerciþiu, rata de succes 
pentru accesul central prin vena axilarã este asemãnãtoare cu cea 
obþinutã prin puncþionarea venei jugulare interne sau a venei 
subclavie. Nu existã niciun un risc de pneumotorax ºi metoda are 
avantajul cã, în caz de puncþie arterialã, poate fi aplicatã presiunea 
directã.

Pacienþii sunt aºezaþi în poziþie de decubit dorsal, cu capul mai 
jos ºi în extensie, ºi braþul în abducþie la 45 de grade. În aceastã 
poziþie, vena axilarã urmeazã un traiect drept dinspre braþ cãtre vena 
subclavie. Locul de puncþie este ales la aproximativ 2,5 cm inferior 
de pulsaþiile arterei axilare ºi lateral de linia medioclavicularã. Acul 
este introdus  apoi de-a lungul liniei formatã de locul de puncþie ºi 
incizura suprasternalã, sub un unghi de 30 de grade cu tegumentul, ºi 
orientat paralel cu traiectul arterei cãtre peretele toracic. La copiii ºi 
adulþii slabi, artera este uºor de palpat.

Vena bazilicã în fosa antecubitalã ºi venã safenã la nivelul mem-
brului inferior sunt cele mai frecvent folosite vase pentru denudare. 
Vena bazilicã este localizatã la douã lãþimi de deget deasupra ºi douã 
lãþimi de deget medial de olecran. Vena safenã se aflã la nivelul 
gleznei imediat anterior de maleola internã (Figura 21-8A) ºi este, de 
asemenea, uºor accesibilã în porþiunea proximalã a coapsei, la trei 
lãþimi de deget dedesubtul mijlocului ligamentului inghinal (vezi 
Figura 21-2). Deºi operatorii experimentaþi pot reuºi sã finalizeze 
procedura în mai puþin de un minut, pentru cei mai mulþi operatori 
sunt necesare 5 sau 6 minute. Adeseori denudarea este rezervatã 
numai situaþiilor în care accesul percutan a eºuat sau este de aºteptat 
sã nu reuºeascã. 

Operatorul începe prin dezinfectarea ºi anestezierea tegumen-
tului  (Figura 21-8). Este efectuatã incizia transversã a pielii, se 
disecã þesutul subcutanat ºi se expune vena. Orice arterã din vecinã-
tate este evidenþiatã prin trecerea unei pense de vase sau hemostatice 
pe sub vase, ºi prin aplicarea de presiune; fluxul pulsatil va fi evident 
în arterã. (Cu toate acestea, la pacienþii aflaþi în ºoc, aceastã manevrã 
poate sã rãmânã fãrã succes.) Dupã eliberarea venei din þesuturile 
care o înconjoarã, douã fire separate de suturã sunt trecute pe sub 
venã, unul proximal ºi unul distal. Firele proximale sunt lãsate 

VENA AXILARÃ 

DENUDAREA VENOASÃ

FIG. 21-7. Puncþia infraclavicularã a venei subclavie.
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nelegate în timp ce firul distal este legat pentru a închide vena. 
Capetele de suturã sunt pãstrate netãiate astfel încât pot fi folosite 
pentru a aplica tracþiune asupra venei. Se efectueazã o incizie micã 
în venã între suturile proximalã ºi distalã (nu trebuie sã ajungã la 
capete). În timp ce aplicã tracþiunea pe venã, operatorul inserã 
cateterul în venã. Unele kituri de denudare conþin o pensã de 
"prindere" care ajutã la pregãtirea venei pentru introducerea catete-
rului. Sutura proximalã este legatã pentru a asigura cateterul în venã 
ºi apoi pielea este închisã. Sunt necesare precauþii în efectuarea 
acestei proceduri, pentru cã tehnica defectuoasã poate determina 
lezarea unui tendon sau a unui nerv sau poate produce o hemoragie 
masivã a þesutului moale. 

O metodã altenativã de cateterizare a venei constã în realizarea 
unei "mini-denudãri" (Figura 21-9). În aceastã tehnicã, vena este 
complet expusã ºi se inserã un cateter pe ac sub vizualizare directã. 
Sunt necesare precauþii pentru evitarea puncþiei dincolo de peretele 
posterior al venei. Avantajul acestei tehnici este acela cã este mai 
uºor de realizat, mai ales la copiii mici, ºi vasul nu trebuie sã fie 
sacrificat. Disecþia tisularã extensivã ºi izolarea completã a venei 
sunt evitate, nu este nevoie sã plasaþi fire de suturã proximale ºi 
distale, ºi cateterul poate fi oprit printr-o simplã apãsare a locului. 

Complicaþiile potenþiale ale denudãrii venoase includ infecþia, 
flebita, dilacerarea unui nerv sau a unei artere.

Când nu poate fi obþinut altfel accesul vascular, perfuzia intraosoasã 
poate fi salvatoare de viaþã sau de membre. Aceastã metodã de acces 
vascular, de obicei aplicatã la copii, poate fi la fel de bine folositã ºi 
la adulþi. Dupã vârsta de cinci ani, totuºi, la nivelul membrelor, 
mãduva roºie este constant înlocuitã de mãduvã galbenã, fãcând 
perfuzia mult mai dificilã ºi reducând rata perfuziei. 

Vascularizaþia arterialã a oaselor se face prin arterele nutritive 
care penetreazã cortexul ºi se divid în ramurile ascendentã ºi 
descendentã; la rândul lor acestea se divid mai departe în arteriole 

ACCESUL VASCULAR INTRAOSOS

FIG. 21-8. Denudarea venoasã A. Se efectueazã o incizie cutanatã 
perpendicularã pe traiectul venos. B. Pielea este depãrtatã ºi se expune 
vena. C. Capetele proximal ºi distal ale firului sunt trecute pe sub 
venã. Dacã vena urmeazã sã fie sacrificatã, sutura distalã este legatã 
pentru a împiedica hemoragia, iar capetele sunt lãsate lungi pentru a 
ajuta la stabilizarea venei în timpul cateterizãrii. Capãtul proximal nu 
este legat în acest punct, dar tracþionarea lui þine sub control 
sângerarea posterioarã. D. Vena este întinsã ºi incizatã în unghi de 45 
de grade. Aproximativ o treime din lumen trebuie sã fie expus. 
(Reprodus cu permisiunea lui Roberts JR, Hedges JR: Clinical 
Procedures in Emergency Medicine, ediþia a 2-a, Philadelphia: 
Saunders, 1991, p. 321. Pãrþile B and C au apãrut prima  datã în 
Vander Salm TJ, ºi colab.: Atlas of Bedside Procedures. Boston: 
Little, Brown, 1979.)
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FIG. 21-9. O "mini-denudare." Vasul este ridicat cu o pensã hemo-
staticã ºi închis printr-o tracþiune uºoarã a capãtului distal. Acul este 
introdus ºi înveliºul sãu este avansat în interiorul vasului. În aceastã 
tehnicã vasul nu trebuie sã fie legat. 
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care strãpung suprafaþa endoosului ºi devin capilare. Capilarele 
dreneazã în sinusoidele venoase medulare aflate în spaþiul medular; 
acestea dreneazã apoi într-un canal venos central. Introducerea unui 
cateter în sinusoide asigurã accesul rapid la circulaþia venoasã.

În cazul pacienþilor pediatrici mai mici de cinci ani, locul 
preferat de abord intraosos este tibia (Figura 21-10). La adulþi, cel 
mai des folosit loc de abord este maleola internã. Cu toate cã sternul 
oferã o ratã de perfuzie mai mare la adulþi, aceastã abordare are 
riscul de complicaþii extreme ale puncþiei în cavitatea toracicã. 
Abordarea tibialã este tehnic mai dificilã la adulþi decât la copii 
deoarece osul la adult este mai gros ºi acul are tendinþa de a aluneca 
de-a lungul osului. Alte locuri potenþiale de inserþie a cateterului 
includ femurul distal, clavicula, humerusul ºi ileonul. 

Trebuie sã fie folosite ace de aspiraþie medularã standard sau ace 
speciale de perfuzie intraosoasã, deoarece acele de puncþie intrave-
noasã standard sau acele spinale se pot îndoi în timpul procedurii. 
Pentru tibia proximalã, locul de puncþionare se aflã la 1 pânã la 2 cm 
distal de punctul aflat la jumãtatea distanþei dintre tuberozitatea 
tibialã ºi marginea internã a tibiei; pentru tibia distalã, locul de 
puncþie se aflã pe faþa internã a gleznei imediat proximal de maleola 
internã; iar pentru femurul distal, pe faþa dorsalã în locul unde 
condilii se unesc cu diafiza. Dupã dezinfectarea pielii ºi anestezierea 
ei ºi a periostului, operatorul introduce acul cu vârful în direcþia 
opusã spaþiului articular (distal dacã locul ales este tibia proximalã, 
proximal pentru celelalte douã locuri). Acul este þinut cu toatã palma 
ºi orientat cãtre os folosind o miºcare de rotaþie pentru a strãpunge 
cortexul. Odatã ce aþi reuºit acest lucru, rezistenþa se reduce ºi se aud 
crepitaþii la pãtrunderea în cavitatea medularã. Stiletul este apoi 
îndepãrtat ºi se aspirã cu o seringã sânge ºi mãduvã care sã confirme 
poziþia. Dacã pacientul se aflã în ºoc, aspiraþia poate fi nereuºitã; în 
acest caz, încercaþi sã introduceþi cu atenþie câþiva mililitri de ser 
fiziologic ºi vedeþi dacã apare lichid extravazat subcutanat. Dacã 
acesta nu apare, puteþi presupune cã acul este poziþionat în cavitatea 
medularã. Dupã procedurã efectuaþi o radiografie de excludere a 
complicaþiilor de tip fracturã iatrogenã. 

Incidenþa infecþiilor, inclusiv a celulitei ºi osteomielitei, este mai 
micã de 1%, asemãnãtor cu cea pentru alte tehnici. Potenþialul de 
apariþie a infecþiei poate fi redus prin limitarea duratei de perfuzie 
intraosoasã ºi evitarea soluþiilor hipertonice. Au fost raportate 
fracturi de tibie. Embolia grãsoasã este rarã ºi a fost raportatã numai 

Tehnica 

Complicaþii 

la pacienþii adulþi. Lezarea platoului de creºtere a fost de asemenea, 
menþionatã ca ºi complicaþie potenþialã, dar nu existã raportãri de 
morbiditate gravã dupã un traumatism al unui os aflat în creºtere. 

Venele de la nivelul scalpului sunt uºor accesibile la copiii mai mici 
de 1 an ºi asigurã o cale bunã de administrare a lichidelor ºi medi-
camentelor (Figura 21-11). Venele superficialã temporalã, auricularã 
posterioarã ºi supratrohlearã sunt venele scalpului cele mai uºor de 
cateterizat. În toate cazurile, venele trebuie sã fie diferenþiate de 
artera respectivã. Arterele sunt în general mult mai tortuoase; ele 
pulseazã, ºi se umplu de jos în sus, în timp ce venele se umplu de sus 
în jos. 

Operatorul începe prin raderea ºi dezinfectarea unei zone 
suficient de largi, care permite fixarea fluturaºului. Un garou de 
cauciuc este aºezat în jurul capului proximal de locul de puncþionare 
a venei, ºi acul tip fluturaº cu diametru interior de 23G pânã la 27G 
este introdus în venã. Acul este apoi fixat cu bandã de leucoplast în 
dreptul punctului de intrare în piele ºi sub aripile de fluture este 
introdusã o compresã cu rol de suport. Pentru a proteja zona se poate 
folosi o compresã (cãciuliþã de protecþie medicinalã). Complicaþiile 
acestei proceduri includ infecþia, hemoragia, extravazarea de lichide 
sau medicamente ºi puncþia arterialã. 

În primele 1 pânã la 2 sãptãmâni dupã naºtere, vasele ombilicale 
asigurã un acces venos central uºor. Chiar ºi un copil cu deshidratare 
severã a bontului ombilical poate prezenta vase ombilicale bune 
printr-o pregãtire corespunzãtoare. În cazul unui copil normal, existã 
douã artere ombilicale mici ºi o singurã venã mai mare. Arterele iau 
naºtere din artera iliaca internã, în timp ce vena se continuã cu vena 
portã. 

ACCESUL VASCULAR LA COPII

Accesul în venele scalpului

Accesul în vena ombilicalã

Tuberozitate 
tibialã

Rotulã

Femur

Epifizã

Tibie

FIG. 21-10. Acul este introdus la 2 cm distal de tuberozitatea tibialã 
pe faþa internã a tibiei. Este introdus într-o direcþie caudalã, distal de 
spaþiul articular. 

FIG. 21-11. În jurul capului copilului este legat un garou ºi acul este 
introdus la 0,5 cm de punctul care se doreºte a fi puncþionat, în 
direcþia de curgere a sângelui. 
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Operatorul începe prin dezinfectarea cordonului cu un antiseptic. 
Evitaþi tinctura de iod deoarece are efect potenþial asupra tiroidei 

5nou-nãscutului.  Se realizeazã o incizie transversalã la 1 cm deasupra 
joncþiunii ombilic - pielea, în punctul în care este efectuatã sutura 
circularã, continuã. Sunt identificate cele douã artere mici ºi vena 
unicã largã. Un cateter cu dimensiunea 3,5 sau 5,0 este introdus prin 
venã ºi împins 4 pânã la 5 cm, la un copil la termen; dacã avansaþi 
mai mult puteþi produce leziuni hepatice. Cateterul trebuie sã fie 
umplut cu ser fiziologic ºi spãlat înainte de utilizare pentru a asigura 
un sistem fãrã aer.  

Cele mai frecvente complicaþii se datoreazã insuficienþei 
vasculare indusã de prezenþa cateterului. Semnele de ischemie - cum 
ar fi enterocolita necrotizantã, necroza hepaticã, circulaþia perifericã 
deficitarã sau distensia abdominalã sunt indicaþii de îndepãrtare 
imediatã a cateterului. Potenþialul de apariþie a complicaþiilor 
infecþioase este echivalent cu cel al altor catetere permanente.

Accesul arterial este cu precãdere orientat asupra determinãrii 
presiunii arteriale sau prelevãrii repetate a probelor de sânge. Acesta 
este descris în detaliu în Cap. 22, de tehnici de monitorizare 
invazive.

Introducerea unui cateter venos central pentru  nutriþia parenteralã 
totalã (NPT) poate fi fãcutã pe termen scurt, ca parte a îngrijirii de 
spital sau pe termen lung, în îngrijirile la domiciliu sau în alte 
servicii de îngrijire complexã. NPT este de obicei realizatã  printr-un 
cateter introdus fie în vena subclavie, fie în vena jugularã. Incidenþa 
complicaþiilor mecanice ºi septice depinde de îndemânarea, experi-

11enþa ºi cooperarea dintre pacient ºi echipa de susþinere a nutriþiei.  
Suspiciunea de sepsis de cateter necesitã evaluare imediatã. Cei mai 
mulþi pacienþi trebuie sã fie internaþi, deºi în cazuri selectate 
cateterul poate fi menþinut.

Ocluzia cateterului apare la aproximativ 5% dintre pacienþii care 
primesc NPT pe termen lung. Dacã spãlarea cateterului cu ser 
fiziologic sau soluþie de heparinã nu are rezultate, agenþii trombo-
litici precum alteplaza ºi reteplaza pot fi folosiþi pentru a liza 
cheagurile de sânge care obstrueazã lumenul cateterului fãrã a 
obstrua lumenul vasului. Aceste substanþe sunt la fel de eficiente ca 

12,13 urokinaza, care a fost folosit mult, înainte de retragerea ei de pe 
piaþã în 1998. Doza recomandatã de alteplazã este de 1 pânã la 2mg, 
în funcþie de tipul de dispozitiv intravascular ºi de volumul sãu de 
umplere. Alteplaza este disponibilã în doze mici, în fiole de 2 mg/2 
ml vial (Cathflo). În cateter este introdus un volum corespunzãtor de 
alteplazã, dupã care este clampat timp de 30 minute. Dacã nu se 
poate aspira sânge pe cateter, mai aºteptaþi încã 120 de minute. Dacã 
totuºi sângele nu apare, atunci mai trebuie fãcutã încã o încercare, 
folosind aceleaºi doze ºi intervale de aºteptare. Încercarea nereuºitã 
de a curãþa cateterul dupã douã doze sugereazã fie un tromb 
organizat fie o malformaþie anatomicã; sunt indicate în continuare 
examene diagnostice cum ar fi angiografia ºi ecografia Doppler. Unii 
autori au raportat rate crescute de succes la perfuzia cu etanol (pânã 
la 3 ml din soluþia de concentraþie 70%) în cazurile cu obstrucþie de 
lipide suspicionate, sau acid clorhidric (HCL 0,1N pânã la 3 ml) 
pentru a îndepãrta uleiuri minerale sau alte precipitate.

Sepsisul legat de cateter la pacienþii care primesc NPT este, de 
obicei, rezultatul contaminãrii cateterului prin microorganisme care 

ACCESUL ARTERIAL

PROBLEME SPECIALE LEGATE                          
DE ACCESUL VENOS  

Complicaþii ale nutriþiei parenterale totale

colonizeazã tegumentele. Bacteriemie cu bacili gram-negativi, 
sindromul septic ºi infecþia fungicã sunt tratate prin îndepãrtarea 
cateterului ºi asocierea terapiei antimicrobiene corespunzãtoare. 
Infecþiile cu Gram pozitivi pot fi adesea rezolvate prin lãsarea pe loc 
a cateterului ºi administrarea tratamentului antibiotic. Administrarea 
NPT prin cateterul central introdus periferic (CCIP) se asociazã cu 
rate de infecþie uºor mai reduse, dar cu rate mai mari de insuficienþã 
mecanicã. Deoarece existã un risc considerabil crescut de infecþie ºi 
trombozã asociate, la folosirea cateterelor femurale pentru NPT, 
acest mod de acces este mai puþin adecvat pacienþilor care au nevoie 
de nutriþie parenteralã. Alte complicaþii raportate sunt embolia 
pulmonarã, ruperea cateterului ºi embolizarea  de fragmente de cate-
ter, mediastinita, sindromul de venã cavã superioarã, pneumotoraxul 
ºi traumatismul ductului limfatic. 

Pacienþii cu dispozitive specializate, cum ar fi cateterele Hickman 
montate pentru a asigura accesul intravenos pe termen lung, ajung 
din ce în ce mai des în serviciile de urgenþã. Astfel de dispozitive 
faciliteazã tratamentul ambulator într-o perioadã în care costurile de 
îngrijire sunt din ce în ce mai importante. Medicii de urgenþã pot 
folosi aceste dispozitive pentru a obþine probe pentru examenele de 
laborator, cât ºi pentru administrarea de lichide ºi medicamente pe 
cale intravenoasã.

Când sunt folosite cateterele permanente, trebuie acordatã multã 
grijã pentru a pãstra locul steril. În funcþie de tipul de dispozitiv 
(implantat versus externalizat), pentru a obþine accesul s-ar putea sã 
fie nevoie de echipament specializat. Se injecteazã cu presiune 5ml 
de ser fiziologic sau heparinã soluþie (100 U/ml) ºi apoi se retrage 
pistonul cu blândeþe pentru a ne asigura de funcþionarea cateterului. 
Sângele pentru probele de laborator este recoltat numai dupã ce un 
volum de sânge (5 pânã la10 ml) a fost extras ºi aruncat. Deoarece 
aceste dispozitive sunt heparinizate, testele de coagulare efectuate pe 
aceste probe de sânge nu sunt concludente; sângele pentru aceste 
probe trebuie sã fie recoltat din alte locuri. Dupã ce a fost folosit 
cateterul, dispozitivul este spãlat cu soluþie de heparinã 1000 U/ml. 
Alte dispozitive externalizate trebuie sã fie spãlate folosind o soluþie 
de 100 U/ml.

Fistulele arteriovenoase ºi ºunturile trebuie sã fie folosite numai 
pentru accesul în cele mai extreme situaþii de urgenþã, deoarece 
complicaþiile, inclusiv pierderea accesului, sunt frecvente. Trebuie sã 
fie introdus cel mai mic ac posibil pentru realizarea procedurii. Dupã 
aceea, se aplicã o presiune localã timp de 5 minute sau mai mult, iar 
aceste orificii la piele ale arterelor trebuie sã fie supravegheate 
pentru hemoragie timp de 12 ore. 
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intraarteriale pentru pacienþii cu hipotensiune severã sau ºoc 
1cardiogen cãrora li se administreazã medicaþie vasoactivã puternicã.  

Alte indicaþii pot fi crizele hipertensive, stopul cardiac la hipotermie 
ºi resuscitare prelungitã în departamentul de urgenþã. 

Deºi locul utilizat cel mai des este artera radialã, experienþa 
practicã extensivã a dovedit cã utilizarea arterelor brahiale, femurale 
ºi pedioase este la fel de eficientã. La copii ºi la nou-nãscuþi, arterele 
temporare sau ombilicate ºi pedioase sunt cel mai frecvent folosite 
deºi încanularea arterei radiale este de asemenea acceptabilã. Deºi 
mulþi operatori sunt familiarizaþi în principal, cu accesarea arterei 
radiale, utilizarea arterei femurale lasã braþul liber pentru alte 
proceduri iar, în cazul ºocului, artera femuralã este mai uºor de 
încanulat percutanat. Arteriotomia radialã poate reprezenta o 
alternativã pentru pacienþii de acest tip.  

Deºi cateterizarea arterei radiale este asociatã în 20% din cazuri  
obstrucþiei temporare a fluxului evidenþiatã prin studii Doppler, 
complicaþii ischemice permanente care sã necesite reanastomozã 
chirurgicalã sau amputare sunt destul de rare. Confirmarea fluxului 
colateral prin intermediul arterei ulnare se poate realiza efectuând 
testul Allen: în timp ce pacientul strânge pumnul pentru 1 min, 

2examinatorul comprimã vasele radial ºi ulnar cu policele ºi indexul.  
La eliberarea compresiei ulnare, pacientul extinde parþial degetele, 
pe care trebuie sã se observe un eritem accentuat în comparaþie cu 
partea netestatã. Circulaþia ulnarã patentã este indicatã de revenirea 
eritemului într-un interval de 7 s; între 7 ºi 14 s rezultatul este 
echivoc. Mai mult de 14s se considerã un semn clar de anomalie. În 
cazul în care se ia în considerare încanularea, permeabilitatea arterei 
radiale poate fi testatã în acelaºi mod, eliberând acest vas dupã 
compresie. Dacã rezultatul testului este pozitiv, trebuie luat în consi-
derare un alt loc, dar, dacã acest lucru este imposibil în practicã, 
atunci medicul poate va fi obligat sã continue cu încanularea arterei 

3radiele indiferent de situaþie.  

Reperele pentru încanularea arterei radiale ºi femurale sunt 
prezentate în Figura 22-1. Cateterul (de obicei de mãrime 20, lung de 
2 in. pentru încanularea radialã, ºi de 18, lung de 8 in. pentru 
încanularea femuralã) poate fi introdus prin puncþie directã cu acul 
sau prin tehnica Seldinger cu fir de ghidaj. Dacã sângele curge 
neobstrucþionat, este pulsatil ºi roºu aprins înseamnã cã plasarea 
cateterului s-a realizat corect. În caz de hipotensiune sau hipoxie 
severã, fluxul sangvin arterial poate fi confundat cu cel venos 
(nepulsatil, sânge închis la culoare). Oricum, traductorul trebuie sã 
înregistreze unda arterialã, atunci când cateterul este poziþionat 
corect. Dacã unda nu poate fi vizualizatã, este posibil ca plasarea sã 
fie în venã, sã existe aer în linie, o valvã sã fie închisã sau monitorul 
sau traductorul sã nu funcþioneze corect.  

Încanularea percutanatã a arterelor brahialã ºi femuralã este 
posibilã atunci când pulsul radial este absent, în cazul unui pacient 
hipotensiv. Tehnica este similarã cu încanularea arterei radiale, deºi 
este necesarã pregãtirea atentã a canalului inghinal, precedatã de 
eliminarea pãrului din locul respectiv, dacã acest lucru este necesar, 
pentru a minimiza riscul de infecþie.  

În cazul hipotensiunii importante, poate fi necesarã arteriotomia 
radialã pentru a încanula artera. Acest lucru se realizeazã printr-o 
incizie transversalã similarã cu venisecþia (vezi Capitolul 21). Atunci 
când 1 cm de arterã este vizibil, vasul este izolat prin trecerea a douã 
fire de suturã pe sub el, utilizând o pensã de hemostazã. Un dispo-
zitiv cu ac ºi cateter este apoi trecut prin piele distal faþã de locul de 

Evaluarea

Tehnica  

22
TEHNICI DE MONITORIZARE 
INVAZIVE, PACING ªI 
DEFIBRILATOARE EXTERNE 
IMPLANTABILE ªI AUTOMATE

Monitorizarea invazivã a tensiunii arteriale nu trebuie niciodatã sã 
constituie etapa iniþialã a resuscitãrii. Atunci când acest lucru este 
recomandat din punct de vedere clinic, se poate lua în considerare 
plasarea unei linii arteriale sau a unui cateter arterial pulmonar 
(CAP) dupã ce stabilizarea iniþialã a fost realizatã. Pe cât posibil, 
aceste proceduri trebuie amânate pânã când pacientul ajunge în 
mediul mai controlat al unitãþii de terapie intensivã, cu excepþia 
cazului în care acest lucru presupune o întârziere considerabilã. 

Cele douã componente esenþiale ale oricãrui sistem de monito-
rizare a presiunii sunt un cateter plasat corect ºi securizat ºi un 
monitor de presiune cu traductor funcþional. Ideal, traductorul ºi linia 
pentru monitorizarea presiunii trebuie pregãtite de utilizare, înainte 
de sosirea pacientului în departamentul de urgenþã.  

Liniile arteriale oferã câteva avantaje faþã de monitorizarea presiunii 
sanguine cu un tensiometru cu manºetã. Linia arterialã asigurã 
mãsurarea continuã a presiunii sanguine ºi poate fi utilizatã pentru  
prelevarea secvenþialã de probe pentru determinarea gazelor 
sanguine. La debutul unei vasoconstricþii importante sau al hipoten-
siunii, linia arterialã oferã de obicei date mai bune decât manºeta 
tensiometrului. Ghidurile de practicã ale Colegiului American de 
Cardiologie/Asociaþiei Americane de Cardiologie pentru pacienþii cu 
infarct miocardic acut recomandã monitorizarea presiunii 

Edward S. Bessman
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descoperire spre arterã. Se poate efectua apoi puncþia arterei ºi 
cateterul poate avansa. Sutura, care este utilizatã numai pentru a 
controla artera, poate sã fie apoi îndepãrtatã ºi incizia cutanatã poate 
fi închisã.  

Complicaþiile grave, cum ar fi infecþiile ºi ocluziile, sunt legate 
direct de durata încanulãrii ºi sunt mult mai frecvente printre 
pacienþii critici decât printre cei supuºi unei monitorizãri adjuvante. 
În trecut, frecvenþa infecþiei locale în secþiile de terapie intensivã 
putea atinge 20%. Datele recente indicã rate de infecþie mai mici de 
1% indiferent de locul utilizat (radial, brahial, femural). Alte 
complicaþii care pot apãrea în departamentul de urgenþã includ 
formarea de hematoame ºi hemoragia. De obicei, ambele pot fi 
controlate prin aplicarea unui bandaj compresiv. Se mai pot produce 
ocluzia arterialã, tromboza sau embolizarea cu ischemie distalã. 
Acestea sunt asociate cu plasarea cateterului în vase mai mici sau în 
vase arterosclerotice, cu încanulare prelungitã ºi cu utilizarea 
arterelor care asigurã fluxul cãtre zonele cu circulaþie perifericã 
proastã. Leziunea ischemicã permanentã este foarte rarã. Infecþia 
localã la locul inserþiei poate cauza sepsis. Utilizarea arterei femurale 
sau radiale poate minimiza aceste complicaþii, la fel ca ºi asigurarea 
mediului steril corespunzãtor ºi eliminarea liniei imediat ce acest 

1lucru este posibil, dupã ce pacientul a fost stabilizat.  

CAP este util pentru monitorizarea pacienþilor în stare criticã, 
instabili hemodinamic, în special la debutul unui infarct miocardic 
acut. Chiar mai important, CAP poate ajuta la diferenþierea între 
ºocul datorat depleþiei volemice ºi cel datorat disfuncþiei ventriculare 
stângi (VS) extensive. Când balonul unui CAP este umflat corect 
într-o ramurã a arterei pulmonare, presiunea sesizatã de cateter 
corespunde aproximativ cu cea din atriul stâng. Presiunea atrialã 
stângã (care este egalã cu presiune de umplere VS) este un indicator 
excelent pentru resuscitarea volemicã adecvatã. Dacã aceastã 
presiune este joasã (<12 mm Hg), se recomandã resuscitare 
suplimentarã cu fluide. Dacã aceastã presiune este ridicatã (>20 mm 

Complicaþii 

Încanularea arterei pulmonare 

Hg), administrarea de fluide suplimentare nu va îmbunãtãþi 
performanþa cardiacã; în schimb, alte posibilitãþi  trebuie luate în 
considerare, cum ar fi diureza, reducerea postsarcinii, suportul 
inotrop sau vasopresoarele. Deºi CAP poate oferi informaþii utile 
pentru diagnostic (Tabelul 22-1), distincþia între necesitatea 
administrãrii de fluide, ºi nevoia suplimentãrii suportului inotrop 

1reprezintã cea mai utilã funcþie a sa în resuscitare.  Evaluarea 
volemiei  prin intermediul monitorizãrii presiunii venoase centrale 
este mai puþin sigurã decât CAP, în special în cazul bolii pulmonare 
sau valvulare.

Un CAP standard este prezentat în Figura 22-2. Cateterul are 
douã cãi pentru fluide, una care se terminã la vârf (portul distal) ºi a 
doua care se deschide la 10 pânã la 15 cm de vârf (portul proximal). 
Un al treilea tub conecteazã un balon de 1,5 mL plasat la vârful 
cateterului. Balonul este de obicei dezumflat, mai puþin în timpul  
inserþiei ºi atunci când se mãsoarã presiunea de ocluzie. Când este 
umflat în timpul inserþiei, balonul înconjoarã vârful CAP pentru a 
împiedica producerea de leziuni cardiace sau leziuni ale vaselor 
mari, ºi pentru a ajuta cateterul sã pluteascã pe mãsurã ce avanseazã.  
Un senzor de temperaturã este plasat la 5 cm de vârful cateterului ºi 
poate fi utilizat pentru a mãsura debitul cardiac utilizând tehnica 
termodiluþiei. 

Procedura pentru inserþie este descrisã în continuare pe scurt, 
4pentru cã este explicatã în detaliu în altã parte.  Dupã ce se obþine 

accesul venos central (vezi Capitolul 21), CAP, care a fost deja legat 

TABELUL 22-1. Diagnosticarea hemodinamicã a stãrilor de ºoc 

Tip de ºoc 

Cardiogenic

Hipovolemic

Septic

Neurogen

Anafilactic

DC

¯

¯

¯ sau 



¯

PCPO



¯

¯

¯

¯

RVS





¯

¯

¯

Abrevieri: DC = debit cardiac; PCPO = presiune capilarã pulmonarã de 
ocluzie; RVS = rezistenþa vascularã sistemicã;  = mãrit; ¯ = micºorat.
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FIG. 22-1. Repere pentru plasarea liniei arteriale. A. Triunghi femural. Observaþi cã artera femuralã se aflã lateral faþã de 
venã ºi la jumãtatea distanþei între pubis ºi creasta iliacã. B. Vederea radialã a încheieturii mâinii. Observaþi cã o extensie 
uºoarã a încheieturii mâinii este de ajutor pentru plasarea cu succes a cateterului [Reprodus cu permisiunea Beal JM (ed): 
Critical Care for Surgical Patients. New York: Macmillan, 1982.]
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la monitor ºi la traductorul de presiune, avanseazã încet. Atunci când 
vârful cateterului intrã în venã, balonul este umflat. Observând  unda 
de presiune prin portul distal, operatorul poate urmãri progresul 
cateterului prin inimã, pânã în ramul arterei pulmonare (Figura 22-
3).  Fluoroscopia este utilã pentru a asigura plasarea corespunzãtoare 
ºi rapidã, dar este rareori disponibilã într-un departament de urgenþã. 

Când CAP ajunge în poziþia doritã, medicul poate efectua oclu-
zia arterei pulmonare umflând balonul. În acest fel se obþine 
presiunea arterialã pulmonarã de ocluzie sau, dupã cum i se spune 
mai des, presiune capilarã pulmonarã blocatã, care reflectã cel mai 
bine presiunea în patul capilar pulmonar ºi în atriul stâng. De 
asemenea, medicul poate sã mãsoare rapid presiunea în artera pul-
monarã, debitul cardiac ºi presiunea venoasã centralã. Aceste 
mãsurãtori, atunci când sunt combinate cu mãsurarea tensiunii arte-
riale, permit medicului sã calculeze rezistenþa vascularã sistemicã. 
Aceºti parametri sunt utili pentru diagnosticarea ºi tratarea diferitelor 
stãri de ºoc ºi pentru ghidarea terapiei în infarctul miocardic acut 
(vezi Tabelul 50-8). 

Ca ºi în cazul încanulãrii arteriale, procedurile terapeutice sau 
tratamentul definitiv nu trebuie întârziate numai pentru a permite 
plasarea CAP. Complicaþiile includ toate complicaþiile plasãrii unei 
linii venoase centrale (vezi Capitolul 21). În plus, se pot produce 
aritmii cardiace ºi blocul de ram drept atunci când cateterul traver-
seazã cordul. Existã ºi alte complicaþii potenþiale, printre care se 
numãrã embolia pulmonarã sau infarctul pulmonar, înnodarea 
cateterului, infecþiile ºi ruptura unei ramuri mici a arterei pulmonare. 

Siguranþa utilizãrii CAP într-un mediu care asigurã ajutor în 
situaþii critice a fost pusã la îndoialã, din cauza asocierii dintre 

5utilizarea sa ºi ratele crescute ale mortalitãþii.  Consensul actual 
1favorizeazã continuarea utilizãrii CAP,  dar subliniazã nevoia de a 

continua investigaþiile în domeniu. Beneficiile inserãrii CAP în 
departamentul de urgenþã nu au fost investigate. Apariþia unor tehnici 

6noi, cum ar fi ecografia transesofagianã , cardiografia transtoracicã 
7 8de impedanþã  ºi velocimetria cu rezonanþã magneticã  pot reduce în 

continuare rolul CAP în departamentul de urgenþã. Studiile recente 
au demonstrat utilitatea acestor tehnici de monitorizare hemodina-
mice neinvazive în departamentul de urgenþã pentru pacienþii cu ºi 

9fãrã traumatisme.   

Pacing-ul cardiac este utilizat pentru a întreþine sau restaura 
depolarizarea miocardicã ºi deci pentru a asigura un debit cardiac 
corespunzãtor. În departamentul de urgenþã, pacing-ul poate fi 
efectual terapeutic pentru a corecta tulburãri de ritm existente, sau 
profilactic, pentru a anticipa posibilele probleme de conducere. Cele 
mai frecvente situaþii care beneficiazã de pacing în urgenþã includ 
bradiaritmia ºi  asistolia, de asemenea tahiaritmiile pot fi reduse prin 
pacing overdrive. Un ghid detaliat referitor la indicaþiile pentru 
pacing în urgenþã poate fi gãsit în Capitolul 28. Tehnicile sunt 
descrise mai jos. 

Pacing-ul transcutanat a devenit o tehnicã de mare interes în  
medicina de urgenþã, datoritã aplicãrii sale uºoare. Se folosesc 
electrozi aplicaþi extern pentru a transmite un impuls electric mio-
cardului direct prin peretele toracic Pacemakerii transcutanaþi diferã 
de generatoarele de puls standard prin câteva aspecte importante. 
Durata impulsului de stimulare este mai lungã ºi intensitatea 
curentului este mai mare decât în cazul pacing-ului intern. Contracþia 
muscularã (de obicei a peretelui toracic sau a diafragmului) este 
considerabilã în timpul pacing-ului extern, în special la intensitaþi  

TEHNICI DE PACING ÎN URGENÞÃ

Consideraþii generale

Pacing transcutanat 

156

FIG. 22-2. Cateter arterial pulmonar 
cu termodiluþie [Reprodus cu permi-
siunea Beal JM (ed): Critical Care 
for Surgical Patients. New York: 
Macmillan, 1982.]
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FIG. 22-3. Aspecte hemodinamice ale inserþiei cateterului cu balon 
în artera pulmonarã. [Reprodus cu permisiunea Gottlieb AJ (ed): The 
Whole Internist Catalog. Philadelphia: Saunders, 1980.]

Balon
umflat

Balon
dezumflat

SECÞIUNEA 3  PROBLEME ªI TEHNICI ÎN RESUSCITARE�

m
k



mari ale curentului. Acest lucru poate produce reacþii motorii din 
cauza cãrora evaluarea debitului cardiac prin palparea pulsului 
radial, carotidian sau femural devine nerelevantã, dacã are loc în 
timpul pacing-ului transcutanat. Intensitãþile mari ale curentului 
reprezintã o problemã pentru monitorizarea cardiacã prin electrocar-
diografie (ECG) standard, datoritã interferenþelor cauzate de vârfu-
rile de amplitudine ale undei de pacing. Majoritatea unitãþilor de 
pacing transcutanaþ sunt echipate cu un monitor care filtreazã 
automat vârfurile undei de pacing, astfel încât sã fie posibilã monito-
rizarea simultanã. 

Electrozii externi de pacing se aplicã uºor ºi rapid  pe piept ºi pe 
spate. Dacã se utilizeazã padele separate  pentru defibrilator, acestea 
trebuie plasate la cel puþin 2-3 cm distanþã de cele de pacing.  Pacing-ul 
transcutanat nu prezintã aproape niciun risc  de leziune electricã pentru 
cel care administreazã procedura. Electrozii sunt izolaþi electric, ºi 
compresiile toracice de resuscitare pot fi efectuate concomitent  cu 
pacing-ul, deºi este recomandat ca acesta sã fie întrerupt în timpul RCP 
pentru a minimiza stimularea necorespunzãtoare a  cordului prin 
artefacte electrice. Contactul necorespunzãtor cu suprafaþa activã a  
padelelor produce doar un ºoc uºor. În cazul unui stop prin bradiasis-
tolã, iniþial este recomandatã setarea curentului  de stimulare la intensi-
tate maximã, pentru ca apoi sã se micsoreze intensitatea curentului 
odatã cu apariþia capturilor. La un pacient bradicardic cu instabilitate 
hemodinamicã (dar nu în stop cardiac), operatorul trebuie sã mãreascã  
progresiv intensitatea curentului de la setarea minimã pânã când apare 
captura, de obicei la 50-100 mA. Captura se evidenþiazã prin urmãrirea 
ECG pe monitorul unitãþii de pacing ºi prin palparea pulsului periferic. 
ªi ecografia la patul pacientului poate fi  utilã în determinarea capturilor 

10pacemakerilor externi.  Rãspunsul hemodinamic la pacing trebuie de  
asemenea evaluat, fie cu ajutorul tensiometrului  cu manºetã fie cu un 
cateter arterial.  În situaþii ideale, pacing-ul  se va continua la  un 
amperaj de 1,25 ori mai mare faþã de pragul capturii electrice iniþiale.  

Ca ºi în cazul altor sisteme de pacing, pacingul transcutantat 
poate avea ratã de stimulare fixã (asincron) sau la cerere (sincron). 
Pacing-ul asincron trimite un impuls electric la intervale regulate 
fãrã a lua în calcul activitatea cardiacã intrinsecã de pacemaker. 
Aceasta creeazã riscul de  dezvoltare a unor aritmii, dacã stimulul 
electric al pacemakerului transcutanat este emis în perioada vulne-
rabilã a repolarizãrii ventriculare. De aceea, pacing-ul sincron este 
mai sigur, deoarece impulsul de pacing este emis numai dacã nu se 
detecteazã un complex electric intrinsec în cadrul unui interval 
presetat. Tot mai multe defibrilatoare includ un pacemaker trans-
cutan integrat. Aceste unitãþi sunt echipate cu electrozi multifuncþio-
nali care permit defibrilarea, pacing-ul ºi monitorizarea ECG 
utilizând acelaºi set de padele. În acest fel, se asigurã disponibilitatea 
pacing-ului imediat ce defibrilatorul ajunge la pacientul cu stop 
cardiac. 

Eºecul capturii la pacing-ul transcutanat se poate datora fie 
plasãrii electrozilor, fie dimensiunilor pacientului. Pacienþii care sunt 
conºtienþi sau care redevin conºtienþi în timpul pacing-ului transcu-
tanat pot avea o senzaþie de disconfort din cauza contracþiilor 
musculare. Acest disconfort devine tolerabil cu analgezie cu doze 
crescânde de morfinã sau prin sedare cu o benzodiazepinã. Nu existã 
nicio dovadã cã pacing-ul transcutanat executat corect poate provoca 

11leziuni miocardice clinic semnificative.  Totuºi, pacing-ul transcu-
tanat trebuie utilizat numai pentru stabilizarea temporarã ºi trebuie 
urmat cât mai curând posibil de o tehnicã de pacing intern, în cazul 
în care pacientul are nevoie de pacing prelungit. 

Pacing-ul transvenos constã în stimularea endocardicã a ventricu-
lului drept cu ajutorul unui electrod introdus într-o venã centralã. 

Pacing transvenos

Dificultãþile cel mai des întâlnite la aplicarea pacing-ului transvenos 
sunt obþinerea accesului vascular ºi plasarea electrodului stimulator 
în poziþia corectã. Ambele probleme pot necesita mult timp. Accesul 
vascular se poate realiza pe orice cale. Cateterele pentru pacing 
transvenos pot fi introduse printr-o varietate de cãi venoase. Se 
preferã un cateter bipolar moale, flexibil, semiflotant. Acest tip de 
cateter este cel mai sigur ºi înainteazã indiferent de fluxul sanguin 
din aval existent. 

Plasarea vârfului cateterului în vârful ventriculului drept este 
cheia pentru realizarea unui pacing transvenos de succes. Câteva 
tehnici pot fi de ajutor în plasarea reuºitã. Ghidajul fluoroscopic este 
cea mai sigurã metodã pentru poziþionarea ventricularã dreaptã, dar 
este rareori disponibilã în departamentele de urgenþã. Ghidarea 
electrocardiograficã este utilã la pacienþii cu complexe înguste ºi/sau 
unde P atunci când fluoroscopia nu este disponibilã. Existã rapoarte 
încurajatoare despre utilizarea ecografiei la patul bolnavului pentru a 
ghida plasarea pacemaker-ului transvenos în departamentele de 

12,13urgenþã.  Aceastã tehnicã poate deveni foarte atractivã, având în 
vedere siguranþa ºi disponibilitatea ecografiei pe scarã largã. 
Cateterele flotante cu balon ataºat la capãt pot ajuta la poziþionare 
atunci când sunt utilizate simultan cu ECG sau ghidaj fluoroscopic 
sau când sunt utilizate independent. Balonul este umflat dupã 
introducerea cateterului într-o venã centralã. Apoi fluxul sanguin din 
aval direcþioneazã capãtul cateterului spre ventricul, în timp de ope-
ratorul face cateterul sã avanseze încet. Balonul trebuie dezumflat 
înainte de retragere la toate cateterele cu balon ataºat la capãt. 

Când pacienþii au fluxul sanguin din aval redus sau inexistent 
(inclusiv în multe situaþii în care pacing-ul transvenos ar putea fi 
utilizat în departamentul de urgenþã), plasarea electrodului în 
ventriculul drept este foarte dificilã. Cateterele cu balon ataºat la 
capãt nu sunt de mare ajutor la plasare în cazul situaþiilor în care 
fluxul este redus sau inexistent. În cazurile de urgenþã realã, electro-
zii pacemaker-ului sunt conectaþi la sursã ºi cateterul este avansat în 
orb în speranþa cã vârful va atinge endocardul ventriculului drept ºi 
se va realiza captura. În aceastã situaþie calea de acces vascular 
utilizatã trebuie sã fie vena jugularã internã dreaptã. Cu aceastã abor-
dare, cateterul va parcurge o linie dreaptã pânã în ventriculul drept ºi 
rareori se va curba în atriu, sau va aluneca în vena cavã inferioarã.

Setarea pacemakerului se face în funcþie de condiþia clinicã. 
Pentru cei mai mulþi pacienþi rata iniþialã este de 80 pânã la 100 de 
impulsuri/min. Modul asincron (fãrã sensing) se utilizeazã iniþial la 
pacienþii care necesitã pacing de urgenþã pentru bradicardie instabilã 
hemodinamic. Se va urmãri ECG-ul pentru a determina prezenþa sau 
absenþa capturii (Figura 22-4). Amperajul trebuie setat iniþial la 
maximum (de obicei 20 mA) ºi redus apoi dupã realizarea capturii.  
Când poziþia capãtului este optimã, captura trebuie sã se producã la 
mai puþin de 2 mA. Pacing-ul trebuie sã continue la amperaj de 1,5 
pânã la de 2 ori mai mare faþã de pragul de capturã. Frecvenþa 
ulterioarã ºi setãrile de sensing trebuie ajustate dupã cum indicã 
starea hemodinamicã a pacientului ºi tulburãrile de ritm subiacente. 

Radiografiile toracice trebuie obþinute dupã stabilizarea pacien-
tului pentru a verifica plasarea corectã a electrodului de stimulare ºi 
pentru a determina existenþa unui posibil pneumotorax in urma 
cateterizãrii venoase centrale. În final, se va acorda o atenþie specialã 
fixãrii cateterului de pacing la locul de inserþie înaintea transferului 
pacientului. Pacing-ul transvenos se utilizeazã cu mai mult succes în 
situaþiile cu grad de urgenþã mai mic, în special atunci când existã 
suficient timp pentru a utiliza fluoroscopia. În contextul unui stop 
cardiac se preferã pacing-ul transcutanat. 

Pacing-ul transtoracic este menþionat aici mai degrabã din raþiuni 
istorice, având în vedere cã tehnicile de pacing extern l-au înlocuit 
aproape complet. Totuºi, se poate încerca efectuarea pacing-ului 
transtoracic atunci când s-a încercat fãrã succes pacing-ul 

22  TEHNICI DE MONITORIZARE INVAZIVE ªI PACING ªI DEFIBRILATOARE EXTERNE IMPLANTABILE ªI AUTOMATE� 157

m
k



transvenos. Când pacing-ul transtoracic se efectueazã în orb, 
probabilitatea plasãrii cu succes este redusã, ºi existã riscul puncþie 
hepatice, arterei pulmonare, diafragmului, plãmânului sau arterei 

14coronare.  Deºi nu existã studii concludente în acest sens, plasarea 
cu ghidaj ecografic ar putea îmbunãtãþi rezultatele. 

În 1933, William Kouwenhoven a observat, în cadrul unor experi-
mente pe câini, cã ºocurile electrice pe torace transmise la interval de 
30 s de la inducerea fibrilaþiilor ventriculare (FV) aveau o ratã de 
succes de 98% în oprirea aritmiei. Dupã 2 min de FV, rata de resus-
citare scãdea la 27%. Tot el a raportat rezultate similare pentru 

15subiecþii umani.  Cercetãrile moderne aratã cã probabilitatea de 
resuscitare cu succes scade cu aproximativ 10%/min dupã debutul 
FV. De aceea, elementul decisiv al tratamentului urgenþelor cardiace 
este asigurarea defibrilãrii cât mai repede cu putinþã. 

Douã descoperiri tehnologice recente au dus la aplicarea mai 
rapidã a defibrilãrii. Defibrilatoarele externe automate permit 
echipajului de prim ajutor sã asigure defibrilarea extrem de rapid. 
Chiar ºi persoanele fãrã pregãtire medicalã, cum ar fi membrii fami-
liei sau trecãtorii, pot învãþa sã utilizeze aceste dispozitive. În plus, 
defibrilatoarele implantate permit ca pacienþii cu aritmii ventriculare 
maligne frecvente sã poarte cu ei defibrilatoare proprii tot timpul. 
Medicii din departamentele de urgenþã trebuie sã fie familiarizaþi cu 
aceste dispozitive ºi cu problemele speciale legate de utilizarea lor. 

Defibrilatoarele externe automate (DEA) au mecanisme de control 
relativ simple ºi pot fi utilizate dupã un minim de pregãtire pentru a 
iniþia defibrilarea. Operatorul poziþioneazã padelele-electrod  pe 
marginea sternalã dreaptã a pacientului ºi la apexul cardiac. Padelele 
sunt utilizate atât pentru monitorizare cât ºi pentru defibrilare. Dupã 
ce a fost aplicat, DEA trebuie pornit. DEA analizeazã ritmul cardiac 
ºi iniþiazã algoritmul de tratament. Un dispozitiv complet automat va 
elibera un ºoc electric imediat ce a sesizat tahicardia ventricularã sau 
FV. DEA anunþã începerea defibrilãrii printr-un semnal sonor, iar 
operatorul nu mai poate opri emiterea impulsului decât prin oprirea 
dispozitivului. Un DEA semiautomat analizeazã ritmul ºi apoi emite 
o recomandare referitoare la necesitatea unui ºoc. Operatorul trebuie 
sã apese un buton de control pentru a lansa defibrilarea. 

DEA emite ºocurile pentru pacienþii cu FV de câteva ori, secven-
þial, pânã când se produce un ritm cardiac organizat sau pânã când se 
atinge numãrul maxim de ºocuri permis de algoritmul programat. 
Multe dispozitive asigurã ºi înregistrarea ritmului ºi a evenimentelor 
pe durata utilizãrii lor, ceea ce permite medicului sã reconstituie 
ulterior succesiunea evenimentelor din timpul resuscitãrii. 

DEFIBRILATOARE EXTERNE    
IMPLANTABILE ªI AUTOMATE

Defibrilatoare externe automate 

Un DEA poate fi plasat pe un pacient instabil în aºteptarea 
deteriorãrii ulterioare, dar nu trebuie activat decât dacã pacientul nu 
are puls. Deoarece artefactele de miºcare pot perturba circuitul ritm-
analizã, DEA nu trebuie sã aibã sensingul activat în timpul RPC, 
transportului sau când pacientul are convulsii. Spre deosebire de 
pacemakerele transcutanate, DEA poate cauza un ºoc electric 
puternic operatorului sau altui membru al personalului, astfel încât la 
defibrilarea cu DEA trebuie luate aceleaºi mãsuri de precauþie în 
ceea ce priveºte contactul cu pacientul ca ºi la utilizarea defibrila-
toarelor standard. Eºecul unui DEA de a restabili un ritm cardiac cu  
puls reprezintã un semn clar de prognostic nesatisfãcãtor, asociat 
adesea cu perioade lungi ale stopului cardiac, sau alte ritmuri decât 
FV. Atunci când un DEA nu reuºeºte resuscitarea unui pacient cu 
stop cardiac, trebuie urmate regulile de suport vital cardiac avansat 
(ACLS).  

DEA sunt extrem de eficiente în sistemele de servicii medicale 
de urgenþã pe mai multe niveluri, astfel încât un echipaj de inter-
venþie echipat cu DEA ajunge rapid la pacient, ºi este urmat de 
sosirea paramedicilor cu echipamentul complet pentru suport vital 
avansat. Existã un interes continuu pentru dispunerea DEA uzului 

16-18general ºi de cãtre persoane fãrã pregãtire medicalã,  însã aceastã 
19iniþiativã este controversatã.  

Prima implantare a unui defibrilator de cardioversie implantabil 
(DCI) la un subiect uman a fost efectuatã în 1980 la spitalul Johns 
Hopkins. De atunci, a devenit principala opþiune terapeuticã pentru 
moartea subitã cardiacã, reducând mortalitatea de la aproximativ 30-
45% pe an pânã la mai puþin de 2%/an. Aceastã eficacitate remar-
cabilã, combinatã cu eºecul terapiei farmaceutice (ºi efectele ei 
potenþial proaritmice) ºi cu dezvoltarea constantã a acestor dispozi-
tive, care au devenit tot mai sofisticate ºi de dimensiuni tot mai mici, 
a fãcut ca utilizarea DCI sã creascã exponenþial. Pânã în 1994 
existau aproximativ 50.000 de DCI implantate în întreaga lume; în 
1995 au fost efectuate mai mult de 20.000 de implanturi numai în 
Statele Unite. Având în vedere cã recomandãrile referitoare la 
implantarea de DCI sunt din ce în ce mai frecvente, este foarte 
probabil cã medicii implicaþi în serviciile de urgenþã vor vedea din 

20ce în ce mai mulþi pacienþi cu astfel de dispozitive.  
Un DCI este alcãtuit dintr-un generator de puls, un sistem de 

control cu electrozi atât de sensing cât ºi de ºoc, un circuit pentru 
analizarea ritmului cardiac ºi pentru declanºarea defibrilãrii ºi o 
sursã de curent. În prezent existã trei generaþii de DCI. Cu fiecare 
generaþie nouã aceste dispozitive devin tot mai mici, mai sofisticate, 
mai sigure ºi mai uºor de implantat. DCI-urile din a doua generaþie 
sunt încã utilizate pe scarã destul de largã. Aceste dispozitive sunt în 
general plasate prin toracotomie sau sternotomie, iar defibrilarea se 
produce prin intermediul electrozilor plasaþi pe interiorul sau 

Defibrilatoare de cardioversie implantabile 

FIG. 22-4. Pacing-ul cu capturã inter-
mitentã. "P" indicã bãtãile eficiente ºi 
"A" artefactul de pacing fãrã capturã. 
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exteriorul pericardului. Electrozii de sensing sunt plasaþi epicardic 
sau transvenos. Algoritmii de sensibilitate pentru DCI-urile din a 
doua generaþie erau destul de puþin sofisticaþi; ei sunt capabili sã 
detecteze cu destulã siguranþã tahicardia ventricularã ºi FV, dar pot 
de asemenea sã transmitã ºocuri neadecvate ºi pentru ritmurile 
supraventriculare.  Aproximativ o treime dintre pacienþii cu DCI-uri 
din a doua generaþie primesc cel puþin un ºoc declanºat de o 
tahnicardie supraventricularã pe durata de funcþionare a dispozi-
tivului. 

DCI-urile din a treia generaþie au un volum de aproximativ 60 
mL, sau aproximativ un sfert din volumul dispozitivelor din a doua 
generaþie. Electrozii de sensing-pacing-defibrilare sunt plasaþi 
transvenos, iar dispozitivul în sine este în general implantat 
subcutanat în regiunea subpectoralã sau într-un buzunar abdominal. 
Un electrod suplimentar subcutanat poate fi utilizat pentru a ajuta la 
reducerea pragului de defibrilare. Pe o radiografie toracicã, la prima 
vedere aceste dispozitive pot fi confundate cu uºurinþã cu un 
pacemarker convenþional. O examinare atentã a electrozilor poate 
releva adevãrata lor naturã (Figura 22-5). DCI-urile mai noi sunt mai 
bune în a recunoaºte tahicardia supraventricularã ºi sunt capabile de 
rãspunsuri variate la tahicardia ventricularã ºi FV. Cele mai multe 
sunt programate pentru a urma o abordare pe niveluri a aritmiilor 
ventriculare:  pacing antitahicardie, cardioversie de energie joasã ºi 
apoi defibrilare. În funcþie de frecvenþa descãrcãrilor electrice ºi de 
utilizarea sau nu a funcþiei de pacemarker, DCI-urile de ultimã 
generaþie au o duratã de viaþã proiectatã de aproximativ 8 ani .

DCI-urile sunt extrem de eficiente în prevenirea morþii subite 
cardiace. Cea mai frecventã cauzã a decesului la pacienþii cu DCI 
este insuficienþa cardiacã congestivã, care trebuie tratatã în mod 
standard în departamentul de urgenþã. Totuºi, cel mai frecvent motiv 
pentru care un pacient cu DCI se prezintã la departamentul de 
urgenþã este evaluarea corectitudinii unui ºoc primit anterior. Cauzele 
eliberãrii de ºocuri inadecvate sunt prezentate în Tabelul 22-2. Este 
important sã se poatã determina numãrul de ºocuri primite, 

EVALUAREA ªI TERAPIA ÎN  
DEPARTAMENTUL DE URGENÞÃ

activitatea în care era implicat pacientul la momentul respectiv ºi 
simptomele prodromale sau traumatismul determinat de ºoc. De 
asemenea trebuie notate toate modificãrile recente în dozarea 
medicamentelor antiaritmice. Examenul clinic se va focaliza pe 
semnele vitale, statusul cardiovascular, buzunarul defibrilatorului ºi 
pe leziunile determinate de  incident. Pacientul trebuie monitorizat pe 
durata evaluãrii. Se va efectua ºi interpreta un ECG, luând în consi-
derare faptul cã supradenivelãrile ºi subdenivelãrile segmentului ST 
datorate exclusiv ºocului vor dispãrea în 15 min. O radiografie 
toracicã poate releva migrarea, deplasarea sau ruptura electrodului. 
Nivelurile sangvine ºi urinare de substanþe antiaritmice trebuie de 
asemenea determinate ºi se vor explora tulburãrile electrolitice.

Criteriile de internare depind de motivul pentru care a fost 
eliberat ºocul. Trebuie consultat cardiologul pacientului, iar DCI-ul 
poate fi examinat prin intermediul unor dispozitive de telemetrie 
externe care sunt specifice fiecãrui fabricant ºi model. Recoman-
dãrile generale pentru internare includ pacienþii instabili, cei care au 
primit douã sau mai multe ºocuri în interval de o sãptãmânã, cauzele 
corectabile de aritmie ºi orice semn de infecþie sau de perturbare 
mecanicã a sistemului de control al DCI. DCI-ul poate fi examinat 
prin intermediul unor dispozitive de telemetrie externe care sunt 
specifice fiecãrui fabricant ºi model.

Pentru un pacient cu DCI aflat în stare de stop cardiac se 
urmeazã procedurile de resuscitare normale, de bazã ºi avansate. 
Dacã este necesarã defibrilarea, operatorul trebuie sã evite 
plasarea padelelor direct peste DCI. Prezenþa electrodului 
epicardial poate proteja miocardul de ºocuri ºi poate de asemenea 
necesita replasarea padelelor. RCP se poate efectua la fel ca în 
condiþii normale. Dacã DCI se descarcã în timpul RCP, operatorul 
poate resimþi un mic ºoc electric, dar acesta nu este nici inconfortabil 
ºi nici periculos. 

În anumite momente poate deveni necesarã dezactivarea tempo-
rarã a DCI, ca în cazul unui ºoc neadecvat pentru un ritm stabil. 
Dispozitivele din a doua generaþie pot fi dezactivate prin plasarea 
unui magnet inelar pe cadranul din dreapta sus (Figura 22-6) al gene-
ratorului de puls pentru un interval de 30 s, pânã când sunetul inter-
mitent înceteazã ºi se aude un ton continuu. Apoi magnetul poate fi 
înlãturat. Dacã aceastã metodã eºueazã, se poate încerca dezactivarea 
prin plasarea magnetului pe colþul opus al generatorului de puls 
(unele dispozitive au fost plasate invers în timpul intervenþiei 
chirurgicale). Rãspunsul dispozitivelor din a treia generaþie la 
magneþi poate fi destul de complex, dar în general defibrilarea este 
dezactivatã numai în prezenþa unui magnet. Aceasta necesitã 
poziþionarea magnetului pe pielea care acoperã DCI. Defibrilarea 
poate fi reactivatã prin îndepãrtarea magnetului. Unele dispozitive 
din a treia generaþie sunt programate, astfel încât nu pot fi 

FIG. 22-5. Radiografia toracicã a unui pacient cu defibrilator de a 
treia generaþie implantat fãrã toracotomie. DCI-ul este în zona sub-
pectoralã din stânga. Electrozii (sãgeþile) au fost plasaþi transvenos. 
Electrodul proximal este plasat la joncþiunea dintre vena cavã supe-
rioarã ºi atriul drept. Electrodul distal se aflã în ventriculul drept. 

Tabelul 22-2 Cauze potenþiale în eliberare inadecvatã 
a unui ºoc de la DCI 

Înregistrare falsã 

Tahicardie supraventricularã cu rãspuns ventricular rapid

Activitate muscularã (tremor, contracþie diafragmaticã)

Surse externe (lovituri la nivelul peretele toracic, vibraþii, spike-uri de 

stimulare)

Înregistrarea undelor T ca ºi complexe QRS (înregistrare dublã)

Ruperea sau migrarea unitãþii de sensing 

Tahiaritmie nesusþinutã 

Interacþiuni între pacemaker ºi DCI 

Deteriorarea unui component

Sursa: Adaptat dupã Munter WM, DeLacey WA: Automatic implantable 
cardioverter defibrillators. Emerg Med Clin North Am 12:579, 1994. Utilizat 
cu aprobare. 
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dezactivate de un câmp magnetic. Toate ICD-uri trebuie evaluate de 
21un cardiolog dupã ce au fost expuse unui magnet.  
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23
RESUSCITAREA CEREBRALÃ

Ischemia cerebralã continuã sã afecteze un procent important din 
populaþia Statelor Unite ale Americii. Datele de la ARIC (Riscul 
Aterosclerotic în Comunitãþi), CHS (Studiul de sãnãtate cardiovas-
cularã) ºi NHLBI (Institutul Naþional de hematologie, pneumologie ºi 
cardiologie) aratã cã aproximativ 600.000 de persoane suferã de un 
atac cerebral nou sau recurent în fiecare an. În plus, în Statele Unite, 
atacul vascular cerebral este cauza principalã a handicapurilor grave, 
pe termen lung. În prezent, trei milioane de americani au handicapuri 
permanente datorate accidentelor ischemice, iar 31% din cei care 
supravieþuiesc au nevoie de ajutor pentru a se îngriji, 20% au nevoie 
de ajutor la mers, 71% au o capacitate redusã de muncã la o 
examinare în medie 7 ani mai târziu, iar 16% trebuie internaþi. 
Costurile directe ºi indirecte ale accidentelor vasculare în 1998 au 
fost estimate la peste 40 de miliarde de dolari. În plus, resuscitarea 
cardiopulmonarã acordatã victimelor stopului cardiac atât în 
interiorul cât ºi în afara spitalului restabileºte circulaþia spontanã la 
aproximativ 70.000 de pacienþi pe an în Statele Unite. Cel puþin 60% 
dintre aceºti pacienþi decedeazã ulterior în spital ca urmare a afectãrii 
cerebrale majore; numai 3 - 10 % din numãrul de pacienþi resuscitaþi 
reuºesc sã revinã la modul de viaþã anterior. Evident, dezvoltarea de 
intervenþii eficiente pentru prevenirea acestor sechele ale ischemiei ºi 
reperfuziei cerebrale ar spori considerabil valoarea investiþiilor deja 
efectuate ºi mii de pacienþi cu handicap ar fi reintegraþi complet ºi 
productiv în familiile lor ºi în societate.  

Existã douã probleme importante legate de efortul continuu de a 
reduce morbiditatea neurologicã. Prima este descoperirea mecanis-
melor implicate în leziunea ºi vindecarea tisularã, ºi cealaltã este 
identificarea unei terapii eficiente din punct de vedere clinic. 
Trialurile clinice realizate cu mai mult de zece ani în urmã utilizând 
în tratamentul post-resuscitare barbiturice sau antagoniºti de calciu au 
fost dezamãgitoare. Mai recent, tratamentul clinic al atacului vascular 
cerebral cu un neutralizator de radicali liberi (tirilazad), cu antagonist 
de molecule-1 de adeziune intercelularã (enlimomab), cu antagonist 
al receptorilor de glutamat (aptiganel, gavestinel), cu inhibitori de 
eliberare de glutamat (lubeluzole), administrarea de gangliozide 
(GM1), blocarea canalelor de calciu sau substanþele care produc 
creºterea numãrului receptorilor GABA (clometiazol) s-au dovedit 
ineficiente. Acest lucru sugereazã cã înþelegerea mecanismelor 
implicate în distrugerea ºi refacerea neuronilor rãmâne incompletã. 

Patru observaþii majore au pus bazele investigaþiilor privind 
1leziunile cerebrale datorate ischemiei ºi reperfuziei: (1) pierderea 
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rapidã a compuºilor fosfaþi, cu energie crescutã, în timpul ischemiei 
urmate de recuperarea acestora în primele 15 minute de reperfuzie, 
(2) dovezi morfologice cã majoritatea leziunilor structurale au loc în 
timpul reperfuziei, în special în zonele selectiv vulnerabile, (3) 
hipoperfuzia cerebralã progresivã în timpul reperfuziei postische-
mice ºi (4) înhibarea prelungitã a sintezei proteinelor la neuronii 
selectiv vulnerabili. Stopul cardiac care are drept rezultat leziunea 
cerebralã ischemicã-anoxicã este caracterizat prin trei faze: ischemia, 
reperfuzia precoce ºi reperfuzia tardivã. Am publicat recenzii vaste 
ale modelului nostru teoretic de interacþiuni cauzale între leziunile 
neuronale ºi mecanismele de refacere în timpul ischemiei ºi reper-

1,2fuziei.  Pe scurt, mecanismele lezionale primare includ minim 
activarea fosfolipazelor ºi enzimelor proteolitice (calpainã) în timpul 
ischemiei ºi generarea de radicali însoþiþi de peroxidarea lipidelor ºi 
de activarea caspazei în timpul reperfuziei. Acest capitol subliniazã 
rolul esenþial al calciului ºi fierului în aceste mecanisme lezionale ºi 
sugereazã posibile terapii pentru ameliorarea leziunilor cerebrale 
cauzate de o leziune ischemicã.

Studiile morfologice au arãtat cã gradul de leziune tisularã observatã 
în urma ischemiei reflectã în mare mãsurã leziunile apãrute în timpul 
reperfuziei ºi au identificat populaþii specifice de neuroni care sunt 
susceptibile în mod excepþional la leziune ºi moarte. Aceºti neuroni 
sensibili includ neuronii piramidali din straturile 3 ºi 5 ale cortexului 
ºi cei aflaþi în CA1 ºi hilul hipocampului. Se observã leziuni 
ultrastructurale minime în creier în timpul ischemiei complete. Se 
poate observa o marginaþie ºi grupare a cromatinei nucleare la 10 - 
15 minute dupã ischemia completã. Mitocondriile pot fi uºor 
tumefiate, dar structura acestora nu prezintã modificãri degenerative 
majore la o ischemie completã de pânã la 30 de minute. La fel, se 
poate observa o anumitã edemaþiere a reticulului endoplasmic (RE) 
în timpul ischemiei, însã poliribozomii rãmân asociaþi corespunzãtor 
cu RE ºi dezagregarea poliribozomilor nu are loc în timpul ischemiei 
complete. Membranele nucleare ºi plasmatice prezintã o structurã 
bilaminarã normalã, bine definitã, fãrã evidenþã de orificii sau 
dezintegrare structuralã generalã. 

În raport cu numãrul mic de descoperiri morfologice, existã 
modificãri biochimice severe. În prima fazã a stopului cardiac are 
loc o scãdere bruscã a conþinutului de oxigen în creier, care se 
apropie de zero în 6 - 12 secunde. Neuronii au rezerve foarte limitate 
de glucozã, glicogen sau fosfocreatinã; astfel, depleþia de oxigen 
duce la o scãdere bruscã a nivelurilor de adenozin trifosfat (ATP) în 
þesuturi, care se apropie de zero în 4 minute. Glicoliza anaerobã ºi 
depleþia de ATP duc la acidozã lacticã, respectiv acumulare de 
hipoxantinã în timpul fazei ischemice. Deoarece aproximativ 80% 
din ATP din creier este utilizat pentru a menþine gradientele ionice 
transmembranare pentru potasiu, sodiu ºi calciu, aceste gradiente 
ionice se degradeazã de asemenea rapid. În timpul anoxiei ischemice 
complete, aceºti ioni se echilibreazã între fluidele extra- ºi intrace-
lulare în 5-10 minute de la leziune. 

Nivelul citosolic crescut de calciu, considerat a fi un factor 
3iniþiator important care duce la moartea celularã , determinã mai 

multe evenimente cheie: activarea fosfolipazei A  membranarã 2

clivajul proteolitic al xantin-dehidrogenazei, activarea enzimei 
proteolitice calpaina, activarea sintetazei oxidului nitric (SON) ºi 
eliberarea neurotransmiþãtorilor excitatori, de exemplu glutamatul. 
Fosfolipaza A  divizeazã un acid gras, în principal arahidonic, din 2

lipidele membranei celulare, producând astfel un acid gras liber ºi 
distrugând structura membranei în proces. Proteoliza xantin-
dehidrogenazei în celulele endoteliale ale creierului produce xantin-
oxidaza, care va reacþiona cu hipoxantina ºi va produce radicalul 

FAZA ISCHEMICÃ

superoxid (O ) în timpul reperfuziei. Proteinele degradate de 2

calpainã în timpul ischemiei sau reperfuziei includ protein-kinaza-2 
asociatã cu microtubuli, tubulina, neurofilament de proteine, 
spectrina, protein-kinaza C, calciu/calmodulin kinaza II ºi factorii de 
iniþiere de conversie eIF4E ºi eIF4G (vezi mai jos). 

În timpul reperfuziei precoce, nivelurile de ATP ºi cantitatea totalã 
de adenilat se refac rapid. Dacã accidentul ischemic a durat mai 
puþin de 20 de minute, gradientele ionice membranare se refac de 
asemenea rapid. În cazurile accidentelor mult mai lungi, de 1-3 ore, 
are loc de fapt o creºtere a cantitãþilor tisulare totale de calciu în 
timpul reperfuziei. Se crede cã acest lucru reflectã lezarea extinsã ºi 
ireversibilã a membranei celulare în timpul acestor perioade mult 
prelungite de ischemie.

Arahidonatul este oxidat rapid atât de ciclooxigenazã cât ºi de 
lipooxigenazã, ºi revine la nivelurile stãrii preischemice la 30 de 
minute dupã reperfuzie. Mai multe substanþe vasoactive sunt produse 
din metabolizarea arahidonatului. Prostaglandinele sunt produse ale 
ciclooxigenazei, iar leucotrienele sunt produse ale lipooxigenazei. 
Producerea de prostacicline ºi prostaglandine vasodilatatoare este 
inhibatã foarte mult în timpul reperfuziei precoce. Astfel compuºii 
vasospastici sunt predominanþi în produsele leucotrienelor ºi 
prostaglandinelor. În timp ce nivelurile de acid arahidonic liber revin 
rapid la valorile iniþiale în timpul reperfuziei, leucotrienele rãmân la 
un nivel mult ridicat cel puþin 24 de ore. Durata în care leucotrienele 
rãmân la un nivel ridicat poate explica modificãrile de flux sangvin 
observate la creierul post-ischemic (fenomenul "no-reflow"/”fãrã 
reflux”). Revenirea la o presiune arterialã sistemicã normalã sau uºor 
hipertensivã produce o hiperperfuzie cerebralã iniþialã. Totuºi, într-o 
orã, perfuzia cerebralã globalã scade la niveluri de 20 - 40% din 
valorile normale, la care rãmâne timp de 1-2 zile. Acest fenomen are 
loc fãrã modificãri în presiunea intracranianã ºi s-a considerat la 
început cã duce la o dereglare a metabolismului cu energie crescutã 
ºi la moarte neuronalã în timpul reperfuziei. Totuºi, terapiile care 
inhibã hipoperfuzia cerebralã post-ischemicã au avut efecte minime 
asupra rezultatului neurologic.

Lipidele membranare sunt peroxidate foarte mult prin reacþiile 
radicalilor dependenþi de fier din timpul reperfuziei. În primele 30 de 
secunde de reperfuzie, are loc o producþie bruscã de radicali liberi de 
oxigen, deºi nu se cunoaºte identitatea exactã a tipurilor de radicali. 
Xantin-oxidaza ºi ciclooxigenaza, ale cãror substraturi sunt hipoxan-

-tina ºi arahidonatul, produc O  ca produs secundar. În plus, O  2 2

reacþioneazã cu oxidul nitric produs de SON ºi formeazã peroxini-
tritul care poate de asemenea iniþia peroxidarea lipidelor. Este 
necesar un metal de tranziþie, de exemplu fierul, pentru reacþia 
radicalilor de oxigen cu macromoleculele tisulare, inclusiv lipidele 
(peroxidarea lipidelor). Celulele gliale ale creierului au provizii 
importante de fier (trivalent) oxidat, în mare parte sub formã de 
feritinã ºi transferinã, forme în care fierul nu poate sã acþioneze drept 
catalizator pentru reacþiile radicalilor de oxigen. Totuºi, O , care este 2

prezent în cantitãþi excesive în timpul reperfuziei precoce, determinã 
reducerea de fier trivalent ºi eliberarea de fier bivalent din feritinã, 
iar peroxidarea lipidelor în creierul reperfuzat a fost demonstratã în 
multe laboratoare ºi este asociatã cu neuronii selectiv vulnerabili. De 
asemenea, aceste reacþii par a fi implicate în geneza fenomenului de 
hipoperfuzie post-ischemicã, inhibat de superoxid dismutazã ºi 
deferoxaminã sau U74006F, un lanþ terminal de peroxidare a 
lipidelor. 

Neurotransmiþãtorii aminoacizi excitatori par sã joace un rol în 
leziunea produsã de ischemia cerebralã focalã, de exemplu acci-
dentul vascular cerebral; nu este clar dacã acelaºi lucru este adevãrat 
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în cazul ischemiei cerebrale globale. Totuºi, recaptarea de neuro-
transmiþãtori excitatori este inhibatã de arahidonat ºi de produºii 
peroxidãrii lipidelor, ºi astfel stimularea continuã a receptorilor poate 
contribui la leziuni neuronale prin mecanisme neidentificate pânã în 
prezent. 

Se cunoaºte de mult timp cã supresia producerii de proteine la 
nivel cerebral are loc dupã ischemie si reperfuzie ºi este probabil ca 
aceasta sã fie un factor decisiv în moartea neuronilor. Creierul are un 
necesar substanþial de sintezã a proteinelor, doar pentru întreþinerea 
funcþiei cerebrale. Acesta exprimã cel mai mare procent din ADN-ul 
sãu pentru orice organ, iar turnover-ul de proteine este aproximativ 
egal cu 100% din conþinutul de proteine la fiecare 48 de ore. În plus, 
ca rezultat al ischemiei ºi reperfuziei este o nevoie semnificativã de 
înlocuire a proteinelor distruse prin proteoliza mediatã de calpainã ºi 
prin peroxidarea lipidelor membranare (membranele neuronale sunt 
formate în procent de 50% din proteine). Deoarece proteinele au 
roluri fundamentale în celulã, incluzând reacþiile enzimatice ale 
metabolismului intermediar, transportul ºi depozitarea, de asemenea 
semnalizarea intracelularã ºi structura celularã, se presupune cã 
modificãrile semnificative ale capacitãþii neuronilor de a produce ºi 
de a menþine proteinele ar avea un efect important asupra capacitãþii 
de supravieþuire a celulelor. Într-adevãr, inhibarea sintezei protei-
nelor poate sã declanºeze apoptoza.

Sinteza proteinelor este întreruptã în timpul ischemiei din lipsa 
4ATP.  Totuºi, chiar ºi cu o recuperare rapidã a nivelurilor de ATP în 

timpul reperfuziei, existã o supresie severã a sintezei proteinelor care 
variazã în funcþie de durata ischemiei, de zona cerebralã ºi de tipul 
de proteinele. În timp ce majoritatea regiunilor creierului îºi recupe-
reazã capacitatea de sintetizare a proteinelor dupã o perioadã scurtã 
de ischemie, sinteza proteinelor în regiunile vulnerabile în mod 
special scade cu aproximativ 90 de procente în reperfuzia precoce ºi 
nu va creºte semnificativ. Incapacitatea de sintezã a proteinelor este 
datoratã întreruperii formãrii de complexe ribo-zomale noi care sã 
participe în etapa de translaþie. Iniþierea, etapa limitatoare a vitezei 
de translaþie, necesitã o asamblare coordonatã a subunitãþilor 
ribozomale, un ARNm care sã fie translatat ºi un ARNt cu subunitate 
amino-acil pentru primul aminoacid (întotdeauna metioninã la 
eucariote). Acest proces este coordonat de o familie de proteine 
denumite factori de iniþiere eucariotã (eIF-uri). Complexele eIF4 ºi 
eIF2 sunt punctele importante de reglare în iniþierea translaþiei. 
ARNm-urile celulare au o eficienþã foarte variatã de legare cu eIF4E, 
ºi în situaþii fiziologice normale, selectarea de mesaje pentru iniþierea 

209translaþiei este realizatã prin modificarea fosforilãrii Ser  la eIF4E. 
Totuºi, în condiþii de stres celular (de ex. ºoc termic, infecþie viralã 
sau inaniþie), se realizeazã o scãdere a ratei globale de sintezã a 

51proteinelor prin fosforilarea Ser  la subunitatea  din eIF2 [eIF2(P)]. 
Studiile au identificat modificãri importante ale eIF-uri care au 

loc în timpul ischemiei ºi reperfuziei cerebrale: (1) existã o degra-
dare proteoliticã nesemnificativã a eIF4E în timpul ischemiei, dar 
fãrã modificãri ale stãrii de fosforilare în timpul ischemiei sau 

5,6reperfuziei;  (2) existã o degradare proteoliticã semnificativã a 
7,8eIF4G  mediatã de calpainã în timpul ischemiei si reperfuziei;  ºi  

(3)  poate cel mai important, are loc o creºtere de aproximativ 20 de 
ori a eIF2(P) în timpul reperfuziei precoce. În þesutul nonischemic, 

9eIF2 fosforilat se aflã exclusiv în astrocite.  Dupã numai 10 minute 
de la reperfuzie post-ischemicã, existã amprente imunologice 
eIF2(P) importante în citoplasma neuronilor din hipocampus ºi 
cortex. Dupã o orã de la  reperfuzie, eIF2(P) este proeminent atât în 
nuclee cât ºi citoplasma neuronilor vulnerabili selectiv din hipocamp 
ºi cortex; eIF2(P) în nucleu nu este observat niciodatã la neuronii 
rezistenþi la ischemie. Dupã 4 ore de la reperfuzie, tiparul 
imunologic al eIF2(P) la neuronii vulnerabili sugereazã condensarea 
nuclearã, corespunzãtoare primelor etape de apoptozã. Aceste 

rezultate oferã un mecanism de inhibare a sintezei proteinelor la 
neuronii vulnerabili în timpul reperfuziei ºi, împreunã cu alte dovezi 
care sugereazã un rol al eIF2(P) în producerea apoptozei, pot 
reprezenta un fenomen fundamental al cãii care duce la moartea 
neuronilor vulnerabili. Este interesant de observat cã animalele 
tratate cu 20 unitãþi/kg de insulinã la resuscitare au capacitatea de 
defosforilare a eIF2(P) ºi de recuperare a sintezei proteinelor la 
neuronii vulnerabili din hipocampus la 90 de minute dupa reperfuzie. 
Activarea eIF2kinazei PERK, care fosforileazã eIF2 în timpul 
reperfuziei, ºi efectele salutare ale insulinei în dozã crescutã indicã 
faptul cã aceste cãi de semnalizare ale celulelor, în special rãspunsul 
proteinelor cu defect de plicaturare (UPR), respectiv calea PI-3 
kinazã/Akt, joacã un rol în mecanismele de leziune/supravieþuire 
neuronalã. Astfel, factorii de creºtere, inclusiv factorul de creºtere al 
fibroblastelor, factorul de creºtere neuronal, factorul de creºtere 
insulinã-like 1 ºi insulina, toþi aceºtia cu o capacitate demonstratã de 
a îmbunãtãþi supravieþuirea neuronilor în laborator, pot avea un rol în 

10limitarea ºi repararea leziunilor neuronale.    

Dupã 15 minute de ischemie globalã tranzitorie, caspazele au fost 
activate proteolitic în neuronii CA1 hipocampici la 8-72 de ore de la 
reperfuzie, rezultând o activitate a dezoxiribonucleazei, activarea 
PKR ºi fosforilarea eIF2, clivajul proteinei 1 care leagã eIF4E, 
inhibitoare a translaþiei cap-dependente ºi clivajul eIF2, eIF4B ºi 
eIF4G. Vor fi necesare studii pentru a examina modificãrile în 
translaþia mesajului ºi în semnalizarea intracelularã care au loc dupã 

11,12accidentul ischemic.  Nu se poate face o distincþie între concentra-
þiile ionice de þesut cerebral ºi cele normale dupã 4 ore de la reper-
fuzie în urma unui stop cardiac de 15 minute. Fierul din þesut a fost 
recuperat într-o formã cu greutate molecularã mare dupã 8 ore de la 
reperfuzie. Totuºi, dupã 8 ore se observã modificãri majore ale 
concentraþiilor de calciu, potasiu ºi sodiu. Aceste modificãri reflectã 
cel mai probabil echilibrarea acestor ioni între citosol ºi lichidul 
interstiþial. Examinarea la microscopul electronic a mostrelor de 
creier fixate in situ dupã 8 ore de reperfuzie relevã o degradare 
generalã evidentã a structurii membranare cu orificii mari în 
plasmalemã la neuronii vulnerabili. Cromatina nuclearã este grupatã 
dens, având o arhitecturã nuclearã anormalã. Arhitectura mitocon-
drialã este bine pãstratã. RE este dilatat ºi neregulat, iar poliribo-
zomii dispuºi normal sunt inexistenþi. Dovezi histochimice de 
peroxidare a lipidelor pot fi observate cel mai devreme la 90 de 
minute dupã un atac cardiac de 10 minute ºi implicã aproximativ 
30% din neuronii din cortex ºi majoritatea neuronilor din CA1 ºi din 
hil. Leziunea membranarã datoratã peroxidãrii lipidelor produce 
degradarea structurii membranare pânã la punctul în care membrana 
este liber permeabilã pentru ioni ºi celula este lezatã ireversibil. 

Evident, prima prioritate a tratamentului ischemiei cerebrale este 
restabilirea fluxului sangvin. Metodele de restabilire a circulaþiei 
spontane în stopul cardiac sunt descrise la Cap. 12, 14 ºi 24. Trialuri 
de trombolitice au arãtat cã factorul tisular activator al plasminoge-
nului are anumite beneficii la subgrupurile selectate de pacienþi cu 
atac vascular cerebral, dar trebuie administrat într-o fereastrã de 3 

13ore.  Deºi neuronii din centrul zonei ischemice mor la câteva minute 
dupã instalarea ischemiei, studiile pe animale indicã faptul cã existã 
o fereastrã terapeuticã de aproximativ 3-4 ore în care medicamentele 
neuroprotectoare pot fi benefice înainte ca infarctul sã aparã în zona 
de penumbrã ischemicã. 

EVENIMENTE TARDIVE                                           
ÎN TIMPUL REPERFUZIEI

TRATAMENT
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Datoritã faptului cã gradul cel mai mare de leziune observat în 
timpul ischemiei reflectã în mare mãsurã leziunile apãrute în timpul 
reperfuziei (leziune de reperfuziei), o terapie eficientã nu trebuie 
numai sã limiteze mecanismele curente de leziune, dar trebuie sã 
repare ºi leziunile deja apãrute. Nu se cunoaºte terapia optimã care 
sã previnã apariþia unor noi leziuni ºi care sã salveze þesutul cerebral 

14viabil.  În plus faþã de agenþii menþionaþi mai sus, mai multe alte 
terapii, inclusiv coma pentobarbitalã, antagoniºtii de calciu ºi 
glucocorticoizii au fost susþinute, dar studiile pe subiecþi umani nu  

15,16s-au dovedit eficiente.  Totuºi, pot fi stabilite câteva principii de 
bazã. Perfuzia trebuie menþinutã la niveluri normale. Nu pare sã 
existe o creºtere a presiunii intracraniene în perioada post-resusci-
tare, astfel cã nu sunt necesare terapii împotriva unei presiuni inter-

17craniene crescute (hiperventilaþie ºi agenþi osmotici ). Hipotensiunea 
trebuie evitatã din motive evidente. Oxigenarea trebuie menþinutã la 
niveluri aproximativ normale. Trebuie evitatã hiperoxia, deoarece 

18este toxicã pentru plãmâni ºi poate creºte afectarea cerebralã.  
Hiperglicemia preexistentã atacului, ºi cea care apare dupã, este 

19,20asociatã cu un rezultat neurologic slab ºi trebuie evitatã.
Leziunea ischemicã a creierului este complexã, ºi aceastã 

complexitate indicã faptul cã abordãrile monoterapeutice vor fi în 
continuare fãrã efect. Tiparul de recuperare al ATP-ului ºi cel ionic, 
ºi de transcripþie a ADN-ului în timpul reperfuziei demonstreazã cã 
mai multe sisteme celulare sunt intacte dupã o ischemie prelungitã si 
reperfuzie. Investigaþii viitoare privind abordãrile terapeutice pot 
combina antagoniºti calpainã/caspazã, chelatori de fier, reacþiile în 
lanþ ale peroxidãrii lipidelor ºi factori de creºtere pentru a preveni 
peroxidarea în continuare a lipidelor ºi pentru a stimula mecanismele 
de vindecare. Sunt în desfãºurare trialuri în faza I, în care grefe de 
neuroni clonaþi sunt implantate la victimele atacurilor cerebrale. 
Protocoalele terapeutice eficiente vor fi identificate numai prin 
studiile care vor urma.

1. O'Neil BJ, Krause GS, Grossman LI, et al: Global brain ischemia and 

reperfusion by cardiac arrest and resuscitation: Mechanisms leading 

to death of vulnerable neurons and a fundamental basis for 

therapeutic approaches, in Paradis NA, Halperin HR, Nowak RM 

(eds): Cardiac Arrest: The Science and Practice of Resuscitation 

Medicine. Baltimore, Williams & Wilkins, 1996, pp. 84. 

2. White BC, Sullivan JM, DeGracia DJ, et al: Brain ischemia and 

reperfusion: Molecular mechanisms of neuronal injury. J Neurol Sci 

179:1, 2000. [PMID: 11054482] 

3. Siesjo BK, Bengtsson F, Grampp W, et al: Calcium, excitotoxins, and 

neuronal death in the brain. Ann NY Acad Sci 568:234, 1989. [PMID: 

2576507] 

4. Krause GS, Tiffany BR: Protein synthesis in the reperfused brain. 

Stroke 24:747, 1993. [PMID: 8488532] 

5. Krause GS, DeGracia DJ, Neumar RW, et al: eIF4E degradation 

during brain ischemia. J Neurochem 63:1391, 1995. 

6. Neumar RW, DeGracia DJ, Konkoly LL, et al: Calpain I mediates 

eukaryotic initiation factor 4G degradation during global brain 

ischemia. J Cereb Blood Flow Metab 18:876, 1998. [PMID: 

9701348] 

7. DeGracia DJ, Neumar RW, White BC, Krause GS: Global brain 

ischemia and reperfusion: Modifications in eukaryotic initiation 

factors are associated with inhibition of translation initiation. J 

Neurochem 67:2005, 1996. [PMID: 8863507] 

8. Neumar RW, Hagle SM, DeGracia DJ, et al: Brain calpain autolysis 

during global cerebral ischemia. J Neurochem 66:421, 1996. [PMID: 

8522983] 

9. DeGracia DJ, Sullivan JM, Neumar RW, et al: Effect of brain 

BIBLIOGRAFIE

ischemia and reperfusion on the localization of phosphorylated 

eukaryotic initiation factor 2. J Cereb Blood Flow Metab 17:1291, 

1997. [PMID: 9397028] 

10. White B, Grossman L, Krause G: Membrane damage and repair in 

brain injury by ischemia and reperfusion. Neurology 43:1656, 1993. 

[PMID: 8414008] 

11.  Folli F, Ghidella S, Bonfanti L, et al: The early intracellular 

signaling pathway for the insulin/insulin-like growth factor receptor 

family in the mammalian central nervous system. Mol Neurobiol 

13:155, 1996. [PMID: 8938649] 

12. DeGracia DJ, Kumar R, Owen CR, et al: Molecular pathways of 

protein synthesis inhibition during brain reperfusion: Implications for 

neuronal survival or death. J Cereb Blood Flow Metab 22:127, 2002. 

[PMID: 11823711] 

13. National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke 

Study Group: Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. 

New Engl J Med 333:1581, 1995. 

14. del Zoppo GJ, Wagner S, Tagaya M: Trends and future 

developments in the pharmacological treatment of acute ischemic 

stroke. Drugs 54:9, 1997. 

15. Grafton ST, Longstreth WT Jr: Steroids after cardiac arrest: A 

retrospective study with concurrent, nonrandomized controls. 

Neurology 38:1315, 1988. [PMID: 3399081] 

16. Jastremski M, Sutton-Tyrrell K, Vaagenes P, et al: Glucocorticoid 

treatment does not improve neurological recovery following cardiac 

arrest: Brain Resuscitation Clinical Trial I Study Group. JAMA 

262:3427, 1989. [PMID: 2685382] 

17. Bereczki D, Liu M, do Prado GF, et al: Mannitol for acute stroke. 

Cochrane Database Syst Rev 1:CD001153, 2001. 

18. Ronning OM, Guldvog B: Should stroke victims routinely receive 

supplemental oxygen? A quasi-randomized controlled study. Stroke 

30:2033, 1999. [PMID: 10512903] 

19. Kagansky N, Levy S, Knobler H: The role of hyperglycemia in acute 

stroke. Arch Neurol 58:1209, 2001. [PMID: 11493160] 

20. Wass CT, Lanier WL: Glucose modulation of ischemic brain injury: 

Review and clinical recommendations. Mayo Clin Proc 71:801, 1996. 

[PMID: 8691903] 

24  NOI TEHNICI DE RESUSCITARE�

24
NOI TEHNICI DE RESUSCITARE

În ciuda progreselor în sfera resuscitãrii cardio-pulmonare ºi cere-

brale, prognosticul supravieþuirii de lungã duratã cu o recuperare 

neurologicã bunã rãmâne extrem de nesatisfãcãtor. O limitare majorã 

a terapiei actuale este reprezentatã de fluxul de sânge periferic scãzut 

generat de RCP cu torace închis. Debitul cardiac a fost estimat ca 

fiind 25% pânã la 33% din cel normal, în cele mai bune condiþii, ºi 

scade cu amânarea iniþierii RCP. O datã cu creºterea duratei stopului 

cardiac ºi pierderea progresivã a rezistenþei arteriale periferice, chiar 

ºi în cele mai bine efectuate RCP cu torace închis existã ºanse mici 

de reluare a circulaþiei spontane.
O resuscitare reuºitã a unui pacient în stop cardiac necesitã un 

flux cardiac minim care sã fie pompat de cord. Perfuzia miocardicã 
în timpul RCP cu torace închis este în legãturã directã cu gradientul 
de presiune din vascularizaþia coronarianã. Acest gradient este egal 
cu presiunea de la nivelul aortei minus presiunea din atriul drept ºi 
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este cunoscut ca presiunea de perfuzie coronarianã (PPC). Presiunea 
de la nivelul aortei este principalul factor determinant al PPC ºi 
depinde de tonusul vasomotor rezidual al patului arterial periferic. 
Cercetãrile au arãtat cã gradientul PPC este maxim în timpul fazei de 
relaxare a compresiilor toracice din RCP (diastola RCP). Date 
clinice ºi de laborator au indicat cã o PPC de cel puþin 15 mm Hg 
este aproape mereu necesarã pentru reluarea circulaþiei spontane 
(RCS). Pe de altã parte, studiile pe om au arãtat cã gradientele PPC 
obþinute prin RCP standard sunt, de obicei, între 1 mm Hg ºi 8 mm 
Hg, adicã total ineficiente.

Multe din cercetãrile îndreptate cãtre RCP s-au direcþionat cãtre 
descoperirea de metode de îmbunãtãþire a perfuziei artificiale în 
timpul stopului cardiac. Pe lângã tehnicile convenþionale de RCP 
descrise iniþial, au fost investigate câteva metode alternative de 
efectuare a RCP cu toracele închis (Tabelul 24-1). Agenþi vasocon-
strictori au fost folosiþi de mult timp ca adjuvanþi farmacologici 
pentru a îmbunãtãþi perfuzia organelor vitale prin creºterea presiunii 
din aortã ºi PPC. Cu toate cã epinefrina este agentul principal, în 
2000, Asociaþia Americanã de Cardiologie a adãugat vasopresina 
pentru suportul avansat al vieþii, ca o alternativã acceptabilã a 
epinefrinei pentru tratamentul FV ºi a tahicardiei ventriculare fãrã 

1puls.  O conferinþã recentã privind beneficiul medical al eforturilor 
iniþiale ºi post-resuscitare în salvarea vieþilor s-a axat pe strategiile ºi 
prioritãþile cercetãrii viitoare în domeniul resuscitãrii, dar mai ales pe 
gesturile terapeutice care sã asigure recuperarea neurologicã 

2funcþionalã.  
Tehnici invazive ºi neinvazive de monitorizare au fost examinate 

pentru a identifica parametrii utili ºi de încredere cu scopul de a 
ghida eforturile postresuscitare (Tabelul 24-2). De asemenea, au fost 
descrise tehnici invazive de perfuzie capabile de a asigura o perfuzie 
artificialã aproape de normal a organelor vitale (Tabelul 24-3). 
Asistarea ventricularã mecanicã directã ºi bypass-ul cardio-pulmonar 
au fost raportate în modele de laborator ºi în câteva studii clinice. 
Recent au fost descrise metode de perfuzie artificialã folosind 
catetere aortice cu balon de ocluzie în cadrul unor experimente de 
laborator. Aceste tehnici invazive mai noi au încercat sã se axeze pe 
fezabilitatea  clinicã în timpul morþii cardiace subite.

Leziunea de reperfuzie este un subiect de mare interes în multe 
domenii ale medicinei ºi pentru multe stadii ale bolii cardiace 
ischemice, inclusiv pentru stopul cardiac ºi va fi discutatã în detaliu 
cu altã ocazie (vezi Cap 23). Resuscitarea cerebralã cu rezultate 
neurologice favorabile, dupã ischemia globalã prelungitã, va fi 
ultimul obstacol de depãºit în terapia stopului cardiac. Terapiile 
direcþionate cãtre recuperarea neurologicã, cum ar fi hipotermia, pot 
îmbunãtãþi substanþial supravieþuirea neuronalã post-resuscitare ºi 
recuperarea neurologicã funcþionalã. Agenþii farmacologici capabili 
de a limita distrugerile celulare induse de ischemie ºi leziunile 
induse de ischemie, datorate speciilor de radicali liberi de oxigen, 
vor constitui o formã importantã de tratament pentru pacienþii în stop 
cardiac, în fazele de resuscitare ºi post-resuscitare.

METODE ALTERNATIVE DE RCP CU TORACE 
ÎNCHIS

RCP cu frecvenþã crescutã

Principiile pentru majoritatea metodelor alternative de RCP cu torace 
închis care au fost descrise au la bazã douã mecanisme propuse de 
curgere a fluxului sanguin în timpul compresiilor toracice a RCP. 
Teoria pompei cardiace afirmã cã existenþa compresiei cordului între 
stern ºi coloana vertebralã împinge sângele din ventricul într-un mod 
de curgere asemãnãtor celui generat de o contracþie miocardicã 
normalã. Teoria pompei toracice stipuleazã cã presiunea creatã în 
interiorul întregii cutiei toracice, nu doar la nivel cardiac, este 
responsabilã pentru deplasarea fluxului sanguin, iar cordul joacã 
rolul unui depozit pasiv sau parþial comprimat pentru sânge. 
Deplasarea ascendentã a fluxului sanguin se produce datoritã 
închiderii competente a valvelor sistemului venos în timpul diastolei, 
la nivelul aperturii toracice superioare, în timpul compresie toracice. 
Dovezile pro ºi contra fiecãrei teorii nu fac subiectul acestui capitol, 
dar este corect a menþiona cã mecanismul exact de curgere a fluxului 
sanguin în timpul RCP cu torace închis rãmâne controversat ºi poate 
varia în funcþie de caracteristicile anatomice individuale. Metodele 
alternative de a efectua RCP cu torace închis s-au bazat, în mare 
parte, pe eforturile de a exploata una sau ambele mecanisme 
propuse.

În 1984, Maier ºi colaboratorii au dat publicitãþii un studiu de 
laborator ce compara 2 modalitãþi de compresie: cea de 100 ºi 150 pe 
minut cu rata convenþionalã de 60 de compresii pe minut, introdusã 

3înainte de 1986.  Au observat creºterea debitului cardiac în mod 
linear cu creºterea ratei de compresie, în timp ce volumul-bataie a 
rãmas relativ constant. Forþa compresiei ºi viteza impactului folosite 
în timpul acestei rate de compresie a RCP a condus la apariþia 
noþiunii de RCP impulsionatã Aceastã lucrare a fost parþial responsa-
bilã pentru creºterea numãrului de compresii recomandate în RCP, de 
la 60 pe minut pânã la 80-100 pe minut.

TABELUL 24-1. Metode Alternative de RCP cu torace închis

Resuscitarea cardio-pulmonarã cu piston mecanic

Resuscitarea cardio-pulmonarã prin compresie ºi ventilaþie simultanã

Resuscitarea cardio-pulmonarã prin compresii abdominale interpuse

Resuscitarea cardio-pulmonarã cu compresia abdominalã

Resuscitarea cardio-pulmonarã cu pantaloni militari antiºoc (MAST)

Resuscitarea cardio-pulmonarã cu o frecvenþã crescutã

Resuscitarea cardio-pulmonarã folosind vesta circumferenþiarã toracicã 

Resuscitarea cardio-pulmonarã folosind compresia ºi decompresia activã 

Compresia ºi decompresia alternantã a toracelui ºi abdomenului

TABELUL 24-2. Tehnici de monitorizare pentru evaluarea 
eficienþei resuscitãrii cardio-pulmonare

Neinvazive

  Amplitudinea fibrilaþiei ventriculare

  Concentraþia maximã a dioxidului de carbon la sfârºitul unei 

expiraþii normale

  Frecvenþa medie a fibrilaþiei ventriculare

Invazive

  Presiunea arterialã

  Presiunea de perfuzie coronarianã

  Saturaþia în oxigen la nivel venos central

TABELUL 24-3. Tehnici invazive de perfuzie

Compresia cardiacã manualã pe torace deschis

Masaj cardiac direct minim invaziv

Asistarea mecanicã directã ventricularã

Bypass cardio-pulmonar

Hemopompa

Tehnici de perfuzie prin cateterism aortic

     Balon de contrapulsaþie intra-aortic

     Perfuzie selectivã a arcului aortic / perfuzie selectivã ºi oxigenare a 

arcului aortic

     Ocluzia intermitentã a aortei ascendente

Moartea clinicã (încetinirea funcþiilor vitale)
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RCP cu compresii abdominale interpuse (RCP CAI)

Compresia ºi decompresia activã în RCP (CDA RCP)

Compresia ºi decompresia alternantã a toracelui         
ºi abdomenului 

Compresia abdomenului în timpul stopului cardiac genereazã o 
presiune aorticã similarã cu cea care apare în timpul compresiilor 
toracice. Ipoteza conform cãreia presiunea aorticã diastolicã din 
timpul RCP ºi întoarcerea venoasã a sistemului venos abdominal pot 
fi crescute datoritã compresiilor abdominale a condus la ideea RCP 
CAI. O persoanã efectueazã compresiile toracice din RCP standard 
ºi altã persoanã aplicã o compresie similarã asupra abdomenului 
central în timpul fazei de relaxare a compresiilor toracice. Efectele 
hemodinamice ale RCP CAI din laboratoarele de investigaþii nu au 
fost consistente, dar majoritatea au arãtat o creºtere a presiunii 
aortice diastolice în timpul RCP, a presiunii de perfuzie coronarianã 
ºi a debitului cardiac. Rezultatele studiilor clinice referitoare la RCP 
CAI au fost foarte variabile. Unele dintre ele nu au prezentat dovezi 
ale unei resuscitãri mai bune, folosind aceastã tehnicã., în timp ce 
altele au demonstrat îmbunãtãþirea semnificativã a reluãrii circulaþiei 

4spontane ºi a supravieþuirii la externare.  Diferenþele datorate 
grupurilor populaþionale diferite studiate ºi performanþele tehnice în 
ceea ce priveºte RCP CAI pot fi motivele acestei diversitãþi a 
rezultatelor. În prezent, datele ce susþin folosirea RCP CAI nu sunt 
suficiente pentru a recomanda aplicarea de rutinã a acesteia. Se poate 
argumenta cã RCP CAI este, din punct de vedere fiziologic, foarte 
asemãnãtor cu RCP impulsionatã, efectuatã de 2 persoane, în loc de 
una. Oricum, dacã perfuzia realizatã cu RCP standard este conside-
ratã ca fiind inadecvatã, încercarea de a efectua RCP ACI este o 
alternativã de intervenþie rezonabilã.

RCP standard impune o fazã de compresie toracicã puternicã sau 
activã, cu recul elastic din partea pereþilor toracici în timpul  fazei de 
relaxare (decompresie pasivã). Dispozitivul de CDA RCP constã într-o 
pompã circularã de aspiraþie conectatã la un mâner cu o  gurã de 
aspiraþie puternicã (Figura 24-1). Cu pompa de aspiraþie bine ataºatã 
de porþiunea mijlocie a sternului, RCP este efectuatã cu o forþã 
aplicatã de sus în jos (compresie activã) ºi de  jos în sus (decompresie 

5 activã) în timpul RCP. Un avantaj al dispozitivului de CDA RCP este 
acela cã are tendinþa de a scãdea presiunea din sistemul  venos la un 
nivel mai mare decât presiunea arterialã în timpul fazei  de decom-
presie activã. Acest lucru poate creºte întoarcerea venoasã ºi gradi-
entul presiunii de perfuzie coronarianã în timpul diastolei RCP. Cu 
toate cã rapoartele clinice iniþiale au indicat o oarecare îmbunãtãþire a 
reluãrii circulaþiei spontane ºi a ratei de supravieþuire, un trial clinic 
randomizat de mari dimensiuni efectuat printre pacienþii internaþi în 
urma unui stop cardiac (733 de pacienþi) ºi printre pacienþii  din afara 
spitalului care au suferit un stop cardiac (1011 pacienþi) nu a arãtat  o 
îmbunãtãþire a supravieþuirii în cazul folosirii dispozitivului de CDA 

5RCP comparativ cu RCP standard.  În prezent nu existã dovezi 
suficiente pentru a susþine introducerea de rutinã a CDA RCP. Dar, ca 
ºi în cazul altor tehnici alternative de RCP, dacã RCP standard este 
consideratã ca fiind ineficientã, CDA RCP poate fi o opþiune . Spre 
deosebire de alte tehnici alternative, CDA RCP necesitã un dispozitiv 
special si acest lucru limiteazã aplicabilitatea lui.

Tang ºi asociaþii au descris folosirea unui dispozitiv care combinã 
conceptele compresiilor abdominale interpuse ºi compresiei ºi 

6decompresiei active din RCP  Aceastã tehnicã implicã folosirea unui 
dispozitiv numit resuscitator Lifestick. Acest dispozitiv are padele 
toracice ºi abdominale conectate pe un suport rigid, dar ajustabil, cu 
un mâner la fiecare capãt. (Figura 24-2). Padelele sunt ataºate în 

regiunea sternului ºi în regiunea abdominalã superioarã printr-un 
adeziv. Folosind o miºcare de balans, toracele ºi abdomenul sunt 
comprimate într-un mod alternant. Raportul preliminar a acestei 
tehnici introduse de Tang ºi colaboratorii, pe un model porcin de 
stop cardiac, a arãtat o îmbunãtãþire presiunii de perfuzie corona-
rianã, a reluãrii circulaþiei spontane ºi a supravieþuirii la 48 de ore. În 
prezent, nu existã rapoarte ale folosirii acestui dispozitiv în cazul 
oamenilor cu stop cardiac.

Teoria pompei toracice afirmã cã fluctuaþiile ciclice ale presiunii 
intratoracice, create prin compresiile toracice din timpul RCP, sunt 
responsabile de existenþa fluxului sanguin. De aceea, eforturile de a 
maximiza presiunea intratoracicã ºi de a limita traumatismul toracic 
ar fi benefice. Aceasta a condus la conceptul dispozitivului de RCP 
cu vesta circumferenþialã toracicã. Aceastã metodã implicã plasarea 
unei veste în jurul toracelui ºi aplicarea presiunii în jurul acestuia din 
toate direcþiile, nu numai a unei presiuni localizate în regiunea 
sternului inferior (Figura 24-3). Halperin ºi colaboratorii au raportat 
experienþele lor preliminare în cazul oamenilor, folosind o vestã 
circumferenþialã de RCP adaptatã ºi au descoperit îmbunãtãþiri 
semnificative ale presiunii de perfuzie coronariene ºi a reluãrii 

7circulaþiei spontane.  În cazul pacienþilor a cãror resuscitare prelun-
gitã a eºuat, maximul presiunii aortice sistolice din timpul RCP a 
crescut, de la o medie de 78 mmHg, în cazul RCP manuale, pânã la o 
medie de 138 mmHg în cazul folosirii vestei de RCP. În cazul a 34 
de pacienþi randomizaþi care au fost resuscitaþi prin metoda standard 
versus cei resuscitaþi prin metoda cu vestã, dupã o medie de 11 
minute de RCP manualã fãrã succes, 8 din 17 pacienþi la care s-a 

Resuscitarea cardio-pulmonarã folosind vesta 
circumferenþialã toracicã

FIG. 24-1. Ambu CardioPump (Ambu International Inc., 
Copenhagen, Denmark) este folositã pentru compresia ºi 
decompresia activã în resuscitarea cardio-pulmonarã (RCP). Cupa 
din cauciuc siliconat a pompei de aspiraþie este poziþionatã la 
jumãtatea toracelui la nivelul mameloanelor. Folosind mânerul 
circular de plastic, dispozitivul este împins de sus în jos în timpul 
fazei de compresie, urmând apoi o retragere activã în timpul fazei de 
decompresie. Forþa compresiei ºi decompresiei este mãsuratã prin 
orificiul localizat la nivelul mâ-nerului ºi poate fi uºor vizualizatã de 
resuscitator în timpul RCP. (Reprodus cu permisiune, din Lurie KG, 
Shultz JJ, Callaham ML, et al: Evaluation of active compression-
decompression CPR in victims of out-of-hospital cardiac arrest. 
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folosit vesta au prezentat reluarea circulaþiei sanguine spontane, 
comparativ cu doar 3 din 17 ce au fost resuscitaþi standard. Cu toate 
cã aceasta pare sã fie o metodã alternativã promiþãtoare de RCP, un 
numãr substanþial de investigaþii clinice este încã necesar pentru a 
clarifica beneficiul sãu potenþial.

Îmbunãtãþirea întoarcerii venoase cãtre torace ºi cord în timpul fazei 
de relaxare a RCP ar trebui sã aibã un efect benefic asupra fluxului 
sanguin generat în timpul fazei de compresie. Pentru a potenþa 
aceastã întoarcere venoasã a fost dezvoltatã o supapã cu rezistenþã 
elasticã la inspiraþie pentru circuitul de ventilaþie în scopul de a 
creºte presiunea intratoracicã negativã care apare în timpul fazei de 
relaxare a RCP. Studiile de laborator au demonstrat o creºtere 
substanþialã a presiunii de perfuzie coronarianã ºi a perfuziei 
organelor vitale în timpul RCP standard. Magnitudinea acestui efect 
a fost demonstratã a fi ºi mai mare atunci când este folositã cu 
compresiile abdominale interpuse. Experienþa clinicã folosind 
supapa cu rezistenþã elasticã la inspiraþie este limitatã, dar primele 

8rapoarte au arãtat o creºtere a supravieþuirii precoce.  

Supapa cu rezistenþã elasticã la inspiraþie                   
în timpul RCP

INTERVENÞII FARMACOLOGICE

Terapia adrenergicã

Vasoconstricþia non-adrenergicã (vasopresina)

Agenþii adrenergici au fost primele medicamente care au fost 
studiate ºi folosite în toate tipurile de stop cardiac. Adrenalina este 
substanþa adrenergicã principalã ºi rãmâne medicamentul recoman-
dat în astfel de situaþii. Mecanismul de acþiune al terapiei adrener-
gice în cazul resuscitãrii cardio-pulmonare este demonstrat a fi, în 
principal, vasoconstricþia alfa-adrenergicã mediatã în sistemul 
arterial periferic, ceea ce rezultã în creºterea presiunii aortice ºi deci 
ºi a presiunii de perfuzie coronariane. Pe lângã adrenalina, au fost 

studiate alte câteva substanþe cu acþiune selectivã a sau atât a cât ºi 

b. Nici una dintre acestea nu a arãtat o creºtere a reluãrii circulaþiei 
sanguine spontane sau a supravieþuirii pe termen lung, în comparaþie 
cu adrenalina.

Dozarea corespunzãtoare a medicamentelor adrenergice folosite 
în timpul stopului cardiac este în continuare un subiect controversat. 
Cu toate cã se bazeazã pe studii pe modele animale ºi pe dovezi 
clinice nu foarte riguroase, o dozã de adrenalinã de 1mg a fost 
recomandatã standard timp de mulþi ani. Cercetãrile de laborator ºi 
rapoartele clinice din anii 1980 au sugerat cã sunt necesare doze 
substanþial mai mari pentru a obþine un efect benefic. Aceste studii 
au condus la efectuarea unor trialuri clinice, randomizate, de mari 
dimensiuni, la începutul anilor 1990, care au demonstrat efecte 
variabile asupra ratei de reluare a circulaþiei spontane, dar nu au 
reuºit sã arate o îmbunãtãþire a supravieþuirii la externare sau a 

1rezultatelor neurologice.  Cu toate cã nu s-a demonstrat niciun 
beneficiu, nu au fost identificate efecte adverse în cazul folosirii unei 
doze mai mari de adrenalinã. Cu toate acestea, au existat câteva 
plângeri cu caracter anecdotic din partea personalului de la terapie 
intensivã, care au raportat cã reluarea temporarã a circulaþiei 
spontane ar cauza o direcþionare inutilã a resurselor de terapie cãtre 
situaþii considerate pierdute. Ghidurile AHA 2000 de practicã ACLS 
descurajeazã folosirea pe scarã largã a unor doze mai mari de 
adrenalinã, dar lasã la latitudinea clinicianului sã decidã în cazul în 

1care doza standard nu a fost eficientã.

Supremaþia de 40 de ani a adrenalinei ca singur agent vasoconstrictor 
recomandat în timpul stopului cardiac s-a sfârºit. Vasopresina, un 
vasoconstrictor non-adrenergic, este la fel de folosit, în prezent, ca ºi 
adrenalina, conform ghidurilor AHA ACLS. Cu toate cã vasopresina 
a fost supusã unor cercetãri de laborator extensive, dovezile clinice 
care susþin supremaþia acesteia asupra adrenalinei sunt limitate. Dar, 
oricum, vasopresina pare sã fie cel puþin la fel de eficientã ca ºi 
adrenalina. Principalul avantaj al vasopresinei este durata sa mai 
mare de acþiune, care îi permite o creºtere mai susþinutã a presiunii 
de perfuzie coronarianã în timpul RCP, faþã de cea oferitã de 
adrenalinã, datoritã duratei sale scurte de acþiune. Linder ºi colabora-
torii au dat publicitãþii rezultatele unui mic studiu clinic randomizat, 
în care au comparat administrarea intravenoasã a vasopresinei (40 de 
unitãþi) cu cea a adrenalinei (1mg); au observat o creºtere semnifi-
cativã a RCS iniþiale, a internãrii în spital ºi a supravieþuirii la 24 de 

9ore.  A existat ºi o tendinþã de îmbunãtãþire a supravieþuirii la 
externarea din spital. Alt agent non-adrenergic care a fost supus unor 
cercetãri de laborator limitate este angiotensina II. Folosirea vaso-
presinei este, în prezent, acceptatã în tratamentul de rutinã al 
stopului cardiac prin FV. Administrarea vasopresinei sau a altor 
agenþi vasoconstrictori non-adrenergici în combinaþie cu agenþi 
vasoconstrictori adrenergici se poate dovedi a fi mai eficientã decât 
administrarea fiecãruia separat.

FIG. 24-2. Succesiunea compresiei ºi decompresiei cu resuscitatorul 
Lifestick. Capul subiectului este spre dreapta. Compresia toracelui 
(A) este simultanã cu decompresia abdomenului (B) Aceasta este 
urmatã de decompresia toracelui (C) ºi compresia abdomenului (D) 
(Reprodus cu permisiune, din Tang W, Weil MH, Schock RB, et al: 
Phased chest and abdominal compression-decompression: A new 
option for cardiopulmonary resuscitation. Circulation 95:1335, 1997.)
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Terapia tromboliticã

Antagonizarea adenozinei

Tromboza coronarianã ºi tromboembolismul pulmonar sunt entitãþi 
patologice cunoscute ce pot cauza stopul cardiac, ºi ambele sunt 
tratabile prin terapie tromboliticã. Incidenþa estimatã a acestor 
tulburãri în apariþia stopului cardiac este variabilã, dar au fost 
raportate procente pânã la 50%-70%. Datoritã posibilelor complicaþii 
hemoragice apãrute în cazul traumatismelor toracice ºi a compresiile 
toracice din timpul RCP, folosirea agenþilor trombolitici a fost 
descurajatã în timpul resuscitãrii. Existã un interes crescut pentru 
folosirea trombolizei în timpul stopului cardiac, atunci când mãsurile 
standard de resuscitare au eºuat. Pe lângã beneficiul evident al 
restaurãrii fluxului sanguin în vasele ocluzionate, terapia tromboli-
ticã poate îmbunãtãþi reperfuzia în teritoriul microvascular, mai ales 
perfuzia cerebralã, îndepãrtând sedimentul din microcirculaþie. 
Câteva situaþii clinice ºi serii de cazuri anecdotice au sugerat cã 
tromboliza îmbunãtãþeºte rata de succes a resuscitãrii ºi supravie-

10þuirea precoce.  Dar îmbunãtãþirea supravieþuirii pe termen lung nu a 
fost clar demonstratã deocamdatã. Sunt necesare studii clinice 
prospective, controlate ºi randomizate pentru a determina dacã aceºti 
agenþi costisitori sunt justificaþi în tratamentul stopului cardiac de 
rutinã. Se poate lua în considerare folosirea agenþilor trombolitici în 
cazul victimelor unui stop cardiac cu suspiciune ridicatã de trombozã 
coronarianã sau embolism pulmonar masiv.

Eliberarea ºi acumularea adenozinei în þesutul ischemic ºi rolul 
adenozinei ca deprimant al centrului de automatism cardiac au fost 
definite mai exact în ultimii ani. Existã dovezi clinice insuficiente 

care sugereazã cã aminofilina poate inversa aceste efecte (acþionând 
ca antagonist al adenozinei) ºi poate fi folositor în tratamentul 
bradiaritmiilor asociate infarctului miocardic. Studiile clinice au 
arãtat un rãspuns iniþial favorabil la administrarea de aminofilinã în 

11bolus, dar supravieþuirea pe termen lung nu pare sã fie afectatã.  
Studiile de laborator nu au demonstrat niciun beneficiu evident al 
folosirii aminofilinei în stopul cardiac. Astfel, antagonizarea 
adenozinei rãmâne un tratament nedemonstrat. Dar, þinând cont de 
prognosticurile nefavorabile pentru supravieþuirea în urma unui stop 
prin bradiasistolã, folosirea aminofilinei nu este total de neacceptat ºi 
este puþin probabil sã fie dãunãtoare.

Amiodarona este un agent antiaritmic cu un profil electrofarmaco-
logic complex, care a fost folosit pentru controlul pe termen lung al 
unor serii de aritmii atriale ºi ventriculare. În ciuda efectelor sale 
reduse asupra perioadei refractare ventriculare efective, dupã 
administrarea intravenoasã, s-a dovedit a fi eficient în tratamentul 
acut al aritmiilor ventriculare instabile refractare la lidocainã ºi 
procainamidã. Într-un trial clinic, dublu-orb, randomizat, amiodarona 
a fost comparatã cu lidocaina; ambele au fost administrate victimelor 
cu stop cardiac în afara spitalului, rezultatul  principal urmãrit fiind 
supravieþuirea la internarea în spital. Pacienþii care au primit 
amiodaronã au avut o ratã de supravieþuire semnificativ mai mare la 
internare decât pacienþii care au primit lidocainã (22,8% versus 

1212%).  Dar beneficiul supravieþuirii pe termen lung nu a fost foarte 
precis demonstrat. Cu toate acestea, datoritã beneficiilor precoce 
observate, ghidurile AHA de practicã ACLS recomandã 
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FIG. 24-3. O comparaþie a sistemului de resuscitare cardio-pulmonarã folosind vesta toracicã versus RCP manualã standard. Vesta conþine un 
dispozitiv gonflabil care este umflat ºi dezumflat de un sistem pneumatic. Defibrilarea se poate efectua în timpul compresiilor toracice cu 
ajutorul electrozilor plani pentru defibrilare (dashed circles) situaþi sub vestã. Electrocardiograma poate fi înregistratã cu ajutorul aceloraºi 
electrozi. Imaginile de jos sunt reprezentãrile schematice ale secþiunilor transversale de la jumãtatea toracelui, în timpul RCP cu vestã ºi a 
RCP manualã. Dimensiunea toracelui în timpul relaxãrii acestuia este reprezentatã de  liniile continue. Sãgeþile indicã forþa aplicatã pe torace 
în timpul compresiei. Prin umflarea vestei se produce o descreºtere uniformã a dimensiunilor toracelui. Prin RCP manualã, sternul este 
deplasat în timpul compresiei (sãgeþile) ºi toracele lateral poate propulsa, crescând astfel volumul toracic ºi reducând presiunea intratoracicã 
generatã în timpul compresiei. (Reprodus cu permisiune din Halperin HR, Tsitlik JE, Gelfand M, et al: A preliminary study of 
cardiopulmonary resuscitation by circumferential compression of the chest with use of a pneumatic vest. New Engl J Med 329:762, 1993.) 
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amiodarona ca o alternativã acceptabilã a lidocainei în trata-
mentul FV ºi a tahicardiei ventriculare fãrã puls. 

Studiile clinice au arãtat o supravieþuire îmbunãtãþitã în caz de 
administrare suplimentarã a magneziului în caz de infarct miocardic 
acut. Se pare cã efectul cardioprotector al magneziului are legãturã 
cu supresia automatismului cardiac, vasodilataþia coronarianã, 
inhibiþia trombocitelor ºi a influxului de calciu. Cu toate cã este 
recunoscutã o asociere între hipomagneziemie ºi aritmiile cardiace, 
valoarea magneziului în tratamentul aritmiilor acute ventriculare, 
care pun viaþa în pericol, nu a fost încã stabilitã. Thel ºi colaboratorii 
au prezentat rezultatele unui studiu clinic, controlat placebo, dublu-
orb, randomizat, privind administrarea magneziului la 156 de 

13pacienþi cu stop cardiac, internaþi în spital (studiul MAGIC).  
Administrarea magneziului (iniþial 2 g în bolus în timpul stopului 
cardiac, urmat de perfuzia a 8 g de-a lungul a 24 de ore) nu a arãtat 
nici o diferenþã faþã de placebo în ceea ce priveºte reluarea spontanã 
a circulaþiei, a supravieþuirii la 24 de ore, a supravieþuirii la exter-
nare, sau a scorului Glasgow la externare. Dar, printre supravieþui-
torii la externarea din spital (21% în fiecare grup), calitatea vieþii 
evaluatã prin statusul de performanþã Karnofsky a fost mai bunã în 
grupul pacienþilor cãrora li s-a administrat magneziu; nu au fost 
observate efecte adverse ale administrãrii magneziului. Astfel, folo-
sirea magneziului în stopul cardiac rãmâne incomplet definitã. 
Administrare magneziului în timpul stopului cardiac pare accepta-
bilã, bazându-ne pe un raþionament clinic, mai ales în cazuri în care 
se suspecteazã hipomagnezie sau în situaþii de stop cardiac refractar. 

Studii pe modele de ischemie miocardicã au demonstrat cã inhibi-
torii agenþilor schimbãtori de ioni sodiu-hidrogen au un efect pro-
tector asupra miocardului prin limitarea acumulãrii intracelulare de 
calciu. Un anumit inhibitor, numit cariporide, a fost recent studiat în 
laborator, pe modele de ºobolan cu FV, pentru a determina efectele 
sale în urma unei defibrilãri reuºite. Descoperirile remarcabile în 
primele raportãri privind rezultatele administrãrii cariporidului în 
timpul FV au fost predominat referitoare la producerea defibrilãrii 

14spontane, fãrã a mai fi nevoie de ºoc electric.  Aceastã defibrilare 
farmacologicã are perspective promiþãtoare în tratamentul FV din 
stopul cardiac. Totuºi, acest efect a fost demonstrat doar pe modele 
de ºobolani, pânã acum, ºi vor fi necesare teste suplimentare pe 
modele de FV la animale mai mari. Chiar dacã defibrilarea spontanã 
nu se produce pe modele animale mai mari sau, în final, la oameni, 
inhibitorii agenþilor schimbãtor de ioni sodiu-hidrogen pot fi 
folositori în terapie, dacã îmbunãtãþesc profilul energetic al FV ºi 
potenþeazã succesul defibrilãrii electrice.

Cãile recomandate pentru administrarea medicamentelor folosite în 
resuscitare sunt cea intravenoasã, endotrahealã ºi intraosoasã. 
Administrarea intravenoasã este consideratã a fi cea optimã, de 
preferat fiind administrarea pe cale venoasã centralã faþã de 
administrarea pe cale venoasã perifericã, dacã nu existã întârziere 
în obþinerea unui acces la sistemul venos central. Administrarea 
intracardiacã a medicamentelor a fost descurajatã pe scarã largã. 
Administrarea medicamentelor pe calea sistemului arterial central nu 
a fost investigatã, dar poate fi o alternativã folositoare, mai ales 
pentru administrarea agenþilor vasoconstrictori, care au receptorii lor 
de acþiune la nivelul sistemului arterial periferic.

Magneziul

Inhibarea agenþilor schimbãtori de ioni               
sodiu-hidrogen

Cãi de administrare a medicaþiei

Cateterizarea pentru mãsurarea presiunii arteriale în timpul 
stopului cardiac devine o intervenþie din ce în ce mai acceptatã 
pentru a ajuta la direcþionarea eforturilor de resuscitare. Cateteri-
zarea aortei toracice pe calea arterei femurale permite monitorizarea 
tensiunii ºi administrarea continuã a medicamentelor pe cale arte-
rialã. Pe un model de laborator, s-a comparat administrarea adrena-
linei pe calea arcului aortic cu administrarea pe calea sistemului 
venos central; administrarea pe calea arcului aortic a dus la o creº-
tere mai rapidã presiunii aortice diastolice în timpul RCP, la o ampli-
tudine mai mare a creºterii presiunii aortice ºi la un rãspuns maxim 

15consistent observabil în 30-50 secunde de la injectare.  Rapiditatea 
reacþiilor privind presiunea aorticã iniþialã ºi cea maximã sugereazã 
cã terapia adrenergicã poate fi adaptatã rapid, având la bazã un 
parametru care sã reflecte perfuzia organelor vitale. Astfel, cateteri-
zarea aortei toracice permite administrarea rapidã a agenþilor vaso-
constrictori pentru a ajunge la locul lor de acþiune ºi pentru evaluarea 
rapidã a efectelor terapeutice, astfel încât tratamentul sã fie rapid ºi 
individualizat. Limitãrile majore ale acestei cãi de administrare se 
referã la necesitatea de a stabili accesul la sistemul arterial central.

Lipsa unui parametru precis ºi uºor de mãsurat pentru a ghida efor-
turile de resuscitare a constituit un motiv de frustrare pentru clini-
cieni ºi pentru investigatorii clinici. Calitatea pulsului, reactivitate 
pupilarã, mãsurarea în dinamicã a gazelor sanguine ºi dimensiunea 
undelor de FV erau singurii parametri disponibili pânã de curând. 
Nici unul dintre aceºtia nu era suficient de exact pentru a permite 
ajustãrile tratamentului, la nivel individual. Din fericire, progresele 
tehnologice recente au condus la apariþia unor tehnici de monito-
rizare care permit o evaluare mult mai precisã ºi o direcþionare a 
terapiei.

Capnometria (mãsurarea nivelului de dioxid de carbon la sfârºitul 
unei expiraþii normale) a devenit un instrument de monitorizare 
standard foarte valoros în departamentele de urgenþã. Cu toate cã 
iniþial a fost folosit pentru a evalua poziþionarea corectã a sondei 
endotraheale ºi pentru a monitoriza ventilaþia, mãsurarea nivelului de 
dioxid de carbon la sfârºitul unei expiraþii normale (end-tidal carbon 
dioxide - ETCO ) poate fi folositã pentru a evalua fluxul sanguin. 2

ETCO  este direct proporþional cu perfuzia pulmonarã, care, la 2

rândul ei, reflectã perfuzia sistemicã. Acesta este principiul prin care 
ETCO  este valoroasã în evaluarea perfuziei în timpul RCP.2

Folosirea cantitativã sau semicantitativã a ETCO  ca indicator 2

pentru eficienþa perfuziei artificiale a fost studiatã cu atenþie în 
ultima decadã. Modelele de laborator sau stopurile cardiace au 
demonstrat o corelaþie statisticã semnificativã între ETCO  ºi 2

presiunea de perfuzie coronarianã. Într-un studiu clinic, ETCO  2

mãsurat iniþial a fost folosit pentru a arãta care pacienþi ºi-ar recãpãta 
pulsul în timpul resuscitãrii. Acei pacienþi cu ETCO de cel puþin 15 2 

mm Hg la sosirea în departamentele de urgenþã au avut o 
probabilitate de peste 90% de a-ºi recãpãta pulsul, în timp ce, dintre 
pacienþii cu ETCO   mai mic de 15 mm Hg, aproape nici unul nu a 2

16mai avut puls.  În cazul multora dintre aceºti pacienþi, o creºtere 
bruscã ºi dramaticã a ETCO  a fost observatã cu mult înainte sã fie 2

detectatã prezenþa pulsului. Din pãcate, ETCO  nu se coreleazã 2

întotdeauna precis cu presiunea de perfuzie coronarianã ºi relaþia 
dintre cele douã poate fi afectatã de intervenþii  terapeutice cum ar fi 
terapia adrenergicã. Cu toate cã aceste studii nu pot fi aprobate 

TEHNICI PENTRU EVALUAREA 
EFORTURILOR DE RESUSCITARE

Capnometria sau mãsurarea dioxidului de carbon la 
sfârºitul unei expiraþii normale
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pentru a decide momentul renunþãrii sau continuãrii RCP, ele oferã 
totuºi un suport pentru validarea ETCO  ca o reflectare a debitului 2

cardiac. Mãsurarea dioxidului de carbon la sfârºitul unei 
expiraþii normale este metoda neinvazivã cea mai exactã de 
monitorizare  a eficienþei RCP disponibilã în prezent ºi folosirea 
ei este încurajatã. Modul cel mai corect de a folosi ETCO  este de a 2

menþine numãrul de ventilaþii pe minut relativ constant, în timp ce se 
ajusteazã mecanismele compresiei RCP ºi terapia adrenergicã astfel 
încât sã se maximizeze ETCO .2

Este de mult recunoscut cã mãrimea undelor de FV prezintã o 
corelaþie aproximativã cu durata stopului cardiac ºi cu prognosticul 
unei defibrilãri reuºite cu reluarea circulaþiei spontane. O datã cu 
debutul FV, existã o descreºtere gradualã, progresivã a amplitudinii 
undelor de FV în absenþa manevrelor de resuscitare. Înregistrarea 
amplitudinii undelor de FV, este influenþatã de factori ca particulari-
tatea corpului, poziþionarea ºi contactul electrozilor, instrumentarul 
folosit. Folosind formule matematice (transformarea rapidã Fourier) 
ºi computere cu vitezã mare, poate fi obþinutã o caracterizare digitalã 
a formei undelor de FV. Aceastã metodã oferã o cifrã digitalã cu care 
se descrie distribuþia frecvenþelor undelor de fibrilaþie. O singurã 
mãsurãtoare, a frecvenþei mediane sau centrale, a fost corelatã cu 
reuºita defibrilãrii ºi a fost utilã pentru prezicerea duratei FV. Pe 
mãsurã ce FV continuã fãrã resuscitare, frecvenþa medie se deterio-
reazã progresiv o datã cu trecerea timpului. Atunci când sunt 
instituite mãsuri eficiente de resuscitare, frecvenþa medie creºte 

17brusc.  Asemenea intervenþii ca susþinerea perfuziei prin metode 
invazive sau terapia farmacologicã cu adrenalinã sau vasopresinã au 
crescut frecvenþa medie a FV ºi au fost asociate cu un succes mai 
mare al resuscitãrii, pe modele animale. Frecvenþa medie (sau alte 
mãsurãtori derivate din transformãrile rapide Fourier) îºi pot gãsi, 
într-un final, locul lor în atitudinea spitaliceascã sub forma unui 
monitor folosit de clinician pentru a ghida terapia în timpul încercã-
rilor de resuscitare.

Studiile clinice ºi de laborator au demonstrat cã presiunea aorticã ºi 
presiunea de perfuzie coronarianã sunt corelate puternic cu fluxul de 
sânge coronarian ºi cu reluarea circulaþiei spontane. Cu toate cã 
plasarea unui cateter arterial de monitorizare a presiunii este o 
practicã obiºnuitã în medicina de urgenþã, cateterizarea arterialã nu 
este efectuatã de rutinã în cazul pacienþilor în stop cardiac, mai ales 
datoritã dificultãþilor tehnice asociate cu efectuarea acestei manevre 
în timpul RCP. Oricum, monitorizarea presiunii arteriale oferã un 
parametru foarte util pentru a ghida eforturile de resuscitare. 
Presiunea arterialã diastolicã din timpul RCP este factorul major de 
predicþie a presiunii de perfuzie coronariene propriu-zise. Astfel, 
ajustarea intervenþiilor terapeutice pentru a maximiza presiune 
arterialã diastolicã din timpul RCP va conduce la o presiune de 
perfuzie coronarianã mai mare ºi la ºanse mai mari de supravieþuire.

Cateterizarea venoasã centralã, alãturi de cateterizarea aorticã ºi 
arterialã, permite o mãsurare precisã a gradientului de presiune  
aortã-atriu drept sau a presiunii de perfuzie coronarianã. Cu toate cã 
este, fãrã îndoialã, unul dintre cei mai folositori parametri mãsurabili 
în timpul resuscitãrii umane, a fost studiat doar de puþini cercetãtori 
ºi numai ca procedurã folositã în spital. Astfel, pacienþi i în stop 
cardiac în afara spitalului, a cãror presiune de perfuzie coronarianã a 
fost monitorizatã, au stat în stop cardiac o perioadã mai îndelungatã. 
Paradis ºi colaboratorii au raportat cã, în departamentele de urgenþã, 
reluarea circulaþiei spontane este corelatã cu obþinerea unei presiuni 
de perfuzie coronariene mai mare de 15 mmHg în cazul pacienþilor 

Analiza formei undelor de fibrilaþie ventricularã

Monitorizarea invazivã a presiunii hemodinamice

18în stop cardiac prelungit.  Nici unul dintre aceºti pacienþi care au 
avut o reluare a circulaþiei spontane nu a supravieþuit, ceea ce 
sugereazã cã monitorizarea presiunii de perfuzie coronarianã dupã 
un stop cardiac prelungit este posibil sã aibã un beneficiu redus. Deci 
ar trebui sã se intensifice eforturile de a efectua monitorizare 
invazivã mult mai rapid, la sosirea pacientului la spital sau chiar în 
locaþii prespitaliceºti. Fezabilitatea  monitorizãrii  hemodinamice 
invazive în mediu prespitalicesc a fost demonstratã cu ajutorul unui 
sistem de monitorizare portabil, uºor, care poate fi transportat cu 
uºurinþã la locul producerii stopului cardiac, în afara spitalului.

Rivers ºi colaboratorii au raportat folosirea oximetriei venoase 
19centrale pentru evaluarea pacienþilor în stop cardiac.  Saturaþia 

oxigenului la nivel venos central a furnizat informaþii importante în 
legãturã cu oxigenarea tisularã ºi balanþa de consum ºi a fost un 
factor predictiv pentru restabilirea circulaþiei spontane. O saturaþie a 
oxigenului la nivel venos central mai micã de 30% a avut ca rezultat 
eºecul restabilirii circulaþiei spontane, în timp ce o valoare mai mare 
de 72% a condus la o reuºitã de 100% a restabilirii circulaþiei 
spontane. Iminenþa reluãrii circulaþiei spontane a fost anticipatã de o 
creºtere bruscã sau progresivã a saturaþiei oxigenului la nivel venos 
central. Interesant este de menþionat existenþa unei saturaþii supra-
normale a saturaþiei în oxigen la nivel venos central, situaþie în care 
vorbim de hiperoxie venoasã; aceastã situaþie a fost observatã 
frecvent în timpul fazei precoce a restabilirii circulaþiei spontane ºi 
este urmatã de o revenire a acestui parametru la valori normale.

Asistarea mecanicã ventricularã directã (Direct Mechanical 
Ventricular Assistance - AMVD) a fost descrisã iniþial de Anstadt ºi 
colaboratorii în 1965, iar câteva studii de laborator au investigat 
aceastã tehnicã pe modele biologice de stop cardiac. Asistarea 
mecanicã ventricularã directã foloseºte un dispozitiv în formã de 
cupã care se fixeazã în jurul ventriculilor ºi este conectat de apexul 
cardiac printr-un dispozitiv cu vacuum (Figura 24-4). Presiuni 
ciclice pozitive ºi negative sunt transmise printr-o diafragmã flexi-

Monitorizarea saturaþiei oxigenului la nivel             
venos central

TEHNICI DE PERFUZIE INVAZIVÃ
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FIG. 24-4. Asistarea mecanicã ventricularã directã. Diagrama 
schematicã  a sistemului de conducere ºi a cupei în AMVD Dispozi-
tivul pune în miºcare miocardul ventricular în configuraþiile sistolicã 
(dreapta) ºi diastolicã (stânga). (Reprodus cu permisiune, din Anstad 
MP, Anstad GL, Lowe JE: Direct mechanical ventricular actuation: A 
review. Resuscitation 21:7, l991.)
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bilã spre suprafaþa internã a cupei, ceea ce duce la compresia ºi, 
respectiv, reexpansiunea ventriculilor. Utilitatea clinicã a acestei 
tehnici în tratamentul stopului cardiac nu a fost încã stabilitã. 
Avantajul major al AMVD este acela cã poate fi menþinutã pentru o 
perioadã de timp mai mare. Limitarea majorã a AMVD este necesi-
tatea unei toracotomii, care împiedicã, într-o proporþie destul de 
mare, folosirea ei în timp util pentru majoritatea victimelor unui stop 
cardiac în afara spitalului.

Bypass-ul cardio-pulmonar (BCP; Figura 24-5) este o modalitate 
eficientã de a oferi o perfuzie globalã susþinutã ºi a fost recomandat 
în tratamentul stopului cardiac. Mai multe studii de laborator au 
demonstrat o îmbunãtãþire a reluãrii circulaþiei spontane ºi a 
recuperãrii neurologice în cazul folosirii BCP faþã de intervenþiile 
standard de ACLS. Existã ºi câteva serii de cazuri care descriu 
utilizarea cu succes a bypass-ului cardio-pulmonar femurofemural în 
tratamentul stopului cardiac. Avantajele majore ale BCP sunt cã 
poate fi efectuat printr-o singurã incizie a venei femurale, perfuzia 
artificialã poate fi susþinutã pentru o perioadã de timp mai îndelun-
gatã, iar suportul circulator poate fi retras treptat. Dezavantajele 
majore sunt reprezentate de necesitatea echipamentului, a tehnicii ºi 
a timpului necesar pentru a efectua BCP. Un raport recent prezentând 
10 pacienþi - victime ale  unui stop cardiac - la care BCP a fost iniþiat 
în departamentul de urgenþã, a arãtat cã restabilirea circulaþiei 
spontane a fost obþinutã la toþi cei 10 pacienþi, dar nu au existat 

20supravieþuitori pe termen lung.  Intervalul mediu de timp de la 
debutul stopului cardiac la iniþierea BCP a fost de 32 de minute. 
Pentru a ajunge la o supravieþuire pe termen lung mai bunã, inter-
valul de timp necesar iniþierii BCP trebuie sã fie mai scurt. Dacã 
tehnica nu poate fi aplicatã în afara spitalului, va avea o valoare 
limitatã în tratamentul victimelor în stop cardiac în mediu prespita-
licesc. Oricum, progresele tehnologice oferã perspective bune pentru 
dezvoltarea dispozitivelor BCP care vor putea fi folosite ºi în 
locaþiile prespitaliceºti.

Hemopompa este un dispozitiv de asistare ventricular, temporar, 
bazat pe cateter, ce constã într-o pompã cu flux axial situatã la capã-
tul distal al unui cateter, alimentatã de un motor extern printr-un 
cablu flexibil care se întinde pe toatã lungimea cateterului. Vârful 
distal al pompei este avansat din artera femuralã în ventriculul stâng 
(Figura 24-6). Când dispozitivul este în funcþiune, curgerea antero-
gradã a fluxului sanguin este generatã de pãtrunderea sângelui din 
pompã în ventriculul stâng ºi stimularea arcului aortic. Investigaþiile 
de laborator pe modele de stop cardiac au demonstrat menþinerea 
presiunii arteriale medii la aproximativ 60 mm Hg ºi a debitului 

21cardiac la o medie de 2,3 l pe minut.  Dezavantajul major în folo-
sirea acestui dispozitiv la locul de producere a unui stop cardiac este 
acela cã trebuie sã existe o persoanã care sã ºtie sã insereze cateterul 
din artera femuralã în ventriculul stâng.

În timpul ultimei decade, a existat preocupare în folosirea cateterului 
aortic cu balon pentru ocluzie pentru a îmbunãtãþi perfuzia organelor 
vitale în timpul stopului cardiac. Utilizarea unui balon de contrapul-
saþie intra-aortic standard a arãtat o creºtere a presiunii de perfuzie 
coronarianã în timpul RCP cu torace închis, dar efectul nu este 
semnificativ. Oricum, folosirea cateterelor aortice cu baloane pentru 
perfuzarea soluþiilor de resuscitare în timpul stopului cardiac oferã o 
cale de îmbunãtãþire a rezultatelor resuscitãrii.

Bypass-ul cardio-pulmonar

Hemopompa

Tehnici de perfuzie prin cateterism aortic

Perfuzia selectivã a arcului aortic (PSAA), descrisã de Manning 
22ºi colaboratorii,  sau perfuzia selectivã ºi oxigenarea arcului aortic, 

23descrisã de Paradis ºi colaboratorii,  foloseºte un cateter cu balon de 
ocluzie cu lumen larg, poziþionat în arcul aortic descendent pentru a 
furniza o perfuzie cardiacã ºi cerebralã selectivã în timpul stopului 
cardiac (Figura 24-7). Cateterul este inserat în artera femuralã 
(percutan sau prin incizia acesteia) ºi este avansat în orb în aorta 
toracicã. Cu balonul astfel umflat ºi un dispozitiv de aplicare a 
presiunii la nivelul membrelor superioare, circulaþia cerebralã si 
coronarianã sunt relativ izolate pentru asigurarea unei perfuzii de 
scurtã duratã. Soluþiile perfuzabile de resuscitare constau într-un 
substituent de sânge oxigenat, cum ar fi emulsia de perfluorocarbon 
sau soluþia de hemoglobinã polimerizatã, care poate conþine agenþi 
variaþi care pot potenþa restaurarea circulaþiei spontane, pot menþine 
viabilitatea neuronalã ºi limita leziunile de reperfuzie miocardice ºi 
neuronale. Un avantaj major al PSAA este dat de posibilitatea de a 

Pompã

Intrare pentru O2

Oxigenator

Rãcitor

Schimbãtor 
de cãldurã

Sondã
de flux

FIG. 24-5. Diagramã schematicã a sistemului de bypass cardio-
pulmonar.

Cablu de 
conducere

Canulã de 
admisie

Rotor

Stator

FIG. 24-6. Diagramã schematicã a unei hemopompe plasatã în 
ventriculul stâng.
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administra agenþi pentru combaterea leziunii de reperfuzie în timpul 
sau chiar înainte de reperfuzie. În plus, temperatura soluþiilor 
perfuzabile de resuscitare poate fi ajustatã rapid pentru a induce 
hipotermie protectivã. O datã ce s-a obþinut reluarea circulaþiei 
spontane, PSAA poate fi utilizatã pentru a furniza suportul unei 
perfuzii parþiale în faza precoce post-resuscitare. Conceptul de 
PSAA a fost creat iniþial cu intenþia de a fi folosit în locaþiile 
prespitaliceºti, dar poate fi folosit ºi în spital. Încãrcarea volemicã 
intravascularã caracteristicã terapiei prin PSAA o face pe aceasta 
deosebit de atractivã pentru tratamentul stopului cardiac hipovolemic 
produs prin hemoragie. Cu toate cã rezultatele de laborator privind 
FV ºi exsanguinarea pe modele biologice în stop cardiac au fost 
favorabile, eficienþa acestor tehnici de perfuzie invazivã pe modele 
umane nu a fost încã studiatã.

Safar ºi colaboratorii au descris recent acest fenomen, folosind 
un cateter cu balon de ocluzie pe arcul aortic descendent cu scopul 
de a perfuza soluþii coloidale foarte reci (4°C) pentru a induce rapid 
hipotermie cardiacã ºi cerebralã, în timp ce pacientul era în stop 

24cardiac.  Logica acestei stãri de moarte clinicã este de a proteja 
organele vitale de leziunile ischemice ulterioare sau de leziunile de 
reperfuzie pânã în momentul în care pacientul poate fi transportat 
într-un spital cu posibilitãþi de a efectua BCP. Dupã aceasta, BCP ar 
fi folosit pentru reperfuzia controlatã, conducând la reluarea stabilã a 
circulaþiei spontane. Aceastã abordare poate minimaliza leziunile celulare ischemice ºi de reperfuzie suficient pentru a oferi o 

recuperare funcþionalã neurologicã normalã. Aceastã metodã s-a 
demonstrat a fi eficientã pe modelele de laborator a stopurilor 
cardiace per primam ºi a stopurilor cardiace induse de hemoragie.

Tang ºi colaboratorii au descris utilizarea cateterului cu balon de 
25ocluzie poziþionat în arcul aortic ascendent.  Investigaþiile de 

laborator ale acestei tehnici au arãtat o creºtere marcatã a perfuziei 
coronariene prin ocluzia intermitentã cu balon. Infuzia de fluide cu 
ajutorul cateterului are ca rezultat perfuzia izolatã a arterei coronare. 
Fezabilitatea tehnicii de poziþionare rapidã ºi corectã a vârfului 
cateterului în arcul aortic ascendent se poate dovedi a fi o provocare 
semnificativã în locaþiile clinice.

În 1995, Buckman ºi colaboratorii au raportat folosirea unui 
dispozitiv relativ simplu pentru iniþierea rapidã a compresiei interne 

26cardiace printr-o micã incizie toracicã.  Tehnica, denumitã masaj 
cardiac direct minim invaziv, utilizeazã o placã rectangularã, 
curbatã, cu padele, conectatã la un mâner care comprimã cordul 
printr-o incizie intercostalã la nivelul toracelui anterolateral stâng ºi 
a sternului inferior (Figura 24-8). Pe un model de stop cardiac 
porcin, dispozitivul a generat presiune de perfuzie coronarianã ºi 
debit cardiac similare celor produse prin masaj cardiac intern 
manual, cu toracele deschis. S-a sugerat cã un dispozitiv modificat ar 
putea fi inserat printr-o incizie intercostalã micã (2-3 cm).
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DEZECHILIBRELE ACIDO-BAZICE

Multe boli, inclusiv cele care prezintã o ameninþare iminentã pentru 
viaþã, produc dezechilibre ale acizilor ºi bazelor (acido-bazice) care 
furnizeazã importante informaþii privind natura bolii subiacente ºi 
sugereazã intervenþiile terapeutice imediate. Acest capitol descrie 
abordarea practicã a evaluãrii clinice a dezechilibrelor acido-bazice.

+Concentraþia plasmaticã a ionilor de hidrogen ([H ]) este în mod 
normal de 40 nmol/L, corespunzãtor unui pH de 7,4. Deoarece pH 

+ +este o transformare logaritmicã [H ], relaþia [H ] cu pH-ul nu este 
liniarã la toate valorile pH (Tabelul 25-1). Oricum, la valori ale 

+pH+ului între 7,20-7,50, relaþia dintre [H ] ºi pH este aproape liniarã; 
schimbãri ale pH-ului de 0,01 corespund cu schimbãri de aproxi-

+mativ 1 nmol/L a [H ]. Aceastã relaþie liniarã permite interpretãri ale 
rezultatelor gazelor sanguine ºi electroliþilor foarte rapide, la patul 
bolnavului.

+[H ] plasmatic este influenþat de rata producerii endogene, de rata 
excreþiei, ºi de capacitatea sistemele tampon ale organismului. 
Sistemele tampon micºoreazã impactul unor schimbãri importante 
ale ionilor de hidrogen disponibili în plasmã.

Sistemele tampon care sunt eficiente la un pH fiziologic includ 
1hemoglobina, fosfaþii, proteine ºi bicarbonaþii (Figura 25-1).  Se 

+poate considera [H ] a fi rezultatul tuturor sistemelor tampon 
fiziologice care acþioneazã în rezerva comunã de ioni de hidrogen.

David D. Nicolaou
Gabor D. Kelen

MÃSURAREA ACIDITÃÞII PLASMEI

Homeostazia acizilor plasmatici

TABELUL 25-1. pH-ul ºi concentraþia ionilor de hidrogen

pH

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

+[H ] nmol/L

158

126

100

79

63

50

40

32

25

20

Sursa: Narins RG, Emmett M: Simple and mixed acid-base disorders: A 
practical approach. Medicine 59:161, 1980.
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Cunoscuta ecuaþia Henderson-Hasselbalch, arãtatã în ecuaþia (1),

demonstreazã relaþia dintre acidul carbonic, bicarbonat ºi pH; oricare 
douã din acestea îl determinã pe al treilea.

Oricum, utilitatea clinicã a ecuaþiei Henderson-Hasselbalch este 
limitatã.

Dar, dacã toate constantele sunt introduse în ecuaþia Henderson-
Hasselbalch ºi se scoate antilogaritmul din toþi termenii, rezultã 
ecuaþia Kaissirer-Bleich simplificatã, ecuaþia (2), care este de mare 

2utilitate practicã.  

Ecuaþia Kassirer-Bleich poate fi utilizatã pentru calculul 
concentraþiei oricãrui component al sistemelor tampon numai dacã 
valorile celorlalte douã sunt cunoscute. În consecinþã, ecuaþia 
permite clinicianului sã determine, de exemplu, cât  ar trebui sã fie 
pH-ul când se cunosc presiunea parþialã a dioxidului de carbon 

-(PCO ) ºi [HCO ].* Acest calcul pe baza valorilor emise de 2 3

laborator permite clinicianului sã verifice corectitudinea lor în 
contextul bolii ºi al pacientului. (De fapt, în majoritatea labora-

-toarelor din spitale, [HCO ] raportat ca parte a gazelor sanguine nu 3

este mãsurat, ci mai degrabã calculat din valorile pH-ului ºi PCO ).2

-Cantitatea de [HCO ] care este tamponatã de acidul carbonic nu este 3

fixã, ci variazã în funcþie de nevoile fiziologice. Aceastã flexibilitate 
este asiguratã de excreþia pulmonarã de  PCO , care poate varia 2

FIZIOLOGIA PRODUCERII ªI EXCREÞIEI DE 
ACIZI

semnificativ ºi rapid în funcþie de necesitãþile acido-bazice. Rinichii 
- -excretã regulat [HCO ], dar ºi formeazã [HCO ] nou, putând 3 3

schimba rata acestor procese în funcþie de necesitãþile acido-bazice. 
Oricum, rãspunsul renal la dezechilibrele acido-bazice respiratorii 
necesitã ore ºi chiar zile pentru a restabili echilibrul. 

O atenþie crescutã este acordatã rolului ficatului în echilibrul acido-
-bazic. Aproximativ câte un mol de [HCO ] ºi amoniac este produs în 3

fiecare zi prin catabolismul proteinelor. Sinteza ireversibilã a ureei 
-de cãtre ficat teoretic ar putea consuma tot acest [HCO ]. Acest 3

control, realizat prin intermediul glutaminazei si a anhidrazei 
carbonice, poate reþine ºi neutraliza semnificativ bicarbonatul în 
timpul acidozei. Fixarea ionilor de amoniu în uree este încetinitã, dar 
rinichii cresc sinteza ºi excreþia de amoniac. Acest proces nu numai 
cã previne acumularea de amoniac, dar permite ºi captarea ionilor de 
hidrogen în tubii distali. Chiar mai mult, celulele hepatice fãrã 
aparatul celular care sã fixeze amoniacul în uree pot folosi amo-

3niacul în exces pentru a sintetiza glutamina.  Astfel, ficatul este "cel 
de-al treilea organ" al echilibrului acido-bazic.

-Homeostazia bicarbonatului necesitã recuperarea HCO  filtrat, 85% 3

fãcându-se în tubii contorþi proximali. Sodiul este excretat din 
+celulele tubulare în plasmã la schimb K  (prin intermediul pompei 

+ +Na /K -ATP-azã). Pentru a menþine echilibrul, sodiul este absorbit în 
+ + -celule ºi H  este secretat în lumen. Acest H  combinat cu HCO  3

filtrat produce acid carbonic (H CO ), pe care anhidraza carbonicã îl 2 3

transformã în CO  ºi H O. Pentru a menþine echilibrul, CO  difuzeazã 2 2 2

înapoi în celule, unde anhidraza carbonicã din citoplasmã 
reformeazã H CO , care în schimb completeazã schimbul disocierii 2 3

- + + în  [HCO ] ºi H  (ca urmare, furnizeazã o provizie de H  pentru 3

eliminare). Dacã o boalã a tubilor renali (ca cea care apare în acidoza 
+ -tubularã renalã) inhibã eliminarea H , [HCO ] seric scade la un nivel 3

- +constant unde HCO  absorbit egalizeazã total eliminarea H .3

-Recuperarea HCO  (15%) se face în tubul distal. Pe calea unui 3

proces sodiu-independent, anhidraza carbonicã plasmaticã genereazã 
- + H CO , care va disocia. HCO  difuzeazã în plasmã ºi H este secretat 2 3 3

în lumen de o pompã ATP-azã, care menþine astfel neutralitatea 
+electricã a celulelor. H  este captat în lumen de cãtre fosfatul anor-

+ +ganic sau amoniac  [NH ]. Eºecul secreþiei de [H ] este mecanismul 4

care stã la baza acidozei tubulare renale. Un proces sodiu-dependent 
-permite producerea de HCO  în tubii distali. Glutamina intracelularã 3

- + + + +produce HCO  ºi amoniac [NH ]. Pompa de Na /K  scoate [Na ] în 3 4

+ +lumen, dar [Na ] difuzeazã înapoi prin membrana celularã ºi [NH ] 4

-este secretat la schimb în lumen. Astfel, [HCO ] produs rãmâne în 3

-celule. Formarea [HCO ] prin acest proces necesitã 4-5 zile pentru a 3

atinge echilibrul solicitat de acidozã. Medicamentele care altereazã 
+captarea sau eliberarea de [Na ] în tubii distali pot interfera 

-semnificativ. Procesul secreþiei de acid permite regenerarea [HCO ] 3

în funcþie de necesitãþile zilnice. Urina, în special în condiþii de 
-acidozã, poate fi lipsitã aproape în totalitate de [HCO ].3

 
+Orice patologie care tulburã balanþa acido-bazicã prin creºterea [H ] 

- prin creºterea producþiei endogene, scãderea capacitãþii sistemelor 
tampon, scãderea excreþiei sau aportul exogen - se numeºte acidozã. 

+Similar, orice condiþie care scade [H ] se numeºte alcalozã. Termenii 

Influenþa ficatului în echilibrul acido-bazic

Rolul rinichilor în echilibrul acido-bazic

DEZECHILIBRELE ACIDO-BAZICE ESENÞIALE
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FIG. 25-1. Reprezentarea schematicã a homeostaziei ionilor de 
hidrogen.

*"Concentraþia bicarbonatului" mãsuratã de laboratoare, este de fapt valoarea 
totalã a CO , care este suma bicarbonatului ºi a CO  dizolvat plus H CO . 2 2 2 3

Ultimul element este PCO  înmulþit cu coeficientul de solubilitate a CO  în 2 2
-sânge (a), 0,03. Astfel, tot CO =[HCO ]+ (0,03) (PCO ). Cei mai mulþi 2 3 2

clinicieni pur ºi simplu ignorã cel de-al doilea element când PCO este 2 

normalã; totuºi, când este prezentã hipercapnia, acesta contribuie semnifi-
1cativ la valoarea totalã a CO .  2

25  DEZECHILIBRE ACIDO-BAZICE� 173

m
k



+de acidemie ºi alcalemie se referã strict la dezechilibrul [H ] din 
sânge. Diferenþa dinte acidozã ºi acidemie nu este doar de semanticã, 
ci de o mare importanþã clinicã. De exemplu, un pacient cu acidozã 
ºi alcalozã de amplitudine egalã, va avea un pH normal. Astfel, un 
pacient cu aceste dezechilibre, nu are nici acidemie nici alcalemie, 
dar are ambele dezechilibre esenþiale apãrute simultan, acidozã ºi 
alcalozã. Este astfel important de ºtiut cã deºi acidemia pune 
diagnosticul acidozei ºi alcalemia al alcalozei, un pH normal sau 
crescut nu exclude acidoza ºi un pH normal sau scãzut nu exclude 
alcaloza.

Dezechilibrele acido-bazice mai sunt clasificate ºi ca respiratorii 
sau metabolice. Dezechilibrele acido-bazice respiratorii sunt datorate 
unor modificãri primare ale PCO , ºi cele metabolice reflectã 2

-schimbãri primare ale [HCO ]. Dacã nu ar exista mecanisme com-3

pensatorii, ecuaþia Kassirer-Bleich ar arãta cã importanþa modificã-
-rilor PCO  sau [HCO ] ar determina direct magnitudinea variaþiilor 2 3

pH-ului. Totuºi, mecanismele fiziologice tind sã micºoreze modi-
ficãrile pH-ului prim modificarea nivelurilor bicarbonatului ºi al 
CO . De exemplu, PCO  este crescut în acidoza respiratorie, dar 2 2

scãderea corespunzãtoare a pH-ului este diminuatã în timp de 
retenþia la nivel renal a bicarbonatului.

Mecanismele compensatorii sunt, prin definiþie, nu "dezechi-
libre", ci constituie mai degrabã rãspunsuri fiziologice normale la 
dezechilibrele acido-bazice. Termeni ca alcalozã respiratorie 
compensatorie sunt aºadar nu doar neclari, dar induc ºi în eroare. 
Clinicianul este preocupat de compensarea adecvatã, iar eºecul 
implicã prezenþa unui alt dezechilibru acido-bazic esenþial. De 
exemplu, un pacient cu acidozã metabolicã care nu prezintã o 
compensare respiratorie adecvatã, are suprapusã o acidozã respira-
torie. Rãspunsurile compensatorii normale la fiecare dezechilibru 
acido-bazic esenþial au fost stabilite prin studii atente ºi sunt 
prezentate mai târziu în acest capitol.

Este important sã amintim cã mecanismele compensatorii refac 
pH-ul, dar nu complet, la valori normale.* Faptul cã mecanismele 
compensatorii nu pot fi eficiente în totalitate este evident când se are 
în vedere cã echilibrarea completã ar duce în mod sigur ºi la 

1îndepãrtarea stimulului (fiziologic) care a indus compensarea.  
*Singura excepþie este alcaloza respiratorie cronicã, unde nivelul 

bicarbonatului poate scãdea pânã la un nivel care aproape sã 
normalizeze pH-ul astfel încât diferenþierea pH-ului actual de cel 
normal poate fi dificilã datoritã unor variate erori de laborator. 

-Valorile "normale" ale pH-ului, PCO , ºi [HCO ] pentru un 2 3

anume laborator sunt incluse în anumite intervale, intenþionat 
cuprinzând 95% din pacienþi fãrã un dezechilibru acido-bazic. 
Intervalul normal al pH-ului este între 7,35 - 7,45, cel pentru PCO2  

-"normalã" între 35 - 45 mm Hg, ºi pentru [HCO ] este în mod 3

normal 21 - 28 mEq/L. Totuºi, un pacient poate sã nu aibã valorile în 
afara "intervalului normal" ºi totuºi sã aibã un dezechilibru acido-
bazic semnificativ. Aºa cum vom detalia în continuare, un pacient cu 
acidozã cu gaurã anionicã (GA) mare ºi concomitent alcalozã 
metabolicã de aproximativ aceeaºi gravitate va avea valori perfect 

-"normale" ale pH, PCO , ºi [HCO ]. În contrast, valori aparent nor-2 3

male ar putea, de fapt, ascunde un dezechilibru acido-bazic. De 
-exemplu, în prezenþa unei acidoze metabolice ([HCO ] = 15; pH = 3

7,3), o compensare respiratorie adecvatã, ar trebui sã scadã PCO  2

pânã la aproximativ 30 mm Hg. PCO  este sub intervalul "normal", 2

dar la valorile anticipate pentru gravitatea acidozei (metabolice). În 
acest exemplu, întâlnirea unor valori ale PCO  în limite normale (35 2

- 45) implicã de fapt prezenþa acidozei respiratorii, deoarece, 
rãspunsul fiziologic respirator este inadecvat.

Gaura anionicã (GA)
Principiul neutralitãþii electrice cere ca plasma sã fie neutrã. Sarcina 
cationului predominant în plasmã, sodiul, trebuie aºadar sã fie 

- -"echilibratã" de sarcina anionilor plasmatici. Deºi [HCO ] ºi [Cl ] 3

constituie o parte semnificativã a acestora, suma concentraþiilor lor 
nu o egaleazã pe cea a sodiului. În consecinþã, trebuie sã existe ºi alþi 
anioni care în ser care sã pãstreze neutralitatea electricã. Aceºtia sunt 
în principal proteine serice, fosfaþi, sulfaþi, ºi anioni organici, ca 
lactatul ºi bazele conjugate ale cetoacizilor. Deoarece aceste 
substanþe nu sunt mãsurate în mod obiºnuit, sunt numite anioni 
nemãsurabili (unmeasured anions - UA). Existã de asemenea ºi 
cationi nemãsurabili  (unmeasured cations - UC), majoritatea sub 

2+ 2+formã de [Ca ] ºi [Mg ]. Pentru cã toþi cationii, mãsurabili ºi 
nemãsurabili, trebuie sã fie egali cu toþi anionii (mãsurabili ºi 
nemãsurabili),

rezultã cã

Astfel, înlocuirea ionilor mãsurabili conduce la

+Diferenþa dintre concentraþia din ser a ionilor de [Na ] 
+(contribuþia [K ], care este în special un ion intracelular, este de 

- -obicei nesemnificativã) ºi suma ionilor de [Cl ] ºi [HCO ] egalizeazã 3

concentraþia anionilor nemãsurabili. În scopul determinãrii GA, 
+corecþia [Na ] din ser în prezenþa hiperglicemiei nu este necesarã, 

- 4deoarece în aceastã situaþie [Cl ] este de asemenea diluat.  
Concentraþia anionilor nemãsurabili este numitã gaura anionicã,  

ºi se considerã a avea valoarea normalã de 12 ± 4 mEq/L. Ultimele 
informaþii sugereazã cã o valoare normalã a GA de 7 ± 4 mEq/L ar 
putea sã fie mult mai apropiatã de mãsurãtorile electroliþilor fãcute 

5cu electrozi ion-specifici.  Totuºi, valorile folosite de cãtre clinicieni 
6ar trebui  sã reflecte practicile instituþiilor.  Conceptele despre 

echilibrul acido-bazic acceptã cã strict valoarea "normalã" pentru 
GA este mai puþin importantã decât dacã s-a modificat în raport cu 
starea de echilibru a pacientului. Astfel, o uºoarã modificare a GA 
este mult mai importantã decât valoarea în sine. Oricum, toate 
valorile peste 15 mEq/L pot fi considerate normale, chiar ºi când nu 
se pot compara cu valori anterioare.

Gaura anionicã se poate modifica chiar ºi în lipsa unui 
dezechilibru acido-bazic. Poate apãrea când valoarea cationilor 
(nemãsuraþi) este scãzutã, aºa cum se întâmplã în situaþiile severe de 
hipomagnezemie, hipopotasemie ºi hipocalcemie. O gaura anionicã 
micã sau chiar negativã poate rezulta din o creºtere a cationilor 
nemãsurabili, ca litiul, ºi a proteinelor încãrcate pozitiv nemãsurabile 
care provin din mieloame sau din gamapatii monoclonale sau dintr-o 

diminuare a anionilor nemãsurabili, ca albumina ºi g globulina. Tot o 
gaurã anionicã micã sau chiar negativã poate proveni ºi din greºeli 
de mãsurare a clorurilor. Bromura este mãsuratã ca o clorurã, 
datoritã echimolaritãþii, de cãtre electrozi specifici pentru cloruri. 
Alte tehnici de mãsurare a clorurilor pot produce rezultate chiar ºi 

7mai incorecte în prezenþa bromurilor.  Nivelul trigliceridelor peste 
600 mg/dL produce o supraestimare a nivelului clorurilor mãsurat 
prin tehnici colorimetrice ºi poate da o subestimare a sodiului seric, 

4ceea ce va duce la o GA redusã sau chiar negativã.  
Deºi creºterea GA se face de obicei în contextul acidozei 

metabolice, poate apare în multe dezechilibre acido-bazice. De 
exemplu, alcaloza metabolicã ºi respiratorie poate ridica nivelul  GA 
cu 2-3 mEq/L, deoarece creºte glicoliza ºi se va produce mai mult 
lactat. Penicilina ºi carbenicilina, ca anioni, pot determina de 

UAMAUCMC +=+ (3)

AGUCUAMAMC =-=- (4)

AG])Cl[]HCO([]Na[
3

=+- --+ (5)
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asemenea creºterea GA. Modificãrile trebuie echilibrate de cãtre 
sodiu, care este reþinut de tubii renali la schimb cu secreþia crescutã 
de ioni de hidrogen ºi potasiu. Acest efect este mãrit de prezenþa 
ionilor slab reabsorbabili de penicilinã ºi carbenicilinã în lumenul 
tubilor,  încãrcãtura lor negativã servind ca un gradient electric 
secreþiei ionilor de hidrogen ºi potasiu. Rezultã o GA crescutã, cu 
alcalozã ºi hipopotasemie, ceea ce demonstreazã principiul conform 
cãruia principalii anioni excretaþi de cãtre rinichi pot creºte GA, mai 
ales când nivelul aldosteronului este ridicat.

Totuºi, creºterea GA este asociatã de obicei cu acidoza meta-
bolicã (Tabel 25-2). Formulele memotehnice uzuale pentru diagnos-
ticele diferenþiale ale acidozei cu GA crescutã sugereazã din neferi-
cire cã fierul, teofilina, cianurile, biguanidele sau alte elemente sunt 
anioni nemãsurabili. Aceste substanþe de fapt cresc nivelul GA prin 
producerea acidozei lactice, discutatã mai târziu în acest capitol. 
Rezultatul folosirii formulelor memotehnice în evaluarea acidozelor 
cu GA mare poate fi o eroare, deoarece descoperirea unei acidoze 
lactice oferã explicaþia pentru acesta, ºi ca atare se pierde din vedere  
diagnosticul diferenþial complet al acestei acidoze lactice. Noi 
sugerãm ca în diagnosticul diferenþial al acidozei metabolice cu o GA 
crescutã ar trebui sã se ia în considerare diferenþele dintre sursele 
endogene ºi exogene de anioni nemãsurabili ºi sã se evite amestecarea 
etiologiei acidozei lactice cu cea a creºterii altor anioni nemãsurabili.

Pentru a putea folosi în practicã GA este nevoie sã-i cunoaºtem 
limitele. Deºi o GA peste 30 mEq/L este de obicei produsa de 
acidoza lacticã sau cetoacidozã, aceste patologii pot exista chiar ºi cu 
o GA normalã. Valori ale GA sub 25 mEq/L au fost gãsite la unii 

8pacienþi în stare criticã, deºi nivelele lactatului erau ridicate ; la 
pacienþii cu traume, valoarea GA post-resuscitare nu concordã cu 

9nivelele lactatului.  Astfel, o GA "normalã" nu exclude prezenþa unor 
concentraþii ridicate ale anionilor nemãsurabili. O GA crescutã faþã 
de nivelul de bazã, ºi totuºi în limitele valorilor "normale" poate fi 
un indiciu. Mãsurarea directã a lactatului, formiatului, cetoacizilor, 
metanolului (sursa acidului formic), etilenglicolului (sursa acidului 
oxalic ºi a numeroºi alþi acizi organici), ºi a salicilaþilor ar trebui 
solicitatã când prezenþa oricãrei din aceste substanþe este suspectatã, 
dar GA este în limite "normale" (mai ales când valoarea este în 
partea superioarã a intervalului normal).

O problemã comunã în clinicã este diagnosticarea dezechili-
brelor mixte acido-bazice în prezenþa unei GA crescute. Dezechili-
brele acido-bazice simple care produc creºterea GA sunt numite  
acidoze metabolice cu GA largã. Dacã o acidozã metabolicã cu GA  
largã este singurul dezechilibru, atunci modificarea (creºterea de la 

10nivelul de bazã) a valorii GA (adesea numitã delta gap)  ar trebui sã 

-egaleze perfect schimbarea (scãderea) [HCO ]. Aceasta este o  3

relaþie unu - la - unu. Acest concept este reprezentat matematic în 
ecuaþia (6).

Aceastã relaþie simplã poate fi utilizatã în scopul determinãrii 
prezenþei altor dezechilibre acido-bazice metabolice. Dacã nivelul 

-[HCO ] este chiar mai mic decât cel prezis de delta AG, atunci 3

probabil cã existã o acidozã metabolicã ºi hipercloremie concomi-
tentã (i.e.,tip non- GA) (Figura 25-2A). Similar, dacã scãderea 

-[HCO ] e mai micã decât cea anticipatã conform  delta GA, probabil 3

cã existã concomitent ºi o alcalozã metabolicã. Trebuie observat cã 
patologiile respiratorii acute (acidoza sau alcaloza respiratorie) nu 
afecteazã aceste determinãri. Potenþialele dezechilibre acido-bazice 
legate de statusul respirator trebuie determinate în plus, aºa cum este 
prezentat mai jos (Figura 25-2A, B, C).

În istoricul bolii trebuie evidenþiate evenimentele care ar fi putut 
duce la aportul sau pierderea de acizi sau baze, ca vãrsãturile, 
diareea, medicamentele,sau ingestia, ºi cãutatã dovada disfuncþiei 
organelor care menþin homeostazia acido-bazicã: ficatul, rinichii ºi 
plãmânii.

Evaluarea de laborator necesitã probe de sânge pentru determi-
+ + - -narea concentraþiei electroliþilor ([Na ], [K ], [Cl ], [HCO ]) ºi a 3

-gazelor sanguine (pH, PCO , ºi [HCO ]). Majoritatea laboratoarelor 2 3

mãsoarã doi din parametrii raportaþi în rezultate, (cel mai frecvent 
pH ºi PCO ) ºi folosesc ecuaþia Henderson-Hasselbalch pentru al 2

-calcula pe al treilea ([HCO ]).3

Probele sanguine pentru evaluarea acido-bazicã se obþin de 
obicei prin puncþie arterialã, dar existã dovezi cã ar putea fi folosit 
sânge venos. Valorile pH-ului ºi ale CO din sângele arterial ºi capilar 2 

al pacienþilor normali ºi ale celor cu cetoacidozã diabeticã se 
coreleazã bine (coeficienþi de corelaþie de 0,9 ºi respectiv 0,98). O 
lucrare recentã a demonstrat o corelaþie bunã pH-ul arterial ºi venos 
(r= 0,9689) ºi între concentraþia bicarbonatului arterial ºi venos (r= 

110,9543) la pacienþii cu cetoacidozã diabeticã din secþiile de urgenþã.  
Corelarea între valorilor gazelor sanguine din sângele venos ºi 
arterial la pacienþii cu ºoc sever rãmâne incertã, dar în alte situaþii 
folosirea valorilor din sângele venos pare logicã. Medicii fãrã 
experienþã adesea aleg determinarea gazelor arteriale sanguine  

Parametri necesari pentru evaluarea clinicã            
acido-bazicã

TABELUL 25-2. Anionii nemãsurabili asociaþi cu gap anionic crescut ºi acidozã metabolicã

Patologia 

Insuficienþã renalã (uremia)

Cetoacidozã 

Diabeticã

Alcoolicã

De inaniþie

Acidozã lacticã

Intoxicaþii exogene

Metanolul

Etilenglicol (EG)

Salicilaþi

Substanþele
2- 2-[PO ], [SO ]4 4

Cetoacizi 

b-hiroxibutiratul

Acetoacetatul

Lactatul

Formiat

Oxalaþi ºi anioni organici

Salicilaþi

Etiologia 

Metabolismul proteinelor

Metabolismul acizilor graºi

Metabolism

Metabolismul metanolului

Metabolismul EG, de asemenea rezultã 

din NAD/NADH crescut, favorizând 

conversia piruvatului în lactat

Salicilaþii lactatul, cetoacizii

Sprijinã diagnosticul

Uree/Creatininã

Cetonele serice/urinare

Nivelul lactatului

Gap osmolar

Gap osmolar

Cristale de oxalaþi (urinã)

Concomitent alcalozã respiratorie 

ºi alcalozã metabolicã

Abrevieri: NAD = nicotinamide adenine dinucleotide.

]H C O[G A
3

-

¯D=D (6)
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pentru a "ºti" pH-ul. Oricum pH-ul în sine este adesea cea mai puþin 
importantã valoare pentru diagnostic ºi managementul bolii. Când 
statusul respirator nu este afectat, pH-ul poate fi calculat cu ajutorul 

-ecuaþiei Kassirer-Bleich [vezi ecuaþia (2)] cunoscând doar [HCO ] 3

venos, aºa cum este arãtat mai jos.

-Acidoza metabolicã poate rezulta din pierderea [HCO ], adminis-3

trarea de acizi sau producere endogenã ºi acumularea acidului. 
-Reducerea nivelului [HCO ] apare în situaþii de pierdere a conþinu-3

tului intestinal (ex. vãrsãturi, fistule cutanate) ºi pierdere de 
bicarbonat la nivel renal (ex. acidozã tubularã renalã, terapie cu 
inhibitori de anhidrazã carbonicã). Administrarea de acid (probabil 
cã nu se întâmplã în departamentele de urgenþã) apare în primul rând 
în nutriþia parenteralã totalã, unde pacienþii primesc sãruri hidro-
clorice ale aminoacizilor primari. Acizii endogeni se acumuleazã în 
acidoze tubulare renale, cetoacidoze ºi acidoze lactice.

ACIDOZA METABOLICÃ

-Acidoza metabolicã necompensatã constã în [HCO ] seric scãzut 3

+ +ºi în [H ] seric crescut. Creºterea [H ] stimuleazã centrul respirator, 
ºi produce o creºtere a ventilaþiei alveolare. "Compensarea 

+respiratorie" fiziologicã este o încercare de a scãdea [H ] prin o 
-reducere a PCO . Starea de echilibru dintre PCO  ºi [HCO ], 2 2 3

determinatã de un studiu pe 60 pacienþi  care aveau doar acidozã 
12*metabolicã de mai mult de 24 ore, este arãtatã în ecuaþia. (7).

-*Constantele din aceastã ecuaþie (PCO =1,54 x [HCO ] + 8,36 ± 2 3

2) au fost rotunjite pentru o mai uºoarã folosire.

Ecuaþia (7) a fost derivatã de la pacienþi cu acidozã metabolicã  
mai veche de 24 de ore, deºi rãspunsul respiratoriu a fost aproape  

-imediat. Când [HCO ] este peste 8 mEq/L, relaþia dintre PCO  ºi 3 2

-[HCO ] este simplã: Cu o compensare respiratorie normalã, PCO  3 2

-scade cu 1 mm Hg pentru fiecare diminuare cu 1-mEq/L a [HCO ]. 3

Folosirea acestei relaþii permite clinicianului sã calculeze valoarea 
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Cheie: * Este posibil ca [HCO3] sã fie < 25 în acest scenariu ºi arborele ar fi putut fi început din stânga GA, gaurã anionicã.

FIG. 25-2. A. Algoritmul pentru determinarea tipului de acidozã ºi de dezechilibru acido-bazic când pH-ul indicã acidozã.
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anticipatã a PCO  (atunci când compensarea respiratorie este normalã) 2

-din [HCO ] mãsurat. Dacã valoarea PCO  diferã de cea mãsuratã în 3 2

stãrile necomplicate de acidozã metabolicã, existã de asemenea ºi un 
-dezechilibru primar respirator. De exemplu, dacã [HCO ] este 15 3

mEq/L, valoarea anticipatã a PCO  este de aproape 30 mm Hg. Dacã 2

este peste aceastã valoare (sã zicem 35 mm Hg), atunci este de  
asemenea concomitent ºi o acidozã respiratorie (vezi Figura 25-2A). 
Dacã valoarea este mai scãzutã decât cea anticipatã (de exemplu 25 
mm Hg), atunci concomitent existã ºi alcalozã respiratorie. În acest 
ultim caz nu este vorba de "supra compensare" ci mai degrabã de un  
al doilea dezechilibru primar apãrut simultan. Acestea sunt concepte 
importante. Corpul uman nu poate tolera mecanismele metabolice ºi 
respiratorii ale acidozei în acelaºi timp, pentru ca atunci unul din  ele 
nu se poate tampona sau compensa pentru celãlalt.

Din nefericire, pacienþii din departamentele de urgenþã se 
întâmplã rar sã fie într-o stare staþionarã. Pierce et all, în studii 
fiziologice ale persoanelor cu acidozã metabolicã acutã cauzatã de 
diaree, ºi fãrã alte probleme de sãnãtate, au descoperit cã rãspunsul 
respirator complet la acidoza metabolicã depinde de durata acidozei, 

13timpul de  dezvoltare, ºi de severitatea sa.  Dacã acidoza se dezvoltã 
repede, PCO  este adesea mai mare decât cea din stãri staþionare; cu 2

cât acidoza este mai rapidã ºi mai severã, cu atât este mai mare 
diferenþa dintre PCO  gãsitã ºi cea prezisã de nivelul de bazã al 2

-PCO . Când [HCO ] este menþinut constant, starea de echilibru a 2 3

PCO  este atinsã în 11-24 h. Când acidoza se dezvoltã sau este 2

corectatã mai încet, compensarea respiratorie este promptã.
Compensarea respiratorie adecvatã din timpul acidozei meta-

bolice este limitatã. Într-un studiu al cetoacidozei diabetice, Kety et 
all au descoperit cã volumul respirator minim  scade de fapt când 

14pH-ul coboarã sub 7,10.  Aceastã descoperire a determinat Albert et 
12 13all  ºi Pierce and all  sã iniþieze terapia cu bicarbonat când pH-ul 

pacienþilor scãdea sub 7,10. Aceste studii au stabilit valoarea de 7,10 
ca definiþie a acidozei metabolice "severe". Este foarte important sã 
apreciem orice contribuþie la acidozã din partea unui rãspuns 
respirator neadecvat. Iniþiind din start terapia cu bicarbonat când 
întâlnim un pH sub 7,1 am putea omite insuficienþa respiratorie, care 

-dacã este tratatã ar putea evita folosirea soluþiilor care conþin [HCO3

-]. În continuare, folosirea concentraþiilor de [HCO ] în prezenþa unui 3

rãspuns respirator inadecvat ar putea de fapt exacerba acidoza 
-respiratorie, deoarece [HCO ] este transformat în CO  ºi  H O. 3 2 2

Dezvoltarea acidozei metabolice în care pH-ul este sub 7,10 probabil 
cã este asociatã cu un risc foarte ridicat de insuficienþã ventilatorie, 
deoarece existã o limitã a compensãrii respiratorii. Cel mai mic nivel 
al PCO  care poate fi atins este de aproximativ 12 mmHg. Limitarea 2

miºcãrii aerului ºi CO  generat de efortul cerut de rapida ventilaþie 2

limiteazã nivelul minim a PCO  care poate fi atins. Solicitarea asupra 2

pacienþilor aflaþi în astfel de situaþii va produce o scãdere rapidã a 
nivelului pH-ului, pânã la o valoare la care funcþionarea organelor ºi 
terapia medicamentoasã vor eºua. Ventilaþia mecanicã ar trebui 
instituitã în astfel de situaþii.
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�Cheie: *Implicã faptul cã D în [H ] nu este micã, ci ridcatã, ºi 

deci pH va fi <7,40. De aceea, nu acest algoritm va fi selectat, 
ci mai degrabã Figura 21-2A. 
 -� Este posibil ca HCO  va fi > 25 în acest scenariu ºi atunci 3

arborele ar fi putut fi început din stânga GA, gaurã anionicã. 

FIG. 25-2. B. Algoritmul pentru determinarea tipului de alcalozã ºi a dezechilibrului acido-bazic când pH-ul indicã alcalozã.
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+ +Nivelul [K ] seric este afectat de acidoza metabolicã. Intrarea H   
+ +în celule este însoþitã de ieºirea K . Schimbãrile [K ] sunt mult mai 

importante în acidozele cu substanþe anorganice, deºi nivele ridicate 
+ale [K ] seric sunt întâlnite de obicei în cetoacidoze diabetice. În 

general, pentru fiecare schimbare a pH-ului cu 0,10, nivelul seric al 
+[K ] va creºte cu aproximativ 0,5 mEq/L. Indiferent de mecanismul 

acidozei, este important sã ne amintim în plus cã în mod normal 
+nivelul seric scãzut de [K ] nu reflectã depleþia intracelularã severã 

+de K . În astfel de situaþii revenirea din starea de acidozã ar putea 
produce hipopotasemie severã, cu efecte cardiovasculare secundare.

Cauzele acidozei metabolice cu GA crescutã sunt enumerate în 
Tabelul 25-2. Reamintim cã GA poate fi în limite normale, chiar ºi 
atunci când este prezentã acidoza metabolicã asociatã cu o 
concentraþie crescutã a anionilor nemãsurabili. Ar trebui fãcutã o 
comparaþie cu starea de echilibru a pacientului oricând este posibil. 
Ar putea fi indicatã mãsurarea sau detectarea unor anumiþi anioni. 
Oricum, la determinarea cetonelor serice, trebuie luat în considerare 
faptul cã reacþiile chimice folosite sã le mãsoare au o limitare 
importantã: reacþia nitroprusiatului la cetone este pozitivã doar 

pentru tipurile la care capãtul carboxi are un grup a-metil. Principala 
cetonã prezentã în serul pacienþilor cu diabet netratat sau cu 

cetoacidozã diabeticã poate fi b-hidroxibutiratul, care nu are grupare 

a-metil ºi nu este depistatã de reacþia cu nitroprusiat. Rezultatul 
poate fi un paradox: analizele iniþiale la un pacient cu cetoacidozã 

Cauze ale acidozei metabolice

diabeticã severã manifestatã clinic sunt doar uºor pozitive ºi cresc 
apoi în ciuda unei evidente îmbunãtãþiri clinice. Aceasta se întâmplã 
deoarece medicaþia corectã altereazã raportul hepatic al nicotin-
amide-adenine dinucleotide (NAD) pe NADH  ºi refacerea concen-2

traþiei NAD permite oxidarea b-hidroxibutiratului la acetoacetat. 
Adãugarea a câtorva picãturi de apa oxigenatã în ser de asemenea va 

oxida b-hidroxibutiratul la acetoacetat în cazurile în care aceastã 
deosebire este importantã din punct de vedere clinic. Vezi cap. 211 
pentru mai multe detalii.

Acidoza lacticã apare oricând producþia depãºeºte necesarul sau 
capacitatea de metabolizare, ºi este de douã tipuri. Primul, în care 
este prezentã hipoxia ºi producþia de lactat este crescutã, este tipul A. 
Oxigenarea normalã a þesuturilor ºi deficienþe în folosirea lactatului 
defineºte al doilea tip, numit tipul B. Tipul B de acidozã lacticã este 
la rândul sãu subdivizat. Tipul B  de acidozã lacticã este asociat cu 1

boli sistemice, ca diabetul, insuficienþa renalã, septicemia ºi leu-
cemia; tipul B  este asociat cu diferite substanþe, în special biguanide 2

(fenformin, metformin), salicilaþi, metanol, fier, ºi izoniazidã; ºi tipul 
B  este asociat cu boli metabolice ereditare.3

Piruvatul produs de glicolizã poate fi transportat prin membra-
nele mitocondriale ºi metabolizat în ciclul Krebs în condiþii de 
aerobiozã. Totuºi, în condiþii de anaerobiozã, este oxidat la lactat de 
cãtre lactat dehidrogenazã. Aceastã reacþie este reversibilã, dar 
conversia lactatului în piruvat la nivelul ficatului necesitã NAD. 
Astfel încât, nu este o surprizã cã mulþi pacienþi cu tipul 2 de acidozã 
lacticã au la bazã boli hepatice. De exemplu, un alcoolic poate 
dezvolta acidozã lacticã dupã o bãuturã tare deoarece afectarea 
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FIG. 25-2. C. Algoritmul pentru veri-
ficarea dezechilibrului acido-bazic 
când pH-ul este în limite "normale".
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gluconeogenezei previne fixarea piruvatului în glucozã ºi metabo-
lismul etanolului lasã puþin NAD disponibil pentru a converti 
lactatul în piruvat. Diferenþierea tipurilor A ºi B de acidozã lacticã 
este folositoare pentru instituirea terapiei. Totuºi, existã deficienþe 
ale utilizãrii lactatului în ambele tipuri, de obicei datoritã slabei 
oxigenãri sau perfuzii hepatice în tipul A, ºi bolii hepatice 
subiacente, în tipul B.

Determinarea gazelor arteriale sanguine este total nefolositoare în 
diagnosticarea unei acidoze metabolice cu GA  largã. Diagnosticul 
este pus de cãtre electroliþii din sângele venos. Diagnosticul 
diferenþial se face între patru mari categorii: insuficienþa renalã 
(uremia), acidoza lacticã, cetoacidoza (diabeticã, cetoacidoza 
alcoolicã, cetoacidoza de inaniþie), ºi ingestia (metanol, etilenglicol, 
salicilaþi).

Insuficienþa renalã ar trebui sã fie evidentã în biochimia serului. 
Cetonele serice indicã cetoacidozã. La pacienþii cu diabet zaharat 
insulino-dependent cunoscut, cetoacidoza diabeticã este cea mai 
probabilã, deºi o micã participare o are ºi acidoza lacticã, din motive 
care tocmai au fost descrise. La alcoolicii care sunt abstinenþi de 
curând trebuie luatã în considerare cetoacidoza alcoolicã. Cetoza de 
inaniþie va fi gãsitã la pacienþi cu alimentaþie inadecvatã (post, dietã, 
vãrsãturi prelungite), deºi dimensiunea dezechilibrului acido-bazic în 
cetoza de inaniþie este redusã.

Determinarea gãurii  osmolare va ajuta la diferenþierea a douã 
acidoze prin ingestie, de alte etiologii. Gaura anionicã crescutã se 
întâlneºte în intoxicaþiile cu metanol ºi etilenglicol. Deºi metanolul 
este mãsurat în majoritatea spitalelor, determinarea nivelului 
etilenglicolului se efectueazã în laboratoare particulare. O gaurã 
osmolarã crescutã fãrã dovada ingestiei de metanol poate pune 
diagnosticul cu mult înainte ca analizele de laborator care confirmã 
sã fie disponibile. S-ar putea sã fie necesare calcule ajutãtoare a 
gãurii osmolare dacã este asociatã ºi ingestia de etanol (a se vedea 
Cap. 27 pentru informaþii detaliate).

Când diagnosticul este imprecis sau slaba perfuzie tisularã este o 
posibilitate, ar trebui cerut neapãrat nivelul lactatului. Trebuie 
specificat cã unele intoxicaþii pot evolua cu acidozã lacticã, inclusiv 
izoniazida, fierul, monoxidul de carbon, methemoglobina ºi 
cianurile. Acesta este motivul pentru care medicii evitã mult utilizata 
formulã memotehnicã MUDPILES. De exemplu, aceastã formulã nu 
reflectã cu exactitate faptul cã izoniazida ºi fierul îºi exercitã efectele 
asupra GA prin intermediul acidozei lactice. De altfel, etanolul este 
des citat ca o cauzã a acidozei cu GA  largã. Oricum, etanolul nu ar 
trebui sã fie considerat sursa nici unei acidozei metabolice 
semnificative. Deºi metabolismul alcoolului etilic ar putea duce 
indirect la o foarte uºoarã acidozã lacticã, de obicei datoritã 
cetoacidozei alcoolice, nici alcoolul, nici metaboliþii sãi nu contri-
buie direct la acidozã.

Acidozã severã care este rezistentã la tratament apare în tipul B  1

de acidozã lacticã ºi ingestii. Cetoacidoza alcoolicã  ºi cetoza de 
foame au tendinþa de a fi uºoare. Acidoza întâlnitã în stadiul iniþial al 
insuficienþei renale poate fi severã, dar tinde sã fie stabilã în 

-insuficienþa renalã cronicã ([HCO ] de aproximativ 15 mEq/L). 3

Dezechilibrele acido-bazice concomitente pot ajuta în plus la 
stabilirea etiologiei. Triplul dezechilibru acido-bazic (acidozã 
metabolicã cu GA largã, alcalozã metabolicã, ºi alcalozã respiratorie) 
se întâlneºte în septicemie (acidozã lacticã) ºi în intoxicaþia cu 
salicilaþi. Ultima situaþie poate fi asociatã ºi cu o uºoarã creºtere a 
temperaturii.

- -Relaþia dintre nivelul [HCO ] ºi GA, ºi dintre [HCO ] cu 3 3

aºteptata compensare a PCO  trebuie evaluatã la fiecare pacient cu 2

Diagnosticul diferenþial al acidozei cu GA-largã 

acidozã cu GA largã, pentru a determina dacã existã ºi alt dezechi-
libru acido-bazic (respirator) (vezi Figura 25-2A).

Tipul non-GA de acidozã este adesea numit ca acidozã cu GA 
"normalã". Problemele legate de GA sunt relative, astfel încât sunt 
preferaþi termenii nemodificatã or tip non-GA. Unele texte se referã 
la aceasta ca acidozã metabolicã hipercloremicã.

-Acidoza non-GA provine din pierderea de [HCO ], eºec al 3

+ +excreþiei [H ], sau administrare de H . Bicarbonatul se poate pierde 
prin urinã sau tractul gastrointestinal ºi este adesea acompaniat de 

1pierdere de K . Totuºi, diureticele care economisesc potasiu, 
hipoaldosteronismul, obstrucþia tractului urinar ºi tipul IV de acidozã 

- +tubularã renalã pierd [HCO ] la schimb cu retenþia de [K ] (Tabelul 3

25-3).
+Clasificarea tradiþionalã bazatã pe K  trebuie privitã cu precauþie, 

+deoarece [K ] seric în sine depinde de nivelul actual al pH-ului. 
+Astfel, în acidozele severe, un [K ] în limite normale poate fi 

înºelãtor, ºi clinicianul trebuie sã-l corecteze în funcþie de gradul 
acidozei.

Deoarece toate diureticele au tendinþa de a produce o uºoarã  
alcalozã, acidoza metabolicã ce apare simultan cu diureticele care 
economisesc potasiu poate sã nu fie evidentã, deoarece cele douã 
procese fiziologice se pot anula unul pe altul(vezi Figura 25-2C). 
Deoarece GA este neschimbatã, nu este nici un indiciu cã cele douã 
procese opuse ar putea apare.

Acetazolamida îºi exercitã efectele prin intermediul inhibitorilor 
anhidrazei carbonice, inducând o acidozã tubulo-renalã  funcþionalã.

Acidemia are numeroase consecinþe fiziologice negative care 
afecteazã funcþia a diferite organe prin mecanisme nu foarte bine 
cunoscute încã. Funcþia cardiacã contractilã se reduce, probabil 
datoritã afectãrii fosforilãrii oxidative, acidozei intracelulare, ºi 
alterãrii concentraþiei calciului intracelular. Scade pragul fibrilaþiei 
ventriculare, în timp ce pragul defibrilãrii creºte. Perfuzia hepaticã ºi 
renalã ºi presiunea sângelui arterial scad, iar rezistenþa pulmonarã 
creºte. Efectele fiziologice ale catecolaminelor sunt diminuate, ºi, 
când acidoza este suficient de severã, poate apare colapsul vascular. 
Apare o stare catabolicã, care constã intr-o creºtere generalã a meta-
bolismului, rezistenþã la insulinã, ºi inhibarea glicolizei anaerobe. 

15Efectul hipoxiei în toate organele este agravat.  

Diagnosticul diferenþial al acidozelor                          
cu GA nemodificatã (normalã)

Consecinþele fiziologice ale acidozei

TABELUL 25-3. Cauze ale acidozei metabolice cu gap 
anionic normal

Cu tendinþã la hiperpotasemie

Care însoþeºte cetoacidoza 

diabeticã

La debutul acidozei uremice

La debutul uropatiei obstructive

Acidozã tubularã renalã, tip IV

Hipoaldosteronism (Boala 

Addison)

Inhalare sau ingestie de HCl, 

NH Cl, lizinã-HCl, sau 4

argininã-HCl

Diuretice care economisesc 

potasiul

Cu tendinþã la hipopotasemie

Acidozã tubularã renalã, tip I 

(acidoza clasicã distalã)

Acidozã tubularã renalã, tip II 

(acidozã proximalã)

Acetazolamidã
-Diaree acutã cu pierdere de [HCO ] 3

+ºi [K ]

Uretero-sigmoido-stomie cu creºterea 
+ -reabsorbþiei de [H ] ºi [Cl ] ºi 

- +pierdere de  [HCO ] ºi [K ]3

Obstrucþia vezicii urinare artificiale, 

reconstruitã din ileon

Acidozã de diluþie
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Tratament

Terapia cu soluþii tampon în acidozã 

Tratamentul acidozei îl reflectã pe cel al dezechilibrului subiacent, 
dar în special recomandã restabilirea perfuziei ºi oxigenãrii normale 
a þesuturilor. Cel mai important pas este sã determinãm dacã existã o 
componentã respiratorie a acidozei (ex. o acidozã respiratorie 
primarã), deoarece tratamentul va fi abordat diferit. Dacã existã o 
compensare respiratorie neadecvatã, cel mai corect tratament va fi sã 
corectãm întâi problema respiratorie.

Efectele adverse ale acidemiei fac conceptul de terapie cu  soluþii 
tampon foarte atrãgãtor, dar rolul acesteia în stopul cardiac ºi în 
acidoza metabolicã severã este necunoscut. Terapia tampon tradiþio-
nalã, bicarbonatul de sodiu, poate avea efecte negative în  acidozã. 
Terapia cu bicarbonat produce o cantitate semnificativã CO , care 2

pãtrunde imediat în celule, în special în celulele sistemului nervos 
central, ºi ca urmare poate produce o înrãutãþire paradoxalã  a acidozei 
intracelularã. O încãrcare bruscã cu CO  poate deasemenea depãºi 2

capacitatea ventilatorie a pacienþilor ventilaþi la maximum, ca urmare 
apare sau se agraveazã insuficienþa respiratorie. Dupã tratamente 
eficiente cu bicarbonat, poate apare alcaloza de supraîncãrcare. 
Terapia cu bicarbonat necesitã o încãrcare osmoticã ºi cu sodiu (1000 
mEq/L de soluþie 1N). Acestea sugereazã cã terapia cu bicarbonat nu 
ar trebui fi folositã în departamentele de urgenþã în cazul  acidozei 
metabolice uºoare sau moderate.

Kraut ºi Kurtz au revizuit recent literatura de specialitate privind  
terapia cu soluþii tampon în stopul  cardiac, cetoacidoza diabeticã, ºi 

16 -acidoza lacticã. Câteva studii asupra folosirii HCO  (la adulþi ºi copii, 3

inclusiv pacienþi cu acidozã severã) au eºuat în a arãta  o îmbunãtãþire 
a vitezei de recuperare sau a ratei complicaþiilor în  terapia cu soluþii 
tampon. Totuºi rãmâne neclar dacã anumite subgrupe de pacienþi, de 
exemplu cei cu patologie cardiacã sau alte boli, pot beneficia  de 
terapia cu soluþii tampon în cetoacidoza diabeticã.

-La fel, o revizuire a studiilor folosirii HCO  sugereazã cã în 3

cazul pacienþilor cu acidozã lacticã uºoarã nu existã nici un beneficiu 
de pe urma terapiei cu bicarbonat, ºi astfel de pacienþi care au de 
asemenea boli cardiace severe pot de fapt avea efecte adverse. Dar, 
la pacienþii cu acidozã severã s-a demonstrat un beneficiu asupra 
ratei mortalitãþii când au fost trataþi cu doze "mari" de bicarbonat ºi 
au fãcut concomitent dializã. Scopul dozelor mari de bicarbonat ºi a 
dializei în acidoza lacticã ar fi de definitivare a tratamentului 
etiologic al acidozei. Terapia cu bicarbonat pare rezonabilã în 
consecinþã, în situaþii în care efectele acidozei lactice sunt atât de 
severe încât prejudiciazã sau pun în pericol terapia bolii subiacente 
(Tabelul 25-4).

- 15Când este folosit [HCO ] , Adrogue ºi Madias  recomandã 3

-administrarea de [HCO ], 0,5 mEq/kg, pentru fiecare miliechivalent 3

-pe litru cu care se doreºte creºterea [HCO ]. Scopul este refacerea 3

-adecvatã a capacitãþii sistemelor tampon ([HCO ] > 8 mEq/L) sau 3

obþinerea unei îmbunãtãþiri clinice în ºoc sau aritmii. Bicarbonatul 
trebuie administrat cât mai încet, în funcþie de starea clinicã; 75 mL 
cu 8,4% bicarbonat de sodiu în 500 mL soluþie de D5W (5% 
dextrozã) produce o soluþie aproape izotonicã pentru administrare. 
Timpul necesar trebuie sã permitã atingerea efectelor dorite, ºi este 
criticã monitorizarea atentã a balanþei acido-bazice, în special la 
pacienþii cu acidozã organicã.

Soluþiile tampon mai noi par promiþãtoare în tratamentul 
acidozei metabolice. Carbicarb, o soluþie echimolarã de bicarbonat 

2-de sodiu ºi carbonat de sodiu [CO ],produce semnificativ mai puþin 3

CO  decât o dozã echimolarã de bicarbonat. Ionul de carbonat, o 2

bazã tare, se combinã puternic cu protonii din bicarbonat, rezultând o 

-creºtere a pH-ului, o creºtere a [HCO ], ºi limitarea producerii de 3

CO . Studiile clinice a utilizãrii Carbicarb-ului in situaþiile cu 2

acidozã lacticã au arãtat o îmbunãtãþire a pH-ului cu puþin sau chiar 
17,18nici o schimbare a PCO .  Trialurile terapiei cu Carbicarb în stopul 2

cardiac a oferit rezultate echivoce. Astfel, Carbicarb, altfel un agent 
promiþãtor în terapia cu soluþii tampon, rãmâne experimental. Tri-
hidroximethil amino-metan (THAM), un aminoacid inert, a fost 
studiat ca soluþie tampon; promisiunile în succesul terapiei cu acesta 
provin din pK  sãu (la 7,8, THAM ar trebui sã fie mult mai eficient a

-decât HCO ) ºi din abilitatea sa de a pãtrunde în celule (reducând 3

PCO  intracelular). Studii mici, ºi în general nu pe oameni, au 2

sugerat cã THAM produce modificãri excelente ale pH ºi PCO  când 2

este administrat în acidoza metabolicã. Totuºi, informaþiile asupra 
efectelor sale la oameni ºi a rolului sãu în tratament sunt în curs de 
aflare, ºi THAM este în prezent un agent experimental.

Alcaloza metabolicã este clasificatã ca sensibilã sau insensibilã la 
cloruri, aceasta indicând ºi abordarea terapeuticã. Alcaloza meta-
bolicã provine din exces de bicarbonat sau pierdere de acizi. Relaþia 
alcalozei metabolice cu balanþa clorurilor subliniazã urmãrile 
fiziopatologice ale bolii ºi tratamentul ei. Bicarbonatul ºi clorurile 
reprezintã anionii serici principali a cãror concentraþie poate fi uºor 
afectatã, ºi în consecinþã homeostazia lor este strâns legatã.

Situaþiile care produc pierdere de cloruri, ca vãrsãturile (care 
produc de asemenea ºi pierdere de acid), diareea, administrarea 
diureticelor, ºi bolile cu pierdere de cloruri (ex. fibroza cisticã ºi 
enteropatia) tind sã scadã concentraþia sericã a clorurilor ºi volumul 
extracelular. Reducerea volumului extracelular creºte activitatea 
mineralocorticoidã, care creºte reabsorbþia de sodiu ºi secreþia de 
ioni de potasiu ºi hidrogen în tubii distali, care în schimb mãresc 

-generarea de bicarbonat. Creºterea rezultatã a [HCO ] în ser poate 3

eventual depãºi capacitatea maximã a tubilor de a reabsorbi bicar-
bonatul filtrat. Rezultã o urinã alcalinã, deoarece conþinutul sãu de 
anioni este în majoritate din bicarbonat, care nu conþine aproape 
deloc cloruri (<10 mEq/L), deºi clorurile din urinã pot fi normale 
dupã administrarea de diuretice. Rezultã o alcalozã hipopotasemicã, 
cu nivel scãzut al clorurilor, care rãspunde la sãrurile normale 
(alcalozã sensibilã la cloruri).

Alte boli care produc alcalozã metabolicã sunt de obicei asociate 
cu normovolemie sau hipervolemie ºi adesea hipertensiune. Aceste 
boli determinã adesea activitate mineralocorticoidã crescutã, 
rezultând aceeaºi cascadã fiziopatologicã descrisã mai sus. Totuºi, 
activitatea mineralocorticoidã excesivã nu este asociatã cu 
hipovolemie, astfel încât clorurile urinare sunt în general normale 
sau chiar ridicate (>10 mEq/L) ºi alcaloza nu este reversibilã prin 
administrare de sãruri obiºnuite. Bolile care produc "alcalozã 
insensibilã la cloruri" ºi hipertensiune includ stenoza arterei renale, 
tumori secretante de reninã, hiperplazia adrenalã, hiperaldostero-
nismul, sindromul Cushing, sindromul Liddle, ºi mineralocorticoizii 
exogeni (ex. lemn dulce, licorice, fludrocortizon). Alcaloza insensi-
bilã la cloruri produsã de sindromul Bartter ºi Gitelman este asociatã 
de obicei cu tensiune normalã.

Compensarea alcalozei metabolice implicã o reducere a venti-
+laþiei alveolare, dar relaþia exactã dintre PCO  ºi [H ] nu este stabilitã 2

exact. Majoritatea studiilor s-au fãcut pe pacienþi dializaþi sau pe cei 
cu patologii care predispuneau la hiperventilaþie alveolarã (ex. 
septicemie, pneumonie). Ghidurile recomandã ca la pacienþii cu 
alcalozã metabolicã semnificativã PCO  sã fie menþinutã peste 0,7 2

-mm Hg pentru fiecare miliechivalent a creºterii [HCO ]. PCO  rar 3 2

creºte peste 55 mm Hg în compensarea alcalozei metabolice.

ALCALOZA METABOLICÃ
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Consecinþele alcalozei

Tratament

ACIDOZA RESPIRATORIE

Efectele fiziologice ale alcalemiei sunt importante. Probleme 
neurologice, în special tetanie, excitabilitate neuromuscularã, ºi 

+convulsii, sunt frecvente. Scãderea [H ] determinã scãderea nivelelor 
calciului ionic, potasiului, magneziului ºi a fosfatului. Apare 
constricþia arteriolelor, ceea ce determinã reducerea fluxului sanguin 

15coronar ºi cerebral. Pot apare aritmii refractare la tratament.  La 
pacienþii cu boalã pulmonarã obstructivã cronicã (BPOC) alcalemia 
poate interesa în mod particular, deoarece curba de disociere a 
hemoglobinei se deplaseazã la stânga, ºi O  este mai puþin disponibil 2

pentru þesuturi. Mulþi astfel de pacienþi consumã diuretice, care duc 
la diminuarea alcalozei. De asemenea, alcalemia tinde sã deprime 
funcþia ventilatorie mai mult.

Terapia alcalemiei, ca a tuturor dezechilibrelor acido-bazice, 
urmãreºte tratamentul cauzei subiacente ºi cel suportiv. Acetazol-
amida produce eliminarea semnificativã a bicarbonatului prin urinã, 
ºi este eficientã în tratamentul acidozei metabolice, dar este necesarã 
o monitorizare foarte atentã a concentraþiilor potasiului, magneziului 

-ºi fosfatului. Dacã alcaloza este severã, ([HCO ] > 45 mmol/L) ºi 3

asociatã cu semne sau simptome serioase care nu rãspund la 
tratamentul suportiv, ar trebui luatã în considerare folosirea acidului 
hidrocloric intravenos. Se foloseºte soluþie 0,1 (100 mmol/L), 
perfuzatã nu mai mult de 0,2 mmol/kg pe orã, printr-un cateter venos 

19central; o concentraþie mai puternicã ar putea degrada cateterul.  
Doza se calculeazã conform ecuaþiei (8), bicarbonatul mãsurându-se 
în milimoli.

-Dozã = (D [HCO ])(greutate, în kg) (0,5)    3

Acidoza respiratorie este definitã de hipoventilaþia alveolarã ºi se 
diagnosticheazã când PCO  este mai mare decât valorile anticipate. 2

Acidoza respiratorie acutã poate fi cauzatã de alte patologii, ca 
producþia crescutã de CO  (dietã bogatã în glucide) ºi schimburi 2

gazoase anormale (ex. pneumonie). Totuºi, calea comunã finalã este 
ventilaþia inadecvatã.

Ventilaþia inadecvatã pe minut este cel mai frecvent datoratã 
traumatismelor craniene, a celor de torace, bolilor pulmonare sau 
excesului de sedative. Hipoventilaþia cronicã care se întâlneºte la 
pacienþii cu obezitate mare este adesea numitã sindromul Pickwick, 
dupã un personaj obez din cartea lui Charles Dickens Pickwick 
Papers. Pacienþii cu BPOC sever au spaþiul mort crescut ºi frecvent 
au ºi diminuarea ventilaþiei pe minut.

În general, o creºtere a PCO  stimuleazã PCO  arterial depãºeºte 2 2

în mod cronic 60-70 mm Hg, aºa cum se întâmplã la 5-10% din 
pacienþii cu emfizem sever, acidoza respiratorie poate inhiba centrul 

respirator. În astfel de situaþii, stimulul pentru ventilaþie este în 
principal hipoxemia care acþioneazã asupra chemoreceptorilor de la 
nivelul carotidelor ºi aortei. Dacã administrãm oxigen, îndepãrtãm 
stimulul principal al respiraþiei, producând creºterea bruscã PCO  la 2

nivele extrem de periculoase. În consecinþã, nu trebuie administrat 
oxigen pacienþilor cu BPOC fãrã o supraveghere atentã deoarece pot 
face apnee sau hipoventilaþie.

Evaluarea ventilaþiei necesitã atenþie asupra câtorva probleme 
clinice importante. În primul rând, ventilaþia pe care o anticipãm pe 
baza evaluãrii frecvenþei ºi intensitãþii respiratorii ar trebui 
comparatã cu ventilaþia actualã a pacientului (ex, PCO ). O PCO  2 2

"normala" de 40 mm Hg la un pacient tahipneic, dispneic, probabil 
cã reflectã o insuficienþã ventilatorie semnificativã. În al doilea rând, 
impactul acidozei respiratorii asupra presiunii parþiale a oxigenului 
în alveole  (PAO ) la astfel de pacienþi poate fi considerabil. Ecuaþia 2

gazelor alveolare sugereazã cã, dacã concentraþia oxigenului inspirat 
ºi coeficientul respirator nu se schimbã, creºterea PCO  va produce 2

diminuarea PAO .2

Relaþia PCO  cu concentraþia ionilor de hidrogen în acidoza 2

respiratorie acutã este sugeratã de ecuaþia Kassirer-Bleich (9):

Fiecare creºtere cu 1 mm Hg a PCO  produce o creºtere cores-2

+punzãtoare cu 1 mmol a [H ]. În zona liniarã a relaþiei pH - 
concentraþia ionilor de hidrogen, fiecare creºtere cu 1 mm Hg a 
PCO  ar trebui sã diminueze, cel puþin teoretic, pH-ul cu 0,01. 2

Relaþia actualã dintre modificãrile PCO  (pânã la valori de 90 mm 2

+Hg) ºi ale [H ] determinate la persoane normale, este între  8 - 10, 
aºa cum se aratã în ecuaþia (9). Astfel, o creºtere cu 10 mm Hg a 

+PCO  produce o creºtere cu 8 mmol a [H ], cu mici modificãri ale 2

concentraþiei bicarbonatului (de obicei 1 mEq/L) sau a excreþiei 
20 +urinare de acid.  Dacã valoarea [H ] este mai mare sau mai micã 

decât cea sugeratã de modificãrile PCO , este prezent un 2

dezechilibru mixt.
Adaptarea la acidoza respiratorie cronicã este complexã. În timp 

nivelul crescut cronic al  PCO  diminueazã sensibilitatea sinusului 2

carotidian la hipercapnie; funcþia ventilatorie va fi atunci controlatã 
de cãtre PAO . Acidoza va produce o creºtere semnificativã în 2

- -producerea de HCO  la nivel renal ºi o reabsorbþie masivã a HCO  3 3

+ -filtrat. Relaþia dintre [H ] ºi [HCO ] în acidoza respiratorie cronicã 3

în stãrile de echilibru, care provine din studiile pe oameni, este 
arãtatã în ecuaþia (10).

Este rarã certitudinea, în situaþiile clinice întâlnite, dacã un 
pacient are o acidozã respiratorie acutã, o acidozã respiratorie 
cronicã, sau un dezechilibru mixt. Evaluarea statusului acido-bazic 
în astfel de circumstanþe nu necesitã valorile gazelor arteriale de 

(8)

)PCO(8,0]H[
2

D=D + (9)

)PCO(3,0]H[
2

D=D + (10)

TABELUL 25-5. Evaluarea statusului acido-bazic în acidoza respiratorie

Raport< 0,3

Modificarea concentraþiei 

ionilor de hidrogen este 

mai micã decât cea 

explicatã de schimbãrile 

cronice ale PCO .2  

Alcaloza metabolicã este 

de asemenea prezentã.

Raport = 0,3

Modificarea concentraþiei 

ionilor de hidrogen se 

potriveºte cu schimbãrile 

cronice ale PCO . Existã 2

acidozã respiratorie 

cronicã.

0,3 < Raport< 0,8

Modificarea concentraþiei ionilor 

de hidrogen este mai mare 

decât cea explicatã de 

schimbãrile cronice ale PCO . 2

Sunt prezente acidoza 

respiratorie cronicã plus sau 

alcalozã respiratorie acutã sau 

acidozã metabolicã; se 

determinã pH-ul

Raport = 0,8

Modificarea concentraþiei 

ionilor de hidrogen se 

potriveºte cu 

modificãrile acute ale 

PCO . Existã ºi acidozã 2

respiratorie.

Raport > 0,8

Modificarea concentraþiei 

ionilor de hidrogen este 

mai mare decât cea 

explicatã de schimbãrile 

acute sau cronice ale 

PCO . Este prezentã ºi 2

acidoza metabolicã.
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+bazã. În schimb, modificãrile [H ] sunt comparate cu modificãrile 
PCO . Dacã raportul este 0,3, pacientul are acidozã respiratorie 2

cronicã; dacã este de 0,8, atunci are acidozã respiratorie acutã. Când 
valorile raportului sunt altele, atunci este vorba de dezechilibru 
acido-bazic mixt, aºa cum se aratã în Tabelul 25-5.

Tratamentul acidozei respiratorii încearcã în primul rând sã 
îmbunãtãþeascã ventilaþia alveolarã. În general, dacã ventilaþia pe 
minut se dubleazã, PCO  se va reduce cu 50%. La pacienþii cu 2

BPOC, medicaþia bronhodilatatoare ca b-agoniºtii, anticolinergicele, 
sau agenþii simpatomimetici sistemici, cu administrarea atentã a mici 
cantitãþi de oxigen, pot îmbunãtãþi substanþial ventilaþia. Totuºi, 
asistarea ventilatorie (intubarea sau suport ventilatoriu neinvaziv) ar 
putea fi necesare la unii pacienþi care nu rãspund adecvat la mãsuri 
mai puþin agresive, mai ales dacã pH-ul scade sub 7,25.

La pacienþii cu acidozã respiratorie cronicã, reducerea PCO  ar 2

trebui sã se facã lent. Ventilaþia pe minut a unei persoane de 70 kg 
este în mod normal de aproximativ 6 L/min; la pacienþii cu BPOC, ar 
putea fi de mai puþin 4 L/min. Discuþia detaliatã a managementului 
unui pacient cu BPOC ºi hipercapnie severã nu este scopul acestui 
capitol. Dacã tratamentul este indicat în departamentul de urgenþã, ar 
fi indicat sã începem cu o ventilaþie pe minut de aproximativ 5 L/min 
ºi apoi sã creºtem gradat în funcþie de rãspunsul clinic ºi de 
modificãrile PCO .2

La pacienþii cu acidozã respiratorie cronicã, PCO  arterial nu ar 2

trebui redusã cu mai mult de 5,0 mm Hg/h. Corecþia prea rapidã a 
acidozei respiratorii cronice poate cauza apariþia bruscã a unei 
alcaloze severe mixte, metabolice ºi respiratorii, care declanºeazã 
aritmii. O creºtere rapidã a pH-ului poate induce o cãdere a calciului 
ionic ºi hipopotasemie. Ambele pot provoca aritmii sau convulsii.

Alcaloza respiratorie este definitã de hiperventilaþie alveolarã ºi 
existã când PCO  este mai mic decât ar trebui. Este cauzatã de 2

situaþii care stimuleazã centrul respirator, inclusiv tumori ale 
sistemului nervos central sau AVC, infecþii, sarcina, hipoxia, ºi 
toxine (ex. salicilaþi). Anxietatea, durerea, ºi supraventilarea 
mecanicã iatrogenã a pacientului pot cauza de asemenea alcalozã 
respiratorie.

Indiferent de etiologie, simptomele clinice ale alcalozei respira-
torii acute pot fi prevãzute datoritã efectelor fiziologice. Scãderea 

+bruscã a PCO  produce o reducere a [H ], rezultând o creºtere a 2

sarcinii negative a anionilor sistemelor tampon. Noile proteine 
relativ încãrcate negativ leagã în schimb calciu, ºi, dacã nivelul 
calciului ionic e suficient de scãzut, produce spasme carpopedale ºi 

15parestezii.  Hipocapnia produce ºi ea o diminuare substanþialã a 
fluxului sanguin cerebral ºi ca rezultat scade eliminarea oxigenului 
spre þesuturi datoritã deplasãrii la stânga a curbei de disociere a oxi-
hemoglobinei (ex. legare crescutã a hemoglobinei oxigenate).

+Relaþia teoreticã a [H ] ºi PCO  arãtatã în ecuaþia Kassirer-Bleich, 2

+este cã o scãdere cu 1 mmol a  [H ] rezultã din fiecare scãdere cu 1 mm 
Hg a PCO . Legãtura observatã actual este foarte apropiatã cu  cea 2

21prezisã de ecuaþia Kassirer-Bleich.  Fiecare diminuare cu un milimetru 
+ 21Hg a PCO  produce reducerea cu 0,75 mmol a  [H ] (Eq. 11).  2

Alcaloza respiratorie cronicã este diferitã de celelalte dezechili-
bre acido-bazice deoarece compensarea sa trebuie sã fie completã. 
Mecanismele compensatoare includ bicarbonaturia ºi o diminuare a 
excreþiei de acid, ºi necesitã 6-72 ore pentru a se dezvolta complet, ºi 

+cel puþin o sãptãmânã sã normalizeze pH-ul. Relaþia dintre [H ] ºi 
PCO  în alcaloza respiratorie cronicã stabilã observatã la subiecþi 2

ALCALOZA RESPIRATORIE

22umani aflaþi la altitudine mare este arãtatã în ecuaþia (12).  

Terapia pentru alcaloza respiratorie acutã recomandã identifi-
carea ºi tratamentul cauzei subiacente. Utilizarea metodei respiraþiei 
în pungi de hârtie ca tratament al alcalozei respiratorii ar trebui 
evitatã. Callaham a evaluat respirarea în pungi de hârtie la persoane 
care au hiperventilat voluntar, ºi a descoperit cã deºi PCO  inspirat a 2

crescut cu 20 mm Hg în 30 s, nu creºte niciodatã peste 40 mm Hg. 
Totuºi, concentraþia oxigenului inspirat a scãzut în medie cu 27 mm 
Hg în 180 s, ºi la 5% din subiecþi scãderea a fost mai mare sau cel 

23puþin egalã cu 42 mm Hg.  În cazul în care cauza hiperventilaþiei 
este de fapt o hipoxie celularã, o astfel de scãdere ar putea fi 

24catastroficã.  Chiar mai mult, existã dovada cã aºteptãrile ºi 
sugestiile legate de eficienþã, mai degrabã decât creºterile de nivel, 
pentru tensiunea CO  inspirat, ar fi responsabile pentru reducerea 2

25simptomelor de hiperventilaþie.  O mascã de oxigen aduce beneficii 
similare cu cele ale respiraþiei în pungã de oxigen dar cu un risc mai 
mic pentru hipoxie.

Alcaloza respiratorie cronicã este întâlnitã la atitudini înalte, în 
special printre alpiniºti care urcã la peste 3700 m (12,000 ft) (unde 
presiunea parþialã a este diminuatã semnificativ). Acetazolamida este 
frecvent prescrisã pentru a contracara efectele fiziologice respiratorii 
la cei care practicã asemenea ascensiuni.

Abordarea clinicã a problemelor acido-bazice ºi a dezechilibrelor 
mixte acido-bazice 

Evaluarea unei probleme acido-bazice începe cu istoricul ºi cu 
examinarea fizicã, cu atenþie specialã acordatã surselor de exces sau 
pierdere de acizi sau baze dar ºi a bolilor care afecteazã funcþia 
renalã, hepaticã sau pulmonarã. Ar trebui recoltat sânge pentru 
analiza gazelor sanguine ºi determinarea electroliþilor, dar ar trebui 
calculat ºi GA. Analizele gazelor sanguine trebuie verificate cu 
Henderson-Hasselbalch sau Kassirer-Bleich [Ec. (1) sau (2)].

În acidoza metabolicã, unde rãspunsul respirator pare clinic 
corect, PCO  ºi pH-ul pot fi anticipate. Astfel, gaze arteriale care sã 2

arate cã existã o componentã respiratorie anormalã ar putea fi 
-suficientã, si urmãtoarea determinare poate fi fãcutã doar din [HCO3

-] seric (venos). De exemplu, când [HCO ] este 15, este de aºteptat ca 3

rãspunsul respirator fiziologic compensator  sã scadã PCO  egal cu 2

- -diminuarea [HCO ], în acest scenariu cu 30 mm Hg. Valorile [HCO3 3

] cunoscut ºi cele ale PCO  anticipate pot fi introduse în ecuaþia 2

+Kassirer-Bleich (2) pentru a determina [H ], care în acest caz dã o 
+valoare de aproximativ 48. [H ] poate apoi fi corelat cu pH-ul 

+corespunzãtor, care este aproape staþionar pentru valori ale [H ] între 
22 - 55 nmol/L, în acest caz 7,32.

Interpretarea sistematicã a rezultatelor de laborator urmatã de 
corelarea cu datelor clinice este necesarã pentru a preveni evaluãri 
acido-bazice eronate. Deºi noi sugerãm o metodã care ne-a fost 
foarte folositoare, metoda în sine conteazã mai puþin decât 
regularitatea utilizãrii sale. Totuºi, dependenþa de "tipare ale 
dezechilibrelor acido-bazice" este descurajatã. Mai întâi ar putea 
fi neclare, mai ales când sunt mai mult de un dezechilibru. Apoi nu 
oferã o înþelegere a procesului în sine. Fãrã o înþelegere a acestui 
complex, dar nu dificil în a stãpâni conceptele interrelaþiilor în 
balanþa acido-bazicã, clinicianul omite diagnosticele ºi nu înþelege 
complet abordarea terapiei corecte. Atâta timp cât metodele folosite 
reflectã relaþiile acido-bazice prezentate în acest capitol, rezultatul ar 
trebui sã fie acelaºi. Se indicã urmãtoarea metodã:

1. Evaluaþi pH-ul. Dacã este scãzut, dezechilibrul principal sau care 
predominã este acidoza. Dacã pH-ul este crescut dezechilibrul 
predominant este alcaloza. 

)PCO(75,0]H[
2

D=D + (11)

)PCO(4,0]H[
2

D=D + (12)
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2. Dacã pH-ul indicã acidozã, mecanismul principal (sau 
-predominant) poate fi confirmat de [HCO ] ºi PCO  (vezi Figura 3 2

25-2A).
-   a. Dacã [HCO ] este scãzut (indicând o acidozã metabolicã 3

primarã), atunci trebuie examinatã GA, ºi, dacã este posibil, 
comparatã cu valori din starea de echilibru.
i. Dacã GA este crescutã comparativ cu valorile anterioare sau mai 

mare de 15,  atunci o acidozã metabolicã cu GA largã este 
prezentã prin definiþie, ºi modificarea absolutã a GA ar trebui 

-comparatã cu modificarea absolutã a [HCO ] de la normal.3

ii. Dacã GA este neschimbatã, atunci dezechilibrul este acidozã 
metabolicã cu GA-nemodificatã sau hipocloremicã (ne-lãrgitã).

-iii. Dacã modificãrile GA sunt egale cu cele ale [HCO ], atunci 3

acidoza cu GA largã este numitã purã. Dacã GA a crescut mai 
-mult decât a scãzut [HCO ], atunci este posibil sã fie ºi o 3

alcalozã metabolicã concomitentã. Dacã modificarea GA este 
-mai micã decât cea a [HCO ], atunci este prezentã de asemenea 3

o acidozã non-GA. (Acesta este un concept dificil, dar douã 
+mecanisme fiziologice separate care produc creºterea [H ] pot 

apare simultan.) Apoi trebuie examinat dacã rãspunsul ventilator 
este adecvat.

-(1) Dacã scãderea PCO  o egaleazã pe cea a [HCO ], compen-2 3

sarea respiratorie este adecvatã. Trebuie ºtiut cã pH-ul nu 
va reveni la normal.

(2) Dacã scãderea PCO  este mai mare decât diminuarea 2

[HCO ], este prezentã o alcalozã respiratorie concomitentã. 3

(Deºi existã ºi ale metode pentru aceastã comparare, 
aceasta este cea mai simplã, aºa cum am explicat mai 
devreme în text.)

-(3) Dacã scãderea PCO  este mai micã decât cea a [HCO ], 2 3

existã de asemenea acidozã respiratorie concomitentã.
-   b. Dacã PCO  este crescutã (mai degrabã decât dacã [HCO ] este 2 3

scãzut), dezechilibrul primar este acidoza respiratorie (vezi Figura 
25-2A). Urmãtorul pas este sã determinãm ce tip este, prin 

+analizarea raportului modificãrilor [H ] pe modificãrile PCO .2

i. Dacã raportul este 0,8, este consideratã acutã.
ii. Dacã raportul este 0,33, este consideratã cronicã.
iii. Dacã raportul este între 0,8 ºi 0,33, este probabil o exacerbare 

acutã a unei situaþii cronice.
iv. Dacã raportul este mai mare de 0,8, trebuie sã fie o explicaþie 

+metabolicã a excesului de [H ].
v. Dacã raportul este mai mic de 0,33, o alcalozã metabolicã poate 

fi de asemenea prezentã.
3. Dacã pH-ul este peste 7,45,dezechilibrul principal sau 

predominant este alcaloza (vezi Figura 25-2B).
-a. Este bine sã determinãm întâi [HCO ]. Dacã este crescut, existã 3

o alcalozã metabolicã primarã. Existã un rãspuns ventilator, deºi 
-acesta poate varia. Raportul dintre creºterile PCO  ºi ale [HCO ] 2 3

poate fi folosit. Dacã raportul este mult mai mic de  0,7, este 
prezentã ºi o alcalozã respiratorie (în plus faþã de alcaloza 
metabolicã). Dacã raportul este aproape egal cu 0,7, este 
probabil sã fie un rãspuns compensator ventilator. Dacã raportul 
este mult peste 0,7, concomitent este prezentã acidoza 
respiratorie.

b. Dacã PCO  este scãzutã, este o alcalozã respiratorie primarã, ºi 2

+raportul modificãrilor [H ] pe modificãrile PCO  trebuie 2

analizat. Alcaloza respiratorie acutã are un raport de aproape 
0,75. Dacã raportul este mult peste 0,75, existã probabil 
concomitent o alcalozã metabolicã care explicã mai bine decât 

+scãderea anticipatã a [H ]. Dacã procentul este mai mic, 

patologia este cronicã sau poate cã o componentã este de 
asemenea acidoza metabolicã.

4. Fiecare masurare a gazelor arteriale care nu aratã nici o modifi-
care, sau doar una minimã, a pH-ului ar trebui totuºi analizatã 

-pentru valorile PCO , [HCO ], ºi ale GA, pentru cã poate fi foarte 2 3

bine un dezechilibru acido-bazic mixt (vezi Figura 25-2C). Este 
-foarte posibil ca valorile pH-ului, ale [HCO ], ºi PCO  sã fie 3 2

normale, ºi totuºi sã existe un dezechilibru acido-bazic semnifi-
+ - +cativ. Sã luam exemplul urmãtor cu [Na ] de 145, [Cl ] de 97, [K ] 

-- 4,5, ºi [HCO ] - 25 ºi gaze arteriale  normale. Toate aceste 3

numere par in limite normale. Totuºi, GA este 23, aºa cã prin 
definiþie existã acidozã metabolicã cu GA largã. Singura explicaþie 
pentru valorile normale este o alcalozã metabolicã concomitentã.
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GAZELE SANGUINE: 
FIZIOPATOLOGIE ªI INTERPRETARE

Plãmânii îndeplinesc douã funcþii distincte: ventilaþia ºi oxigenarea. 
Ventilaþia, care determinã clearance-ul dioxidului de carbon din 
organism, depinde de frecvenþa ºi profunzimea respiraþiilor. Oxige-
narea reprezintã difuziunea oxigenului din plãmâni cãtre fluxul 
sanguin în vederea eliberãrii acestuia cãtre þesuturi. Distincþia dintre 
oxigenare ºi ventilaþie este demonstratã în mod evident prin testul de 
apnee pentru stabilirea morþii cerebrale. În timpul acestui test, este 
insuflat O2 100% prin intermediul unui cateter subþire amplasat 
lângã carinã, unui pacient apneic, neventilat. Gradul de saturaþie 
perifericã în oxigen este între 90 ºi 100% în ciuda absenþei eliminãrii 
dioxidului de carbon cu acidozã respiratorie severã. Aceastã 
distincþie trebuie avutã în vedere la tratarea pacienþilor care 
beneficiazã de ventilaþie mecanicã.

Minut-volumul (VM), cantitatea totalã de aer ventilatã între cãi 
aeriene - plãmâni ºi mediu în fiecare minut, este egalã cu volumul 
tidal (VT) înmulþit cu frecvenþa respiratorie (f).                                                                                                                                 

(1) 

VT normal este de aproximativ 7 ml/kg, sau 500 mL la un adult, 
ºi frecvenþa normalã este de 12 respiraþii pe minut. Ca urmare, 
volumul ventilator normal pe minut necesar pentru a menþine o 
presiune parþialã a dioxidului de carbon (PCO ) de 40 mm Hg este în 2

medie de aproximativ 6 L/min. Totuºi, VM necesar pentru a menþine 
un nivel PCO  depinde de cantitatea de CO  produs ºi de spaþiul mort 2 2

Kelly L. Grogan
Peter Pronovost

VENTILAÞIA

Minut-volumul 

pulmonar. Persoanele care fac exerciþii fizice sau pacienþii febrili ori 
cu hipermetabolism au o producþie de CO  crescutã, ajungând la un 2

VM care poate fi mai mare de 20 L/min, în timp ce pacienþii în stare 
de hipotermie severã pot avea o producþie de CO  scãzutã, ºi astfel 2

un VM redus. Un VM mai mic de 2 L/min chiar ºi la un pacient 
hipotermic, duce la acidozã respiratorie. Frecvenþa creºte ocazional 
pânã la valori de 40 - 50 respiraþii pe minut, iar VT poate ajunge la 
valori aproape egale cu ale capacitãþii vitale forþate (CVF), care este 
de aproximativ 4500 - 5000 mL sau de 65 - 75 mL/kg în cazul unui 
bãrbat adult. Totuºi, de obicei o persoanã nu poate susþine un VT mai 
mare de 40% din capacitatea vitalã pentru mai mult de câteva ore.

Aproximativ 30% din aerul inspirat nu participã la schimbul alveolar 
de gaze, fiind denumit din acest motiv ventilaþia spaþiului mort 
(VSM). Ventilaþia spaþiului mort este compusã din spaþiul mort 
anatomic ºi spaþiul mort alveolar. Spaþiul mort anatomic este 
volumul de aer care umple cãile respiratorii (traheea, bronhiile ºi 
bronhiolele). Spaþiul mort alveolar, sau dezechilibrul ventilaþie-
perfuzie  apare când ventilaþia unei unitãþi alveolo-capilare este 
normalã, dar perfuzia capilarelor alveolare este absentã. Combinaþia 
dintre spaþiului mort alveolar ºi anatomic se numeºte spaþiul mort 
fiziologic care este aproximativ 30% din VT sau 150 mL (aproxi-
mativ 2 mL/kg) la un adult tânãr cu VT de 500 mL. Raportul normal 
dintre ventilaþia spaþiului mort (VSM) ºi volumul curent (VT), 
VSM/VT este de 0,3.

Când spaþiul mort fiziologic este crescut, o parte din efortul 
respitator este irosit deoarece o mare parte a aerului ventilat nu 
ajunge niciodatã la unitatea alveolo-capilarã pentru a realiza 
schimburile sanguine. Unele stãri patologice, cum ar fi sindromul de 
detresã respiratorie acutã (SDRA) ºi boala pulmonarã obstructivã 
cronicã (BPOC), pot prezenta o creºtere a spaþiului mort fiziologic 
care poate depãºi 60% din VT. Spaþiul mort crescut necesitã o 
creºtere foarte mare a VM (de obicei prin creºterea frecvenþei) 
pentru a preveni dezvoltarea acidozei respiratorii. Un pacient cu un 
spaþiu mort mai mare de 0,6 necesitã în general ventilaþie mecanicã 
pentru a menþine un nivel a PaCO  normal.2

Funcþia principalã a sistemului de ventilaþie pulmonarã este de a 
reînnoi constant aerul în alveole, care se aflã în strânsã legãturã cu 
capilarele sanguine pulmonare. Frecvenþa cu care aerul inspirat 
ajunge în aceste zone se numeºte ventilaþie alveolarã (V ). A

                                                                                                  (2)

Sã luãm în considerare un pacient cu miastenia gravis care 
dezvoltã progresiv insuficienþã respiratorie. Valoarea V  de bazã ale A

pacientului este VM (500x1=6 L/min) - VSM (150x12=1,8 L/min) = 
V  (4,2 L/min). Dacã valoarea VT a pacientului este scãzutã sub 250 A

din cauza slãbiciunii musculare, pacientul nu poate pur ºi simplu 
dubla frecvenþa (f), dar trebuie sã o creascã de aproape patru ori, la 
42 respiraþii pe minut [(250 x 42 = 10,5 L/min) - (150x42 = 6,3 
L/min) = 4,2 L/min], pentru a menþine aceeaºi ventilaþie alveolarã. O 
valoare mare a lui f creºte efortul respirator, care implicit genereazã 
un nivel crescut de CO  ºi poate duce la insuficienþã respiratorie.2

Rata de difuziune a gazelor într-un lichid este direct proporþionalã cu 
(1) presiunea parþialã a gazelor, (2) solubilitatea gazelor în lichide, 

Spaþiul mort 

Ventilaþia alveolarã 

DIFUZIUNEA GAZELOR

Factorii care afecteazã rata de difuziune a gazelor 

DSMA
VV)V( -=

V  = V  x fM T
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ficientul de difuziune al gazelor în apa din membrane ºi (4) diferenþa 
de presiune dintre cele douã pãrþi ale membranei.

Grosimea membranei este rar un impediment semnificativ al 
transferului CO , dar O , fiind de 20 de ori mai puþin solubil decât 2 2

CO , poate fi afectat de procese care mãresc distanþa de difuziune. 2

Douã entitãþi clinice care cresc distanþa de difuziune sunt edemul 
pulmonar ºi fibroza pulmonarã, care explicã detectarea frecventã a 
hipoxemiei (dar nu întotdeauna hipercapnie) la pacienþii cu insufi-
cienþã cardiacã congestivã. Un alt exemplu în care factorii care 
determinã difuziunea gazului pot fi aplicaþi în clinicã este trata-
mentul intoxicaþiei cu monoxid de carbon cu oxigen 100% sau 
oxigen hiperbar. Aceste terapii cresc diferenþa de presiune dintre cele 
douã pãrþi ale membranei alveolo-capilare, facilitând încãrcarea cu 
oxigen.          

Aria suprafeþei membranei alveolo-capilare poate fi mult 
diminuatã de o multitudine de situaþii, cum ar fi atelectazia, rezecþia 
de þesut pulmonar sau emfizemul. Când aria totalã a suprafeþei 
plãmânilor este diminuatã la aproximativ o treime - o pãtrime din 
normal aºa cum poate fi observat în emfizem, schimbul gazos prin 
membranã este limitat semnificativ. În timpul exerciþiilor fizice 
intense, chiar ºi cea mai uºoarã creºtere a spaþiului mort la pacienþi 
cu emfizem sever poate interfera sever cu schimbul gazos.

Diferenþa de presiune de o parte ºi de alta a membranei alveolo-
capilare este diferenþa dintre presiunea parþialã a gazului în alveole ºi 
presiunea parþialã a gazului în sânge. În mediul ambiant, diferenþa 
normalã dintre presiunea parþialã a oxigenului alveolar (PAO ) ºi 2

presiunea parþialã a oxigenului arterial (PaO ), (PAO - PaO ) sau 2 2 2

[P(A - a)O ], este între 2 ºi 10 mmHg. Diferenþa normalã dintre 2

presiunea parþialã a dioxidului de carbon alveolar (PACO ) ºi 2

presiunea parþialã a dioxidului de carbon arterial (PaCO ), (PACO - 2 2 

PaCO ) sau [P(A - a)CO ], este 0 mmHg. O creºtere a P(A - a)CO  2 2 2

este datoratã creºterii spaþiului mort. Aerul din spaþiu mort nu 
participã la schimbul gazos ºi acesta diminueazã CO  alveolar.2

Aerul la nivelul mãrii are presiune barometricã medie de 760 mmHg 
ºi conþine aproximativ 21% oxigen ºi 0,04% dioxid de carbon, restul 
fiind constituit în principal de azot. Astfel, presiunea parþialã a 
oxigenului ºi a dioxidului de carbon în aer la nivelul mãrii este de 
159, respectiv 0,3 mmHg (Tabelul 26-1).

Aerul alveolar nu are aceeaºi concentraþie a gazelor ca aerul 
atmosferic. Motivele acestei diferenþe sunt urmãtoarele: (1) aerul 
atmosferic uscat care pãtrunde în cãile respiratorii este umidifiat 
înainte de a ajunge la alveole; (2) aerul alveolar este doar parþial 
înlocuit de aer atmosferic la fiecare respiraþie; (3) oxigenul este 
constant absorbit din aerul alveolar; (4) dioxidul de carbon difuzeazã 
constant din sângele pulmonar în alveole.

GAZELE ALVEOLARE

Gazele inspirate 

G Md

P A S
D =

TABELUL 26-1. Presiunea parþialã a oxigenului în aerul inspirat 
în mediul ambiant, în mmHg

Valori

PO2

PCO2

PN2

PH O2

Total

Aer

159,0

0,3

597,0

3,7

760,0

Aer inspirat 

în trahee

149,3

0,3

563,4

47,0

760,0

Media gazului 

alveolar

104,0

40,0

569,0

47,0

760,0

Media gazului 

expirat

120,0

28,0

565,0

47,0

760,0
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(3) aria suprafeþei de difuziune, ºi invers proporþionalã cu (4) 
distanþa de la care gazele trebuie sã difuzeze ºi (5) greutatea 
molecularã a gazelor. Toþi acesti factori pot fi exprimaþi într-o 
singurã formulã:

 (3)

Unde    D =  rata difuziunii
P = diferenþa de presiune dintre cele douã pãrþi ale   

membranei alveolo capilare.
A = secþiunea ariei de difuziune
S = solubilitatea gazelor
d = distanþa de difuziune
GM = greutatea molecularã a gazului

Coeficientul de solubilitate al oxigenului la temperatura corpului 
este de 0,024; pentru dioxidul de carbon 0,57; pentru monoxidul de 
carbon, 0,018; ºi pentru azot, 0,012. Astfel dioxidul de carbon este 
de peste 20 de ori mai solubil decât oxigenul, iar oxigenul este de 
douã ori mai solubil decât azotul. Solubilitatea ne ajutã sã deter-
minãm cantitatea de gaz dizolvatã în lichidele organismului, fiind 
factorul principal pentru determinarea ratei cu care un gaz poate 
difuza în þesuturi.

Caracteristicile unui gaz îi determinã solubilitatea ºi greutatea 
molecularã, care determinã coeficientul de difuzie al gazului. 
Coeficientul de difuzie, care este egal cu          , determinã rata de 
difuzie la gaze diferite aflate la aceeaºi presiune. Dacã coeficientul 
de difuziune al oxigenului este 1,0, coeficienþii de difuziune relativã 
ale altor gaze importante în procesul respirator sunt: dioxid de 
carbon, 20,3; monoxid de carbon, 0,81; azot, 0,53; heliu, 0,95.

Oxigenul, dioxidul de carbon ºi azotul sunt toate puternic 
solubile în lipide, fiind deci de asemenea puternic solubile în 
membranele celulare. Limitarea majorã a miºcãrii gazelor în þesuturi 
este rata la care gazele pot difuza prin apa din þesuturi, un factor 
important de care trebuie þinut cont în edemul pulmonar.

Pentru ca oxigenul (sau oricare alt gaz) sã treacã din alveole în 
patul capilar pulmonar, trebuie sã traverseze patru zone, cunoscute 
sub denumirea colectivã de membranã alveolo-capilarã sau 
respiratorie. Aceste straturi includ (1) un strat de lichid, numit lichid 
alveolar, care cãptuºeºte alveolele ºi conþine surfactant care reduce 
tensiunea de la suprafaþa lor; (2) epiteliul alveolar, alcãtuit din celule 
alveolare foarte subþiri ºi o membranã bazalã; (3) un spaþiu inter-
stiþial foarte subþire între epiteliul alveolar ºi membrana capilarã; ºi 
(4) membrana capilarã endotelialã ºi membrana sa bazalã, care 
fuzionezã cu membrana bazalã alveolarã în mai multe locuri.

Diametrul mediu al capilarelor pulmonare este mai mic de 0,8 
microni, ceea ce înseamnã cã eritrocitele trebuie de fapt sã-ºi 
micºoreze dimensiunile la trecerea prin acestea. Prin urmare, cel 
puþin o parte a membranei eritrocitelor atinge peretele capilar. Acolo 
unde se întâmplã acest fenomen, oxigenul nu trebuie sã treacã printr-
o cantitate semnificativã de plasmã în timp ce difuzeazã din alveole 
în eritrocite. Acest lucru reduce distanþa de difuziune, ducând la 
creºtere vitezei difuziunii gazelor între alveole ºi moleculele de 
hemoglobinã.

Suprafaþa totalã a ariei de difuziune a plãmânilor este enormã (160 
2m ) ºi este foarte subþire (în medie 0,63 mm). Aceste caracteristici, 

combinate cu solubilitatea CO  ºi a O , fac plãmânii foarte eficienþi 2 2

în maximalizarea schimburilor gazoase. Factorii care determinã 
viteza de traversare a unui gaz prin membrana alveolo-capilarã sunt 
(1) grosimea membranei, (2) aria suprafeþei membranei, (3) coe-

Difuzia prin membrana alveolo-capilarã 

S  GMÖ
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Umidifierea aerului inspirat 

Frecvenþa cu care aerul alveolar este înlocuit cu aer 
din atmosferã 

Concentraþia ºi presiunea parþialã a oxigenului        
în alveole 

Concentraþia dioxidului de carbon în alveole 

Ecuaþia gazelor alveolare 

Când aerul pãtrunde în cãile respiratorii, apa se evaporã imediat de 
pe suprafeþele acestora, umidificând aerul inhalat. La 37°C (98,6°F), 
apa are o presiune a vaporilor de 47 mmHg (indiferent de presiunea 
barometricã). Aceastã presiune parþialã este notatã cu PH O ºi 2

trebuie sã fie scãzutã din presiunea atmosfericã (760 mmHg) 
înaintea calculãrii presiunii parþiale a gazelelor uscate în alveole 
(760 - 47 =713). Gazele care rãmân sunt cu precãdere azot (79% sau 
563 mmHg), oxigen (21% sau 149 mmHg) ºi CO  (0,04% sau 0,3 2

mmHg) (Tabelul 26-1). Dacã pacientul respirã  oxigen 60%, presi-
unea oxigenului inspirat (PIO ) la nivelul traheii sau bronhiilor este 2

determinat de fracþia de oxigen inspirat (FIO ) dupã cum urmeazã:2

 

unde PB este presiunea barometricã (presupusã a fi de 760 mmHg la 
nivelul mãrii).

Capacitatea rezidualã funcþionalã a plãmânilor, care reprezintã 
cantitatea de aer care rãmâne în plãmâni dupã un expir normal, este 
de aproximativ 2500 - 3000 mL (35 - 45 ml/kg). Numai 350 mL din 
aerul nou inspirat ajunge la alveole cu fiecare VT ºi aceeaºi cantitate 
din vechiul aer alveolar este expirat.

Înlocuirea lentã a aerului alveolar ajutã la prevenirea unor 
modificãri bruºte ale concentraþiei gazelor în sânge. Aceasta previne 
modificãrile excesive ale oxigenãrii þesuturilor, ale concentraþiei 
dioxidului de carbon tisular ºi ale pH-ului tisular când ventilaþia este 
întreruptã temporar. Aceasta este de asemenea baza preoxigenãrii 
pacientului înaintea intubaþiei elective, care poate fi descrisã mai 
exact ca denitrogenare sau înlocuire a azotului alveolar cu oxigen.

Oxigenul este absorbit continuu în sângele din capilarele alveolare, 
iar oxigenul proaspãt pãtrunde permanent din atmosferã în alveole. 
Cu cât oxigenul este mai rapid absorbit, cu atât concentraþia sa în 
alveole este mai redusã. Cu cât oxigenul proaspãt pãtrunde în alveole 
mai rapid, cu atât concentraþia sa devine mai ridicatã. Prin urmare, 
concentraþia oxigenului în alveole este influenþatã de viteza sa de 
absorbþie în sânge ºi de viteza de pãtrundere a oxigenului proaspãt în 
plãmâni.

Dioxidul de carbon se formeazã ºi este eliberat în alveole continuu ºi 
este înlãturat în permanenþã din alveole prin ventilaþie. Prin urmare, 
cei doi factori care determinã PACO  sunt (1) viteza difuziei 2

dioxidului de carbon din sânge în alveole ºi (2) viteza cu care 
dioxidul de carbon este eliminat din alveole prin VA.

La o valoare normalã a VA de 4,2 L/min, PACO  este de obicei 2

de 40 mmHg. Dacã VA se dubleazã, PACO  se reduce la 20 mmHg. 2

Dacã V  scade cu aproape jumãtate, pânã la 2,1 L/min, PACO  creºte A 2

la 80 mm Hg. Aceste estimãri se modificã în funcþie de activitatea 
metabolicã, starea de nutriþie, temperaturã etc.

Aerul inspirat în trahee are o presiune parþialã a oxigenului (PO ) de 2

aproximativ 149 mm Hg ºi o PCO  de aproape 0,3 mm Hg. În timp 2

ce aerul încãlzit, saturat cu apã pãtrunde în alveole, oxigenul 
difuzeazã prin membrana alveolo-capilarã în plasmã ºi dioxidul de 
carbon trece din sânge în alveole. Sângele venos amestecat care 
ajunge în capilarele pulmonare are o PO  de aproape 40 mm Hg ºi o 2

PCO  de 46 mm Hg. În medie, pentru fiecare mililitru de oxigen care 2

pãrãseºte alveolele, 0,8 - 1,0 mL de dioxid de carbon pãtrunde în 
alveole. Aceastã relaþie este definitã ca ºi coeficientul respirator 
(CR), care poate fi exprimat ca

   (5)

Pentru a determina eficienþa schimburilor gazoase, este adesea 
estimatã diferenþa dintre PAO  ºi PaO . Pentru a estima PAO  din 2 2 2

PIO  ºi PaCO , este necesar un factor de corecþie pentru a determina 2 2

cât de mult oxigen este consumat pentru fiecare 1,0 mm Hg de 
PaCO  rezultat din dioxidul de carbon care intrã în alveole. Astfel, în 2

condiþii obiºnuite, în care CR este 0,8, ecuaþia  gazelor alveolare este:

   (6)

În aerul din mediul ambiant (FIO = 0,21) la nivelul mãrii cu o 2

PaCO  de 40 mm Hg, este de aºteptat ca PAO  sã fie2 2

Diferenþa normalã dintre PAO  ºi PaO  este de 2-10 mm Hg.2 2

Aerul expirat este o combinaþie de aer din spaþiul mort ºi aer 
alveolar, iar compoziþia sa totalã este determinatã de proporþia 
fiecãruia în aerul expirat. La sfârºitul unui expir normal este eliminat 
doar aer alveolar. Prin urmare, pentru analizã trebuie recoltat aer de 
la sfârºitul unui expir normal. Determinarea nivelului dioxidului de 
carbon la sfârºitul unei expiraþii normale (ETCO ) este o evaluare 2

corectã a unei ventilaþii adecvate. La pacienþii cu plãmâni normali, 
ETCO  este cu aproximativ 3 mmHg mai mic decât PACO , dar la 2 2

pacienþii cu boli obstructive ale cãilor respiratorii, astmul în mod 
special, poate fi o mare diferenþã între ETCO  ºi PACO , din moment 2 2

ce aerul spaþiului mort nu este expirat niciodatã total ºi astfel nu este 
niciodatã aer alveolar pur. În departamentele de urgenþã, utilizarea 
monitoarelor ETCO  a ajutat la diminuarea intubaþiilor esofagiene 2

nedetectate.

   Dioxidul de carbon difuzeazã atât de 
rapid încât PaCO  furnizeazã de obicei un excelent indiciu al unei 2

ventilaþii adecvate. Dacã PaCO  este mai mare decât cea anticipatã 2

pe baza HCO , se poate presupune cã V  este inadecvatã din moment 3 A

ce, prin definiþie, existã o acidozã respiratorie. Acest pacient poate 
avea o frecvenþã respiratorie sau un volum tidal diminuate sau poate 
avea o creºtere a spaþiului mort datoritã emfizemului, embolilor 
pulmonari sau producþiei de dioxid de carbon crescute, aºa cum se 
întâlneºte în tireotoxicozã sau sepsis. Un nivel crescut de PaCO  în 2

prezenþa alcalozei metabolice reflectã de obicei un mecanism 
fiziologic compensator pentru a readuce pH-ul spre (dar niciodatã 

complet) normal. O creºtere a PaCO  la un pacient cu acidozã meta-2

bolicã este severã ºi în general indicã insuficienþã respiratorie 
iminentã.

Gazele expirate 

GAZELE SANGUINE ARTERIALE

Presiunea parþialã a dioxidului de carbon arterial

VENTILAÞIA ALVEOLARÃ
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TRANSPORTUL DIOXIDULUI DE CARBON ÎN SÂNGE   În 
condiþii de repaus, fiecare 100 mL de sânge transportã în medie         
4 mL de dioxid de carbon de la þesuturi la plãmâni. Transportul 
dioxidului de carbon nu constituie o problemã aºa cum este cel al 
oxigenului deoarece, chiar ºi în condiþiile cele mai vitrege, dioxidul 
de carbon poate fi transportat de obicei în cantitãþi mult mai mari 
decât oxigenul. Totuºi, dioxidul de carbon în sânge nu afecteazã 
balanþa acido-bazicã. 

Dioxidul de carbon format în celule difuzeazã în afara lor mai 
degrabã sub formã de dioxid de carbon decât de bicarbonat deoarece 
membrana celularã este aproape impermeabilã pentru ionii de 
bicarbonat. În timp ce dioxidul de carbon pãtrunde în capilare, 
iniþiazã un numãr de reacþii aproape instantanee, esenþiale pentru 
transportul dioxidului de carbon. Dioxidul de carbon este transportat 
în sânge în trei forme: ca dioxid de carbon dizolvat, ca bicarbonat ºi 
în combinaþie cu proteine sub formã de compuºi carbaminici.

Dizolvat   O micã parte a dioxidului de carbon este dizolvat în 
plasmã ºi transportat la plãmâni. Partea dizolvatã este aproximativ 
0,36 mL de dioxid de carbon la fiecare 100 mL de sânge. Aceasta 
este aproximativ 9% din cantitatea totalã de dioxid de carbon 
transportatã.

Bicarbonatul   O cantitate mare de dioxid de carbon din sânge 
reacþioneazã cu apa ºi formeazã acid carbonic ºi apoi bicarbonat. 
Prima reacþie este foarte lentã în plasmã, dar anhidraza carbonicã din 
interiorul eritrocitelor accelereazã reacþia de aproape 500 ori. 
Aceastã reacþie are loc atât de rapid încât atinge echilibrul aproape 
complet într-o fracþiune de secundã. Aceasta permite cantitãþii 
enorme de dioxid de carbon sã reacþioneze cu eritrocitele chiar 
înainte ca sângele sã pãrãseascã capilarele tisulare.

În altã fracþiune de secundã, acidul carbonic format în eritrocite 
disociazã în hidrogen ºi ioni bicarbonici. 

O parte din ionii de hidrogen eliberaþi sunt legaþi de 
hemoglobinã (Hb). Hb redusã este mai puþin acidã decât forma 
oxigenatã, ºi ca urmare acceptã mai bine protoni. Prezenþa Hb reduse 
în sângele periferic ajutã la încãrcarea cu CO , în timp ce oxigenarea 2

care apare în capilarele pulmonare ajutã la descãrcare. Desaturarea 
sângelui care mãreºte capacitatea de transport a CO  este cunoscutã 2

ca efectul Haldane, ºi este din punct de vedere cantitativ mult mai 
importantã în promovarea transportului de CO  decât este efectul 2

Bohr în promovarea transportului de O  (vezi "Saturaþia oxihemo-2

globinei").
Combinarea în mod reversibil a dioxidului de carbon cu apa în 

eritrocite, sub influenþa anhidrazei carbonice, este responsabilã 
pentru aproape 60-70% din totalul dioxidului de carbon transportat 
de la þesuturi. Într-adevãr, când inhibitorul de anhidrazã carbonicã 
(acetazolamida) este administratã pentru a bloca acþiunea anhidrazei 
carbonice în eritrocite, transportul dioxidului de carbon de la þesuturi 
este foarte redus ºi PCO  creºte brusc.2

Carbaminohemoglobina ºi carbaminoproteinele   Compuºii 
carbaminici sunt formaþi din combinarea CO  cu grupãri amino 2

terminale ale proteinelor din sânge. Cea mai importantã proteinã este 
hemoglobina cu care formeazã carbaminohemoglobinã (HbCO ). 2

Deoarece aceastã reacþie reversibilã are legãturi foarte slabe, 
dioxidul de carbon este uºor eliberat în alveole, unde PCO  este mai 2

redus decât în capilarele tisulare. Astfel, descãrcarea O  în capilarele 2

periferice faciliteazã încãrcarea cu CO , în timp ce oxigenarea are 2

efect opus. O cantitate redusã de dioxid de carbon (de obicei echiva-
lentã cu aproape 0,5-1,0mEq/L de bicarbonat) reacþioneazã de 
asemenea în acest mod cu proteinele plasmatice ºi rezultã dioxidul 

de carbon legat de proteine.  Aceastã reacþie este mult mai puþin 
semnificativã deoarece cantitatea de astfel de proteine este numai o 
pãtrime - jumãtate din cantitatea de hemoglobinã.

Cantitatea teoreticã de dioxid de carbon care poate fi transportatã 
la plãmâni în combinaþie cu hemoglobina ºi proteinele din plasmã 
este de aproximativ 20-30% din cantitatea totalã transportatã, care 
este de aproape 1,5 mL de dioxid de carbon în fiecare 100 mL de 
sânge. Totuºi, aceastã reacþie este mult mai lentã decât cea a 
dioxidului de carbon cu apa, ºi nu este sigur cã mai mult de 15-25% 
din cantitatea totalã de dioxid de carbon este transportatã prin 
intermediul hemoglobinei ºi a proteinelor plasmatice.

   Transportul CO  are un 2

efect important asupra echilibrului acido-bazic al sângelui. Plãmânii 
excretã peste 10.000 mEq de anhidrazã carbonicã pe zi comparativ 
cu mai puþin de 100 mEq acizi fixaþi de cãtre rinichi. Prin urmare, 
prin modificarea ventilaþiei alveolare ºi a eliminãrii de CO , 2

organismul are un puternic control asupra balanþei acido-bazice.
Acidul carbonic format când dioxidul de carbon pãtrunde în 

sângele din capilarele tisulare reduce pH-ul. Totuºi, sistemele 
tampon ale sângelui previn creºterea exageratã a concentraþiei ionilor 
de hidrogen. În mod obiºnuit, sângele arterial are un pH de 
aproximativ 7,40, ºi în timp ce sângele acumuleazã dioxid de carbon 
în capilarele tisulare, pH-ul scade la aproximativ 7,35. Reversul 
apare când dioxidul de carbon este eliberat din sânge în plãmâni. În 
condiþii de activitate metabolicã crescutã sau când fluxul sanguin 
prin þesuturi este extrem de lent, reducerea pH-ului în sânge, în timp 
ce pãrãseºte þesuturile, poate fi de 0,50 sau mai mult.

PaO  normalã, la adulþi tineri, sãnãtoºi, ce respirã aer din mediul 2

ambiant, la nivelul mãrii, este consideratã a fi 90-100 mm Hg. PO  2

este extrem de importantã deoarece reflectã nu doar capacitatea 
funcþionalã a plãmânilor, determinã ºi rata cu care oxigenul ajunge în 
celulele þesuturilor.

   Factorii care afecteazã PaO  2

includ V , FIO , altitudinea, vârsta ºi curba de disociere a A 2

oxihemoglobinei (discutatã ulterior).

Ventilaþia alveolarã   Dacã pacientul hiperventileazã, PaCO  tinde 2

sã scadã ºi PaO  tinde sã creascã. În concordanþã cu legea proprie-2

tãþilor aditive, dacã PaCO  scade cu 1 mm Hg, PaO  creºte cu 2 2

aproape 1,0-1,2 mm Hg. Plãmânii pot compensa unele disfuncþii 
respiratorii prin hiperventilare. Acest lucru se întâlneºte la paciente 
gravide care au la termen valori normale ale gazelor sanguine 
arteriale, cu pH normal, o PaCO  de 30-32, o PaO  de 110-115, ºi un 2 2

nivel seric al bicarbonatului de 20-22 mEq/L. Aceasta este datoritã 
unei creºteri a VM (predominant datoritã creºterii VT), cu alcalozã 
respiratorie cu excreþie urinarã intensificatã de bicarbonat pentru a 
compensa.

Fracþiunea de oxigen inspirat   Din nefericire, FIO  este adesea 2

considerat inadecvat pentru evaluarea PaO . Dacã un pacient 2

primeºte oxigen printr-o canulã nazalã, FIO  livratã de fapt este de 2

obicei de numai 25-30%. Cu o mascã care se potriveºte perfect, FIO  2

inhalatã este de fapt mai puþin de jumãtate decât cea livratã prin 
mascã. Valorile aproximative ale PaO  ce pot fi întâlnite la o per-2

soanã care inhaleazã oxigen în diferite concentraþii sunt enumerate în 
Tabelul 26-2.

MODIFICÃRI ALE ACIDITÃÞII SANGUINE ÎN TIMPUL TRANS-

PORTULUI DIOXIDULUI DE CARBON

Presiunea parþialã a oxigenului arterial 

FACTORI CARE AFECTEAZÃ PaO2
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Valoarea estimatã a PaO  când pacientul primeºte oxigen poate fi 2

calculatã prin înmulþirea procentului de oxigen livrat actual cu 6. 
Astfel, la un pacient care primeºte 60% O2 valoarea estimatã a PaO  2

ar fi de 60x 6, sau 360 mm Hg.

Altitudinea   PaO  estimatã la un pacient care respirã aer din mediul 2

ambiant variazã cu înãlþimea deasupra nivelului mãrii. Cu cât 
altitudinea este mai mare, cu atât este mai scãzutã PO  în aer ºi 2

tendinþa pacientului de a hiperventila creºte (Tabelul 26-3).  
PAO  scade cu aproape 3-4 mm Hg pentru fiecare 305 m 2

deasupra nivelului mãrii. Când o persoanã respirã la o înãlþime de 
9000 m, unde presiunea barometricã este de aproape 226 mm Hg, 
PAO  este de doar 21 mm Hg. La aceastã înãlþime deasupra nivelului 2

mãrii, aproape trei pãtrimi din aerul alveolar este azot. Oricum, dacã 
persoana respirã oxigen pur în loc de aer, majoritatea spaþiului din 
alveole anterior ocupat de azot va fi umplut de oxigen.  Cu toate 
acestea, chiar dacã persoana respirã oxigen 100% la aproape 9000 m, 
PAO  este de doar 139 mm Hg (Tabelul 26-4).2

Vârsta   Chiar ºi la indivizi sãnãtoºi, modificãrile pulmonare care 
produc o scãdere a PaO  apar cu avansarea în vârstã. În medie, PaO  2 2

scade cu aproape 3-4 mm Hg la fiecare 10 ani dupã ce pacientul 
ajunge la vârsta de 20-30 ani. Astfel un pacient sãnãtos de 20 ani, cu 
PaO  de aproape 90-100 mm Hg (ce respirã aer la nivelul mãrii) 2

poate avea PaO  de numai aproximativ 75-80 mm Hg la vârsta de 80.2

Diferenþa alveolo-arterialã a oxigenului 
O metodã de a determina gradul de afectare a funcþiei pulmonare 
este determinarea gradientului alveolo-arterial al oxigenului [P(A  
a)O ]. PaO  poate fi determinatã dintr-o probã de sânge arterial ºi 2 2

PAO  poate fi determinatã folosind ecuaþia aerului alveolar discutatã 2

anterior (Ecuaþia 6). P(A  a)O  este de fapt:2

(7)

În general vorbind, P(A - a)O  ar trebui sã fie de aproape 10 plus 2

o zecime din vârsta pacientului. O P(A - a)O  de 20-30 mm Hg în 2

mediul ambiant indicã de obicei o disfuncþie pulmonarã uºoarã, iar o 
P(A - a)O  mai mare de 50 mm Hg în mediul ambiant indicã 2

disfuncþie pulmonarã severã. Cauzele unui gradient A-a crescut 
includ ºunt intrapulmonar (comparativ mai puþinã ventilaþie decât 
perfuzie, sau un raport           scãzut), ºunt intracardiac, ºi tulburãri 
de difuziune.

ªuntul fiziologic la nivelul plãmânului (Amestecarea 
arterio-venoasã) 
Deºi afectarea difuziei sau a distribuþiei normale a gazelor în 
plãmâni poate produce valori anormale ale gazelor sanguine, cea mai 
frecventã cauzã este de obicei dezechilibrul          . Când se iau în 
consi-derare ventilaþia ºi perfuzia, pot fi patru tipuri de unitãþi 
alveolo-capilare:  (1) dacã ventilaþia ºi perfuzia sunt normale, uni-
tatea este normalã; (2) dacã existã ventilaþie fãrã perfuzie, unitatea 
este consideratã ca fiind spaþiu mort (sau un raport           crescut); 
(3) dacã existã perfuzie fãrã ventilaþie, unitatea este consideratã a fi 
ºunt (dreapta-stânga) (sau raport           scãzut); (4) dacã nu existã 
nici ventilaþie ºi nici perfuzie, unitatea este nefuncþionalã.

Valoarea ºuntului fiziologic la nivelul plãmânului sau amestecul 
arterio-venos (QS/QT), este probabil cel mai sensibil semn al 
debutului ºi progresiei insuficienþei respiratorii acute. ªuntul este 
fracþiunea de sânge ce trece prin plãmâni fãrã a fi oxigenat. În mod 
normal, valoarea amestecului arterio-venos este de aproape 3-5 % 
din debitul cardiac. Acest ºunt redus se datoreazã în mare parte 
drenajului de sânge neoxigenat din venele bronºice în sângele 
oxigenat din venele pulmonare.

ªuntul fiziologic este mai dificil de determinat decât diferenþa 
alveolo-arterialã deoarece necesitã probe de sânge atât arterial cât ºi 
sânge venos amestecat (artera pulmonarã) ºi determinarea conþinu-
tului lor în oxigen. Probele de sânge venos amestecat din artera pul-
monarã sunt de preferat celor obþinute din catetere venoase centrale. 
Oricum, sângele venos central nu oferã o estimare rezonabilã a 
valorii ºuntului prezent dacã debitul cardiac este relativ normal.

Deºi o FIO  de 1,0 a fost în general folositã în trecut pentru a 2

determina valoarea ºuntului fiziologic la nivelul plãmânului, FIO  2

crescutã poate produce prin ea însãºi o creºtere a ºuntului. ªuntul cu 
o FIO  de 0,4 este considerat a fi un mai bun indicator al funcþiei 2

pulmonare.

Disponibilitatea oxigenului este determinatã de cantitatea de oxigen 
adusã de capilare, sau aportul de oxigen (DO ), ºi disocierea 2

Disponibilitatea oxigenului 

TABELUL 26-2. Valorile PaO  la pacienþi ce inhaleazã oxigen 2

în diferite concentraþii, mm Hg

FIO2

PaO *2

0,21                             

(mediul ambiant)

100

0,4

227

0,6

370

0,8

512

1,0

655

*Presupunând o PAO - PaO  de 10 mm Hg ºi o PCO  de 40 mm Hg.2 2 2

Notã: Concentraþia O  inspirat mai mare de 60% nu poate fi atinsã prin mascã 2

în ciuda ratei fluxului.
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69
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Altitudine 
deasupra nive-
lului mãrii, m

PaO ,2

mm Hg*
PAO , 2

mm Hg

PO  în aer,           2

mm Hg

Presiunea 
barometricã, 
mmHg

*Presupunând condiþii ideale cu PAO  - PaO  de 5 mm Hg sau mai puþin.2 2

22 aOAO
PP -

TABELUL 26-4. Efectele expunerii acute la presiune atmosfericã 
joasã asupra concentraþiei gazelor alveolare ºi SaO2
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oxigenului de hemoglobinã în þesuturi. Aportul de oxigen este 
dependent de conþinutul de oxigen ºi debitul cardiac. În general, o 
inimã sãnãtoasã care poate creºte debitul cardiac în mod adecvat 
poate compensa pentru un plãmân bolnav ºi un nivel de hemoglobinã 
redus. Reversul este de asemenea adevãrat. Totuºi, o combinaþie de 
oxigenare slabã, un nivel redus de hemoglobinã ºi un debit cardiac 
scãzut poate deveni foarte repede fatalã.

Conþinutul de oxigen   Oxigenul este transportat în sânge dizolvat 
sau combinat cu hemoglobina. Înaintea nivelului de hemoglobinã ºi 
a saturaþiei oxihemoglobinei trebuie determinat conþinutul de oxigen 
al sângelui. Când este total saturatã, fiecare gram de hemoglobinã 
determinat clinic poate transporta 1,34 mL oxigen. Astfel, un pacient 
cu concentraþia de hemoglobinã de 15,0 g/dL poate transporta 
aproape 20,1 mL de oxigen la 100 mL de eritrocite când hemoglo-
bina este saturatã total. Deºi PaO  determinã rata cu care oxigenul 2

pãtrunde în þesuturi, ea contribuie foarte puþin la conþinutul total de 
oxigen al sângelui. Fiecare milimetru Hg al PaO  reprezintã numai 2

0,003 mL de oxigen în 100 mL de sânge. Astfel un pacient cu PaO  2

normalã de 100 mm Hg are numai 0,3 mL de oxigen dizolvat în 
plasmã.

Conþinutul de oxigen al sângelui arterial (CaO ) poate fi calculat 2

din formula urmãtoare:

Astfel un pacient cu o concentraþie de hemoglobinã de 15,0 
g/dL, o SaO  (saturaþia arterialã a oxigenului) de 98%, ºi o PaO  de 2 2

100 mm Hg,

Dacã concentraþia de hemoglobinã scade sub 10,0 g/dL, chiar 
dacã SaO  ºi PaO  rãmân la fel, CaO  scade la aproape o treime. De 2 2 2

exemplu,

Chiar ºi cu numai 10 g de hemoglobinã, eritrocitele transportã de 
peste 40 ori mai mult oxigen decât plasma. În timp ce formula pentru 
CaO  este complexã, singurele variabile care pot fi afectate prin 2

intervenþii sunt Hb (prin transfuzie de concentrat eritrocitar) ºi 
saturaþia oxigenului (prin administrarea de oxigen).

Debitul cardiac   Conþinutul de oxigen (în mililitri pe litru de sânge) 
înmulþit cu debitul cardiac (în litri pe minut) este egal cu DO . Astfel, 2

DO  la un pacient cu 15,0 g de hemoglobinã saturatã 98%, o PaO  de 2 2

100 mm Hg ºi un debit cardiac (DC) of 5 L/min este

Factorul 10 este utilizat pentru a transforma conþinutul de oxigen 
din mililitri pe 100 mL de sânge în mililitri pe litru de sânge.

Din moment ce consumul normal de oxigen la un bãrbat adult 
obiºnuit ce se odihneºte este de 250-300 mL/min sau aproximativ 3 
mL/kg pe minut, þesuturile preiau în medie aproape 25% din oxi-
genul livrat cãtre ele, deºi procentul de oxigen extras variazã în 

APORTUL DE OXIGEN

funcþie de fiecare organ. Astfel, SaO  scade de la aproape 98% în 2

sângele arterial la aproape 73% în sângele venos amestecat. Dacã nu 
existã nici o modificare a consumului de oxigen, dar debitul cardiac 
se dubleazã la 10 L/min, cantitatea de oxigen înlãturatã din fiecare 
litru de sânge este înjumãtãþitã, iar saturaþia oxihemoglobinei 
venoase va fi de aproape 85%. Pe de altã parte, în cazul în care 
debitul cardiac scade la 2,5 L/min, saturaþia oxihemoglobinei 
venoase se va diminua la aproape 48%.

Relaþiile normale   Când se obþin rezultatele analizelor gazelor 
arteriale, nivelurile de PaO  în intervalul 60 - 90 mm Hg adesea 2

îngrijoreazã clinicienii. O PaO  de 60 mm Hg se coreleazã cu o SaO  2 2

de 90%. Mai mult, dacã nivelul hemoglobinei este de 15,0 g/dL ºi 
þesuturile extrag 5,0 mL de oxigen din fiecare 100 mL de sânge, PO  2

în sângele venos scade la aproape 36 mm Hg, care este cu doar 4 
mm Hg sub valoarea arterialã. Astfel, PO  tisular se modificã 2

nesemnificativ de cele mai multe ori în ciuda unei scãderi marcate a 
PaO .2

Pe de altã parte, dacã PaO  creºte mult peste limita superioarã a 2

normalului (90-100 mmHg), saturarea hemoglobinei nu poate ajunge 
peste 100%.   Prin urmare, chiar dacã PaO  creºte la 600 mm Hg sau 2

mai mult, saturaþia hemoglobinei va creºte cu doar 1-2% deoarece la 
o PaO  de 100 mm Hg SaO  este doar 98-99%. Aceasta, în combi-2 2

naþie cu unele dovezi (în special la animale) cã o FIO  mai mare de 2

50 poate fi asociatã cu toxicitatea pulmonarã, trebuie sã indice 
clinicianului sã asigure numai cantitatea de oxigen necesarã pentru a 
produce o PaO  între 70 ºi 100 mm Hg.2

În circumstanþe de temperaturã normalã a corpului 
[37°C(98,6°F)] ºi pH-ul sanguin 7,40, existã unele relaþii standard 
între saturaþia oxihemoglobinei ºi PO  în plasmã (Tabelul 26-5 ºi 2

Figura 26-1). Curba de disociere a O  are câteva avantaje fiziologice. 2

Zona platã înseamnã cã, chiar dacã PO  în gazul alveolar scade într-o 2

anumitã mãsurã, încãrcarea cu O  va fi puþin afectatã.  Partea 2

ascendentã joasã a curbei de disociere aratã cã þesuturile periferice 
pot extrage o cantitate mare de O  pentru doar o scãdere micã a PO  2 2

în capilare. Menþinerea PO  sanguine ajutã difuziunea O  în celulele 2 2

þesuturilor. Astfel, relaþia dintre SaO  ºi PO  în plasmã este aproape 2 2

liniarã când SaO  este de 60-90%. Totuºi, în timp ce SaO  creºte 2 2

peste 90%, PO  începe sã creascã mult mai rapid decât saturaþia. O 2

simplificare pentru utilizarea în practica medicalã este cã o PaO  de 2

30, 40, 50, ºi 60 corespunde aproximativ la o SaO  de 60, 70, 80, ºi 2

respectiv 90%.

Factori care afecteazã disocierea oxihemoglobinei   Dintre 
factorii care afecteazã disocierea oxihemoglobinei, cei mai bine 
cunoscuþi sunt pH-ul, temperatura, ºi cantitatea de 2,3 difosfoglicerat 
(2,3-DFG) din eritrocite. Alþi factori includ PCO  ºi exerciþiile fizice 2

(Table 26-6).

pH   Cu cât sângele este mai acid, cu atât hemoglobina elibereazã 
mai uºor oxigenul ºi cu atât PaO  este mai mare (presiunea parþialã a 2

oxigenului dizolvat în plasmã) pentru o anumitã saturaþie a 

SATURAÞIA OXIHEMOGLOBINEI
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TABELUL 26-5. Relaþia dintre saturaþia oxihemoglobinei 
ºi PO  în plasmã2

Saturaþia

           în oxigen, %

PO , mm Hg2

100,0   98,4   95   90   80   73   60   50   40   35   30

677     100    80    59   48   40   30   26   23   21   18
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oxihemoglobinei. În contrast, alcaloza face ca hemoglobina sã lege 
oxigenul mai strâns, diminuând PaO  prezentã la saturaþia respectivã 2

a oxihemoglobinei. În general, o creºtere sau diminuare a pH-ului cu 
0,10 poate produce o scãdere sau o creºtere (o modificare opusã) a 
PaO  de aproape 10% (Tabelul 26-7).2

PRESIUNEA PARÞIALÃ A DIOXIDULUI DE CARBON   Deplasarea 
curbei de disociere a oxihemoglobinei ca  rezultat al modificãrilor 
nivelurilor sanguine de dioxid de carbon  (efectul Haldane) ºi al ionilor 
de hidrogen (efectul Bohr), creºte oxigenarea  sângelui în plãmâni ºi 
promoveazã eliberarea oxigenului în þesuturi. În  timpul trecerii sângelui 
prin plãmâni, dioxidul de carbon difuzeazã  din sânge în alveole. Acest 
lucru reduce PCO  în sânge ºi scade concentraþia  ionilor de hidrogen 2

datoritã diminuãrii rezultate a nivelului  acidului carbonic. Ambele 
determinã deplasarea la stânga a curbei de disociere a oxihemoglobinei.  

Prin deplasarea la stânga, cantitatea de  oxigen legatã de hemoglobinã la 
orice PaO  este crescutã, permiþând un mai mare transport  al oxigenului 2,

la þesuturi. Astfel, când sângele ajunge la capilarele  tisulare, apare 
efectul opus. Intrarea dioxidului de carbon  în sânge din þesuturi 

deplaseazã curba la dreapta. Acesta deplaseazã oxigenul de  pe hemo-
globinã ºi îl livreazã þesuturilor la o PO  mai mare decât în alte condiþii.2

TEMPERATURA   În timp ce temperatura sângelui creºte, hemo-
globina cedeazã oxigenul mai rapid, crescând nivelul PO  în plasmã. 2

Efectul opus apare la diminuarea temperaturii. Pentru fiecare 
creºtere cu 1°C a temperaturii, PaO  creºte cu aproape 5% (Table 26-2

8). În hipotermie, PCO  scade cu aproximativ aceeaºi valoare.2

EXERCIÞIILE FIZICE   În timpul exerciþiilor fizice extenuante, 
câþiva factori pot deplasara curba de disociere a oxihemoglobinei la 
dreapta. În timpul exerciþiilor fizice muºchii elibereazã o mare 
cantitate de dioxid de carbon ºi alþi acizi, crescând concentraþia 
ionilor de hidrogen în sângele capilarelor de la nivelul lor. În plus, 
temperatura muºchilor creºte adesea cu 3-4°C, fiind eliberaþi ºi 
compuºii fosfaþi. Toþi aceºti trei factori acþioneazã împreunã ºi 
deplaseazã considerabil curba de disociere a oxihemoglobinei din 
capilarele muºchilor la dreapta. Aceasta permite oxigenului sã fie 
eliberat în muºchi la o PO  de 40 mm Hg, chiar dacã un procent de 2

pânã la 75% din oxigen a fost extras din hemoglobinã. În plãmâni, 
deplasarea apare în direcþie opusã, permiþând preluarea unei cantitãþi 
suplimentare de oxigen din alveole.

2,3-DIFOSFOGLICERAT   Exceptând hemoglobina, compusul 
prezent în cantitatea cea mai mare în eritrocite este 2,3- DFG. O 
concentraþie normalã de 2,3-DFG în eritrocite menþine în 
permanenþã curba de disociere a oxihemoglobinei uºor deplasatã la 
dreapta. În plus, în condiþii de hipoxie care dureazã mai mult de 
câteva ore, cantitatea de 2,3-DFG creºte considerabil, deplasând 
curba de disociere a oxihemoglobinei chiar mai mult spre dreapta. 
Aceasta este cauza unui nivel PO  crescut cu pânã la 10 mm Hg 2

peste nivelul la care ar fi fost în alte condiþii. Totuºi, prezenþa unui 
nivel crescut de 2,3-DFG face mult mai dificilã combinarea 
hemoglobinei cu oxigenul în plãmâni.

În cazul în care concentraþia 2,3-DPG scade, aºa cum se 
întâmplã în sângele conservat sau în timpul sepsisului, hemoglobina 
se leagã de oxigen mai strâns ºi PaO  tinde sã scadã. Aceasta este o 2

informaþie importantã în resuscitãrile cu volume mari de sânge 
conservat anterior.

MONOXIDUL DE CARBON   Monoxidul de carbon se combinã cu 

hemoglobina în aceleaºi locusuri, ca ºi oxigenul. Prezenþa sa depla-
seazã la stânga curba de disociere a oxihemoglobinei.  Fiziologia 
acesteia este discutatã în Cap. 203.

Presiune parþialã O2

%
 S

a
tu

ra
þie

 O
2

FIG. 26-1. Curba de disociere a hemoglobinei. Aceastã curbã 
demonstreazã relaþia presiunii parþiale a oxigenului în plasmã cu 
gradul în care situsurile care leagã oxigen ale hemoglobinei sunt 
ocupate cu oxigen. P  este PO  la care hemoglobina este saturatã 50 2

50% ºi se coreleazã în mod normal cu o PO  de 27 mm Hg. Sângele 2

venos amestecat normal are o presiune parþialã a oxigenului (PVO ) 2

de 40 mm Hg ºi o saturaþie a oxihemoglobinei de 75%. O PO  de 2

60% determinã în mod normal o saturaþie a hemoglobinei de 
aproximativ 90%. (Retipãritã cu permisiunea lui JM, Taylor RW, 
Kirby RR (editori): Critical Care, 3d ed. Baltimore, Lippincott 
Williams, & Wilkins, 1997.)

TABELUL 26-6. Factori care afecteazã disocierea oxihemoglobinei

Devierea la stânga

Alcalozã

Hipotermia

Hemoglobina fetalã ºi cea anormalã

Carboxihemoglobina

Methemoglobina

Monoxidul de carbon

2,3-DFG diminuat

Devierea la dreapta

Acidoza

PCO crescutã2 

Hipertemia

2,3-DFG crescut

Abreviere: 2,3-DPG = 2,3-difosfoglicerat.

pH

PaO , mm Hg*2

7,60      7,50      7,40      7,30      7,20      7,10      7,00

80          90        100       111       122       134       148

TABELUL 26-7. Modificãri ale PO  determinate de pH2

*Presupunem o temperaturã de 37°C ºi o saturaþie a hemoglobinei de 98,4%.

TABELUL 26-8. Modificãri ale PaO  determinate de temperaturã2

Temperatura, °F

Temperatura, °C

PaO , mm Hg*2

104,0      102,2      100,4      98,6      95,0      89,6

40           39           38           37         35         32

117         111         105         100       90         76

*Presupunem un pH de 7,40 ºi o saturaþie a hemoglobinei de 98,4%.
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Rezerva de oxigen   Capacitatea sângelui de a ceda mai mult oxigen 
(crescând diferenþa arterio-venoasã în oxigen) în timp ce debitul 
cardiac scade, ºi prin aceasta menþinând aportul de oxigen este un 
important mecanism de apãrare, denumit uneori ca rezerva de 
oxigen. Din nefericire, existã o limitã a acestei "rezerve" deoarece 
PO  în majoritatea þesuturilor scade rar sub 26 mm Hg, care 2

reprezintã P  pentru hemoglobinã (PO  la care hemoglobina este 50 2

saturatã 50%).
Cea mai micã valoare la care PO  în capilare poate scãdea este de 2

aproape 18 - 20 mm Hg, deoarece acesta este gradientul normal 
capilaro-mitocondrial pentru oxigen. Saturaþia la o PO  de 20 mm Hg 2

este numitã S , ºi este în mod normal de aproape 33%. Singurele 20

locuri unde PO  în sângele venos este de obicei de aproape 20 mm 2

Hg sunt sinusurile coronare, medulara renalã, ºi probabil în golful 
venei jugulare de la baza craniului. Un grad relativ mic de alcalozã 
poate creºte S  cu 4-5 procente ºi prin urmare reducând mult 20

disponibilitatea oxigenului în miocard. Asfel alcaloza (de ex., când 
acidoza metabolicã este tratatã cu bicarbonat) într-o situaþie cu flux 
scãzut poate fi nocivã.  

O modalitate rapidã de a estima afectarea 

oxigenãrii este calcularea raportului PaO /FIO . În mod normal, 2 2

raportul este de aproximativ 500-600, care de obicei se coreleazã cu 
un ºunt pulmonar (QS/QT) de aproximativ 3-5%. Totuºi, dacã 
pacientul are o PaO  de 80 mm Hg cu 40% oxigen, raportul 2

PaO /FIO  este 80/0,4 sau 200. Un raport PaO /FIO  sub 200 2 2 2 2

corespunde cu QS/QT de aproape 20%. Relaþia obiºnuitã dintre 
raportul PaO /FIO  ºi QS/QT la un pacient cu un debit cardiac 2 2

normal este arãtatã în Tabelul 26-9. Rapoartele PaO /FIO  sunt 2 2

utilizate de asemenea ºi drept criterii pentru diagnosticarea 
SDRA/leziunii pulmonare acute (LPA). La un pacient cu infiltrate 
alveolare în cel puþin 3 din 4 cadrane pe radiografia pulmonarã, o 
presiune capilarã pulmonarã blocatã normalã ºi un mecanism 
recunoscut cã produce SDRA/LPA, un raport PaO /FIO  mai mic de 2 2

300 indicã cel puþin LPA, în timp ce o valoare a acestuia sub 200, 
indicã SDRA. Totuºi, unii cercetãtori nu mai fac diferenþã între 
SDRA ºi LPA ºi clasificã toþi pacienþii cu un raport PaO /FIO  mai 2 2

mic de 300 ca având ARDS.

   Au fost create mai 
multe tipuri de catetere pentru artera pulmonarã pentru monitorizarea 

ALTE METODE DE EVALUARE A GAZELOR 
SANGUINE

RAPORTUL PaO /FIO2 2   

CATETERIZAREA ARTEREI PULMONARE

continuã a saturaþiei sângelui venos amestecat (SSmvO ). SmvO  2 2

normalã este de aproximativ 70-75%. O modificare a DO  poate 2

servi ca un avertisment precoce a unei perfuzii ºi oxigenãri inadec-
vate. O creºtere a SmvO  poate semnaliza un debit cardiac ºi DO  2 2

crescute mai mult decât este necesar metabolismului, un ºunt al 
sângelui în þesuturi (sepsis), sau o incapacitate a þesuturilor periferice 

de a extrage ºi utiliza O  (intoxicaþie cu cianuri). Poate fi de aseme-2

nea o simplã reflectare a localizãrii vârfului cateterului într-o poziþie 
blocatã prelungitã, astfel încât este analizat sânge din capilarele 
pulmonare (oxigenat). O diminuare a SmvO  sub 50-60% este de 2

obicei datoratã unei scãderi semnificative a debitului cardiac sau a 
funcþiei pulmonare ºi necesitã investigaþii urgente. Este important sã 
ne amintim cã, în timp ce o modificare a SmvO  poate indica o 2

afectare fiziologicã importantã, pot exista alterãri majore ale 
statusului pacientului fãrã modificarea corespunzãtoare a SmvO . 2

Factorul major împotriva folosirii SmvO  pentru ghidarea terapiei 2

este faptul cã analizeazã tot sângele care se întoarce la plãmâni ºi 
oferã puþine informaþii despre eficacitatea individualã a perfuziei 
fiecãrui organ, cum ar fi rinichii, creierul, inima sau ficatul.

   Un pacient care este conºtient, alert, se 
simte confortabil, este cooperant ºi are semne vitale normale este în 
general oxigenat ºi ventilat adecvat. Totuºi, dacã un pacient este 
tahipneic ºi/sau tahicardic ºi pare sã fie anxios ºi/sau confuz, trebuie 
luate în considerare cât mai precoce hipercapnia sau hipoxemia. La 
pacienþii comatoºi este uneori foarte dificil sã determinãm cât de 
bine este oxigenat sau ventilat pacientul fãrã determinãri seriate ale 
gazelor sanguine.

Deoarece Hb redusã este de culoare mov, o scãdere a saturaþiei 
O  arterial determinã cianoza. Din moment ce cantitatea de Hb 2 

redusã este importantã, cianoza ca semn al oxigenãrii inadecvate este 
aproape fãrã valoare când hemoglobina este mai micã de 10 g/dL. În 
astfel de situaþii, saturaþia oxigenului arterial (SaO ) trebuie sã fie 2

mai micã de 65%, corespunzãnd unei PaO  de circa 30-35 mm Hg, 2

înainte ca pacientul sã fie cianotic. Trebuie amintit cã oxigenarea ºi 
ventilaþia sunt douã procese separate. O concepþie greºitã, frecvent 
întâlnitã în clinicã, este cã un pacient cu o SaO  adecvatã 2

probabil cã este ventilat corect. Aceastã presupunere este greºitã 
ºi periculoasã, mai ales la pacienþii care primesc oxigen supli-
mentar. Aceasta este discutã în continuare mai jos. 

   Utilizarea pulsoximetriei pentru monitorizarea 
SaO  ºi a amplitudinii pulsului la nivelul degetelor, nasului sau 2

degetelor de la picioare, poate furniza o avertizare rapidã asupra unei 
deteriorãri pulmonare sau cardiovasculare înainte ca aceasta sã 
devinã clinic aparentã. Aceastã tehnicã foloseºte un microprocesor 

care mãsoarã continuu frecvenþa pulsului ºi saturaþia oxihemoglo-
binei. Celula fotosensibilã nu este încãlzitã ºi nu necesitã calibrare. 
Oxihemoglobina este roºie ºi Hb redusã este albastrã, ºi fiecare are 
lungime de undã cu absorbþie diferitã. Deoarece procentul de 
transmitere la fiecare din cele douã lungimi de undã (660 nm pentru 
roºu ºi 940 nm pentru infraroºii) variazã funcþie de procentul de 
oxihemoglobinã, pulsoximetrele pot fi programate sã calculeze ºi sã 
afiºeze saturaþia oxihemoglobinei la fiecare puls.

Este o corelaþie predictibilã între monitorizarea neinvazivã a 
SaO  ºi saturaþia oxigenului mãsuratã din analizele gazelor sanguine 2

într-un interval foarte larg de valori. Pulsoximetria dã doar o eroare 
micã, de 1-2%, la valori ale saturaþiei de peste 60%. Totuºi, un 
numãr de factori pot limita eficienþa ºi acurateþea pulsoximetriei, 
incluzând perfuzia localã afectatã (ex. la un pacient cu hipotermie 
sau sub tratament vasopresor); lumina ambientalã, în special cea 

EXAMINAREA CLINICÃ

PULSOXIMETRIE

TABELUL 26-9. Interpretarea raportului PaO /FIO2 2
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* La pacienþii cu traumatisme sau septicemie, asistarea ventilatorie ºi PEEP 
ar trebui luate în considerare pentru a reduce QS/QT (ºuntul pulmonar) la 
15%. Cu cât valoarea QS/QT este mai mare, cu atât asistarea ventilatorie ºi 
PEEP sunt mai necesare.

26  GAZELE SANGUINE: FIZIOPATOLOGIE ªI INTERPRETARE� 191

m
k



fluorescentã (uºor de eliminat acest inconvenient prin acoperirea 
puls oximetrului cu un prosop); oja de unghii (în special cea albastrã, 
care are lungimea undei de absorbþie de aproape 660 nm); hemoglo-
bina anormalã; ºi o PO  foarte mare.2

Carboxihemoglobina creºte în mod fals valoarea cititã a satu-
raþiei oxihemoglobinei deoarece pulsoximetrele citesc carboxihemo-
globina ca oxihemoglobinã, în contrast cu methemoglobina, care 
scade valoarea cititã (la valori crescute ale methemoglobinei 
pulsoximetrul va citi un pocent de 85% în ciuda valorii reale a oxige-
nãrii sanguine, aºa cum poate fi dupã tratamentul intoxicaþiei cu 
cianuri). Hemoglobina fetalã are aproape acelaºi spectru de absorbþie 
ca hemoglobina A ºi aceasta are un efect redus asupra citirii 
valorilor.

Este important sã amintim cã un  pulsoximetru nu furnizeazã o bunã 
determinare a eficienþei ventilaþiei la  un pacient care primeºte oxigen 
suplimentar. Un calcul rapid folosind ecuaþia gazelor alveolare  (vezi 
Ecuaþia 6) aratã cã o persoanã ce primeºte oxigen 50% va fi  capabilã sã 
creascã PaCO  la mai mult de 230 mm Hg înainte ca saturaþia sã scadã 2

sub 90 [PaO = (713)(0.5) - 230/0.8 = 356 - 287 = 69].2 

 Prin faptul cã furnizeazã o estimare în timp real a 
PaCO , capnografia este o modalitate utilã ºi exactã de asistare a 2

ventilaþiei, a schimburilor gazoase respiratorii, ºi a producþiei de 
dioxid de carbon ºi poate da unele indicii asupra statusului 

1cardiovascular (în special debitului cardiac).  Capnograma în timpul 
2expiraþiei este divizatã în mod normal în trei etape (Figura 26-2) : 

faza I reprezintã presiunea scãzutã a CO  în aerul eliminat din spaþiul 2

mort anatomic; faza II reprezintã presiunea în creºtere a CO  în timp 2

ce aerul expirat devine mai încãrcat cu aer alveolar; ºi faza III 

reprezintã platoul atins de CO  când aerul expirat este format în prin-2

cipal din aerul din alveole. Când începe inspiraþia, nivelul Co  scade 2

brusc ºi atunci este o cãdere rapidã a curbei la zero. Punctul la care 
platoul se terminã, chiar înainte de inspiraþie, este concentraþia 
pulmonarã end-tidalã a CO  (PETCO ). PETCO  este folositã în mod 2 2 2

obiºnuit pentru a estima cantitativ PaCO ; totuºi, chiar ºi la persoa-2

nele sãnãtoase PETCO  este de obicei cu 3 mm Hg mai puþin decât 2

PaCO . Acest gradientul este mai mare în situaþiile care cresc spaþiul 2

mort fiziologic, produc dezechilibrul            sau cresc ºuntul. 
PETCO  poate fi folosit cu încredere pentru a estima PaCO  atâta 2 2

timp cât rezistenþa cãilor aeriene ºi raportul VDS/VT sunt 

CAPNOGRAFIA  

neschimbate. Tabelul 26-10 descrie diferitele situaþii clinice care pot 
afecta PETCO .2

Capnometre mainstream ºi sidestream infraroºii sunt disponibile 
comercial. Un capnometru mainstream se conecteazã direct la sonda 
endotrahealã, furnizând astfel analiza fiecãrei expiraþii în timp real. 
Dezavantajul major al acestui sistem sunt dimensiunile ºi mãrimea ºi 
cã nu poate fi folosit la pacienþii neintubaþi. Capnometrele 
sidestream aspirã aerul în locul special pentru probe. Avantajul 
principal al acestui sistem este cã reduce spaþiul mort mecanic ºi 
poate fi folosit la pacienþii neintubaþi; totuºi, mulþi factori mecanici, 
legaþi de recoltarea probelor de aer, necesitã multã atenþie ºi timp ºi 
aceasta poate afecta rezultatele.

Existã câteva aplicaþii clinice ale capnografelor ºi ETCO . O 2

indicaþie frecventã de folosire a ETCO  este pentru a  evalua dacã 2

ventilaþia alveolarã este adecvatã la pacienþii relativ sãnãtoºi care 
sunt supuºi anesteziei generale. Capnografia s-a dovedit a fi utilã în 
timpul intubaþiei pentru a garanta intubaþia trahealã. CO  poate fi 2

detectat iniþial în intubaþia esofagianã din gazele eliminate din 
stomac; totuºi, acestea sunt de obicei foarte scãzute (3-5 mmHg) ºi 
scad rapid la zero, dupã 3-5 respiraþii. Extubarea trahealã 
accidentalã, obstrucþia tubului endotraheal, sau deconectarea de la 
sistemul ventilator pot fi de asemenea detectate imediat. Aceastã 
monitorizare poate reduce numãrul determinãrilor gazelor sanguine 
arteriale ºi poate fi foarte folositoare în sevrarea pacienþilor de pe 
suportul ventilator mecanic.

În final, pot fi folositoare în a determina dacã circulaþia este 
3,4adecvatã în timpul resuscitãrii cardiopulmonare.  Diminuarea 

FAZA III

FAZA II

FAZA I

Timp de expirare (sec.)

FIG. 26-2. O curbã normalã a CO  2

expirat. Faza I reprezintã spaþiul mort. 
Faza II reprezintã presiunea în creºtere a 
CO  pe mãsurã ce aerul expirat devine 2

încãrcat cu mai mult aer alveolar. Faza 
III reprezintã platoul CO , când aerul 2

expirat este compus în principal din aerul 
din alveole. În medalion se aratã dife-
renþa normalã dintre PaCO  ºi presiunea 2

dioxidului de carbon la sfârºitul expi-
raþiei (end-tidal), care este mai micã de 3 
mm Hg. O mãrire a acestei diferenþe 
reflectã probabil creºteri ale ventilaþiei 
spaþiului mort alveolar. (Retipãritã cu 
permisiunea lui Civetti JM, Taylor RW, 
Kirby RR (editori): Critical Care, 3d ed. 
Baltimore, Lippincott Williams, & 
Wilkins, 1997.)

TABELUL 26-10. Situaþii care afecteazã PETCO2

Creºterea PETCO2

Debitul cardiac crescut

Hipoventilaþia

Hipertemia

Administrarea de bicarbonat

Insuflarea de CO  2                                 

(ex. chirurgie laparoscopicã)

Descreºterea PETCO2

Debitul cardiac scãzut

Hiperventilaþia

Hipotermia

Stopul cardiac 

Embolia pulmonarã

Embolismul gazos sau grãsos

Defecte ale sistemului de ventilaþie            

(ex. deconectãri, scurtcircuite)

Extubarea accidentalã

Obstrucþia tubului endotraheal

..

)Q/V(
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debitului cardiac ºi a fluxului sanguin pulmonar în timpul stopului 
cardiac determinã reducerea eliminãrii CO  prin plãmâni ºi ca 2

urmare o scãdere a PETCO . Resuscitarea cu succes va produce o 2

creºtere a debitului cardiac care în schimb va duce la o creºtere a 
PETCO . Monitorizarea capnograficã este un ghid util al eficienþei 2

compresiilor cardiace externe din timpul RCP.
Pulsoximetria, si într-o anumitã mãsurã capnografia, au devenit 

metodele standard de monitorizare în majoritatea secþiilor care 
asigurã îngrijirea intensivã a pacienþilor instabili. Cu înþelegerea 
faptului cã aceste metode au limite, clinicianul le poate folosi pentru 
a determina eficienþa ventilaþiei ºi a oxigenãrii, în fiecare clipã.

1. Soubani A: Noninvasive monitoring of oxygen and carbon dioxide. 

Am J Emerg Med 19:141, 2001. [PMID: 11239260] 
2. Shapiro B, Peruzzi W: Blood gas analysis, in Civetti JM, Taylor RW, 

Kirby, RR (eds): Critical Care. Philadelphia, Lippincott Williams & 

Wilkins, 1997, p. 921. 
3. Garnett A, Omato J, Gonzalez E, et al: End-tidal carbon dioxide moni-

toring during cardiopulmonary resuscitation. JAMA 257:512, 1986. 
4. Falk J, Rackow E, Well M: End-tidal carbon dioxide concentration 

during cardiopulmonary resuscitation. New Engl J Med 318:607, 

1988. [PMID: 3125432] 
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Osmolalitatea sericã poate fi mãsuratã direct prin aflarea 
temperaturii de îngheþare a serului, deoarece 1 mol de substanþã 
dizolvatã coboarã temperatura de îngheþare a unui kg de apã cu 
1,86°C. Osmolaritatea poate fi estimatã prin adãugarea cantitãþii 

+ -mãsurate de [Na ], [Cl ] ºi de bicarbonat la glucoza ºi azotul din 
ureea din sânge (BUN), împãrþite la greutãþile moleculare respective, 
împãrþit la 10 (pentru a transforma din dL în L):

Osmolaritate (mosmol/L) =
+                                = 2 x [Na ] + glicemia/18 + uree plasmaticã/2,8
-Deoarece suma dintre [Cl ]-ul mãsurat ºi bicarbonat aproximeazã 

+ +[Na ]-ul mãsurat, de obicei în acest calcul se foloseºte dublul [Na ]-
ului mãsurat. Deoarece densitatea apei este de 1 kg/L, osmolaritatea 
(în osmoli/L) este aproximativ echivalentã cu osmolalitatea (în 
osmoli/kg) în sisteme bazate pe apã, cu variaþii de temperaturã 
limitate, de tipul corpului uman; astfel, termenii sunt folosiþi ca 
echivalenþi în textele medicale.

Osmolaritatea normalã în ser variazã între 275 ºi 295 mosmol/L. 
Se bãnuieºte prezenþa unor agenþi osmotic activi suplimentari când 
diferenþa dintre osmolaritatea mãsuratã (prin metoda temperaturii de 
îngheþare) ºi osmolaritatea calculatã, este mai mare de 10. Aceasta se 
cheamã gaurã osmolarã. Dacã este întâlnitã o gaurã osmolarã, 
trebuie luate în considerare urmãtoarele posibilitãþi:

1. Eroare de analize de laborator
2. Cantitate scãzutã de apã în ser: hiperlipidemie ºi hiperproteinemie
3. Prezenþa în ser a unor substanþe suplimentare cu greutate 

molecularã micã, precum etanolul, metanolul, alcoolul isopropilic, 
etilenglicolul, acetona, eterul etil, paraldehida, lactatul sau 
manitolul.

Dacã se ºtie cã substanþa ingeratã este etanolul, se poate folosi 
gaura osmolarã pentru a estima nivelul alcoolemiei în sânge, 
deoarece osmolaritatea creºte cu 22 mg/dL la fiecare 100 mg/dL de 
etanol. Alte substanþe pot fi estimate în mod similar (vezi Tabelul 
166-1 în Cap.) 166).

alcool în sânge în mg/dL (estimat) = 
                                    = gap osmolar x (100/22) = gap osmolar x 4,6

Pentru a menþine balanþa lichidianã, un adult normal obiºnuit are 
nevoie de aproximativ 2000 pânã la 3000 de mL de apã pe zi. Astfel, 
se acoperã volumul de apã pierdut într-o zi prin pierderi impercep-
tibile ºi urinare. Pierderile imperceptibile includ tractul respirator 
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Cantitatea totalã de apã din organism (ATC ) poate fi împãrþitã în 
fluide intracelulare ºi fluide extracelulare (LIC ºi respectiv LEC). În 
plus, LEC poate fi împãrþit în interstiþial ºi intravascular. Mãrimile 
compartimentelor de fluide corporale ale unui adult sunt prezentate 
în diagrama din Figura 27-1. Concentraþiile celor mai des întâlniþi 
anioni ºi cationi din compartimentele de fluide ºi constituenþii unor 
fluide intravenoase mai des folosite sunt enumerate în Tabelul 27-1.

Concentraþiile sunt adeseori exprimate în moli, echivalenþi sau 
23osmoli pe litru. Un mol al oricãrui compus conþine 6,02x10  

molecule ale acelui compus. Greutatea molecularã a unei substanþe 
este reprezentatã de greutatea, exprimatã în grame, a unui mol din 
acea substanþã. 

Un echivalent al unei substanþe este masa (exprimatã în grame) a 
unui mol al acelei substanþe (greutatea molecularã) împãrþitã la 

+sarcina ei. Astfel, 1 eq de Na  este egal cu 23 g/1, adicã 23 g, în timp 
2+ce 1 eq de Ca  este egal cu 40 g/2, sau 20 g.

Un osmol este cantitatea de substanþã (exprimatã în moli) care 
disociazã pentru a forma 1 mol de particule active osmotic. De 

+exemplu, 1 mol de NaCl dizolvându-se produce 1 mol de Na  ºi 1 
-mol de Cl , în total 2 moli de particule active osmotic. Astfel, 1 

osmol de NaCl înseamnã 0,5 moli de NaCl.
Osmolaritatea este numãrul de osmoli pe  un litru de soluþie, în  timp 

ce osmolalitatea este numãrul de osmoli pe  un kilogram de solvent.

Michael Londner
Darcie Hammer
Gabor D. Kelen

FLUIDELE

Compartimente

Substanþele dizolvate

Soluþie
Cationi

  Sodiu

  Potasiu

  Magneziu

  Calciu

Total cationi

Anioni

  Clorurã

  Lactat

  Fosfaþi

  Sulfaþi

  Bicarbonat

  Proteine

  Acizi organici

Total anioni

Plasmã
 

142

4

2

5

153

 

104

 

2

1

27

13

6

153

Interstiþial
 

144

4,5

1

2,5

152

 

113

 

2

1

30

1

5

152

Intracelular
 

10

150

40

 

200

 

 

 

120

30

10

40

 

200

SF
 

154

 

 

 

154

 

154

 

 

 

 

 

 

154

RL
 

130

4

 

3

137

 

109

28

 

 

 

 

 

137

Abrevieri: RL = Ringer lactat; SF = ser fiziologic.

TABELUL 27-1. Concentraþia electroliticã a lichidelor 
din organism (mEq/L)
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(între 500 ºi 700 mL pe zi), pielea (între 250 ºi 350 mL pe zi) ºi 
materiile fecale (100 mL pe zi). Pierderile imperceptibile se pot 
accelera dramatic la debutul febrei (500 mL/zi la febrã de 1°C), prin 
transpiraþie (pânã la 1500mL) ºi prin pierderi gastrointestinale.

Fiecare tulburare electroliticã poate fi evaluatã prin aceeaºi abordare 
generalã. În general, concentraþia crescutã a unui electrolit (hiper-) se 
datoreazã (1) excesului cantitãþii totale din organism, (2) schimbului 
între compartimente ºi (3) unei pierderi de lichid relative. În mod 
similar, concentraþia scãzutã (hipo-) se datoreazã (1) epuizãrii 
cantitãþii totale din organism, (2) schimbului între compartimente, ºi 
(3) unei pierderi de lichid relative. În general, severitatea simpto-
melor este determinatã mai mult de rata de schimb a unui electrolit 
decât de valoarea sa absolutã. Corecþia unei perturbãri electrolitice ar 
trebui sã urmeze un cadru temporal similar cu cel al dezvoltãrii 
anomaliei.

+Conþinutul corporal total de Na  se situeazã între 40 ºi 50 mEq/kg,  ceea 
ce înseamnã aproximativ 2800 mEq în cazul  unui bãrbat normal de 70 
de kg. Se întâlneºte predominant în LEC (98 de procente), cu o 
concentraþie de aproximativ 140 mEq/L. Concentraþia intracelularã  este 
de obicei mai micã de 10-12 mEq/L.  Sodiul pãtrunde pasiv în celule 
de-a lungul gradientului sãu de concentraþie ºi  este expulzat în mod 
activ printr-un sistem dependent de adenozin trifosfatazã (ATP-azã).

+Hiponatremia este definitã strict ca un nivel mãsurat de [Na ] în ser 
mai mic de 135 mEq/L. Aceasta poate apãrea ca urmare a unui exces 

+primar de apã ºi/sau prin pierdere de Na  mai mare decât pierderea 
de apã, o schimbare în distribuþia apei corporale, sau mãsurãtori de 
laborator anormale. Dezvoltarea de simptome este mai mult legatã 

ELECTROLIÞII

+SODIUL (Na )

Hiponatremia

+de rata de schimbare a nivelului de [Na ] din ser decât de valoare sa 
absolutã. Valorile mai mici decât 120 mEq/L vor cauza cel mai 
probabil simptome, chiar ºi atunci când au dezvoltare lentã. 
Simptomele cele mai comune includ, dar nu sunt limitate la acestea, 
stãri de confuzie, letargie, greaþã, vãrsãturi, anorexie, crampe 
musculare ºi hipotermie ºi în cele din urmã culmineazã cu crize 
epileptice ºi comã. Crizele epileptice au probabilitate crescutã la un 

+nivel al [Na ] -ului de 113mEq/L sau mai puþin.

+Sistemul nervos central   Pe mãsurã ce nivelul de [Na ] din ser 
scade, gradientul osmotic care se dezvoltã prin bariera hemato-
encefalicã are ca efect acumularea apei în creier, cauzând apatie, 
agitaþie, cefalee, stare de cunoºtinþã alteratã, crize epileptice ºi chiar 
comã. Gravitatea simptomelor depinde nu doar de rapiditatea, ci ºi de 

+amploarea scãderii nivelului de [Na ] din ser. Hiponatremia acutã ce 
+se produce în 24h sau mai puþin, având ca rezultat un nivel al [Na ]-

ului din ser de mai puþin de 120mEq/L, sau o ratã de declin a acestuia 
de 0,5 mEq/L sau mai mult pe orã, poate cauza spasme musculare, 
crize epileptice ºi comã. Se raporteazã cã rata de mortalitate la 
hiponatremia severã acutã asociatã cu tulburãri ale sistemului nervos 
central (CNS) este de pânã la 50 de procente la adulþi. Pacienþii 

+prezintã de obicei mai puþine simptome când nivelul de [Na ] scade 
gradual, dar chiar ºi pacienþii cu hiponatremie cronicã pot suferi de 
slãbiciune focalã, hemiparezã, ataxie ºi semnul Babinski pozitiv.

Creierul dispune de douã mecanisme de protecþie împotriva 
schimbãrilor fluidelor datorate hiponatremiei: (1) Creºterea presiunii 
hidrostatice, cauzând migrarea lichidului interstiþial înspre lichidul 
cefalo-rahidian ºi prin vilozitãþiile arahnoidei; ºi (2) Pierderea 

+ +K /Na -ului celular ºi a osmoliþilor organici, care duce la scãderea 
gradienþilor osmotici.

Schimbãrile de adaptare ce protejeazã creierul împotriva mãririi 
excesive a dimensiunilor îl fac de asemenea susceptibil la reducerea 
volumului în momentul corecþiei problemei de fluide ºi electroliþi. 

FIZIOPATOLOGIE

Ca funcþie a ATC LIC LEC LI LIV

Greutate totalã 60% 40% 20% 15% 5%

ATC 67% 33% 25% 8%

LEC 75% 25%

Fig. 27-1. Volumele de lichid din 
diferitele compartimente raportate la 
masa corporala si unele la altele. 
LEC = lichide extracelulare; LIC = 
lichide intracelulare; LI = lichide 
interstiþiale; LIV = lichide intravascu-
lare; ATC = apã totalã corporalã.

LIV

LI LEC

LIC

ATC

Greutate 
corporalã 
totalã
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Deseori riscul de afecþiune cerebralã pe parcursul tratamentului este 
mai mare decât acela datorat  hiponatremiei propriu-zise. Rata 
creºterii potasiului intracelular cerebral ºi a osmoliþilor organici pe 
parcursul corectãrii hiponatremiei este mult mai lentã decât rata de 
pierdere a acestor substanþe pe parcursul apariþiei afecþiunii. Atunci 
când corectarea hiponatremiei se produce mai rapid decât poate 
creierul sã recupereze substanþa dizolvatã, osmolaritatea plasmaticã 
mai mare poate duce la deplasarea fluidului din celule ºi apariþia de 
leziuni ale creierului. Aceastã situaþie este denumitã sindromul de 
demielinizare osmoticã, sau mielinolizã pontinã centralã (MPC). 
(Vezi Complicaþii ale tratamentului.)

Sistemul cardiovascular   La pacienþii cu reducere volemicã, 
hiponatremia poate cauza o scãdere ºi mai accentuatã a volumului 
intravascular, prin favorizarea deplasãrii apei dinspre comparti-
mentul LEC înspre spaþiul LIC. Astfel, ºocul se produce la un nivel 
mai mic al epuizãrii cantitãþii totale de apã din organism prin 
hiponatremie decât pentru deficite lichidiene similare când plasma 
este hipertonicã sau izotonicã.

Hormonul antidiuretic(ADH) este eliberat în aproape toate 
condiþiile hiponatremice. Funcþia ADH-ului în aceste condiþii poate 
pãrea iniþial paradoxalã, pentru cã acesta amplificã starea hipona-
tremicã prin creºterea reabsorbþiei apei de cãtre tuburile renale. 
Hormonul antidiuretic este un vasoconstrictor puternic ºi, chiar ºi la 
concentraþia micã de ADH care este caracteristicã hiponatremiei 
clinice, acesta mãreºte rezistenþa vascularã perifericã, crescând astfel 
fluxul sanguin cãtre ficat ºi rinichi, scãzându-l în schimb pe cel 
înspre piele ºi muºchi.

Sistemul muscular ºi osos   Majoritatea pacienþilor cu hiponatremie 
au un tonus ºi o funcþionare muscularã normalã.  Totuºi, pot apãrea 
crampe musculare ºi stãri de slãbiciune la exerciþii puternice, în mod 
special când perspiraþia în exces este înlocuitã cu apã. Aceste 

+simptome se remit de obicei rapid când nivelul de [Na ] din ser este 
corectat ºi readus la normal.

Aparatul urinar   Rãspunsul renal obiºnuit la hiponatremie este 
producerea de urinã diluatã; totuºi, acest proces este anulat într-o 
anumitã mãsurã de prezenþa unei concentraþii crescute de ADH. 
Cantitatea de ADH prezentã depinde de procesul primar al afecþiunii 
ºi de volumul sanguin arterial efectiv.

+
Un nivel al [Na ]-ului mai mic de 10 mEq/L în urinã este, de 

+obicei, un indicator al faptului cã procesarea Na -ului de cãtre rinichi 
este intactã ºi cã volumul sanguin arterial efectiv este contractat. În 

+sens invers, un nivel al [Na ]-ului din urinã mai mare de 20 mEq/L 
deseori este un indicator al unor leziuni tubulare renale intrinseci sau  
al unui rãspuns natriuretic la hipervolemie. De asemenea, nivelul de 

+[Na ] din urinã variazã într-o oarecare mãsurã corespunzãtor cu 
+pierderile ºi aporturile curente de sare ºi de apã. Nivelul de [Na ] tinde 

sã creascã dacã boala subiacentã afecteazã semnificativ funcþia renalã.

+ Nivelul propriu-zis al [Na ]-ului nu aduce infor-
maþii privitoare la statusul volemic. Astfel, prima etapã în evaluarea 

+unui pacient cu un nivel mãsurat scãzut al [Na ]-ului ar trebui sã 
includã o evaluare clinicã a statusului LEC ºi a osmolaritãþii 
plasmatice mãsurate ºi calculate. Aceasta oferã o metodã de alcãtuire 
a primei clase din clasificarea disfuncþiilor hiponatremice. În cazul 
adevãratei hiponatremii, osmolaritatea plasmaticã este redusã; în 
stãrile hiponatremice artificiale, osmolaritatea plasmaticã este 
normalã sau crescutã.

Hiponatremia cu o  

creºtere a substanþei dizolvate active osmotic apare când existã  o 

DIAGNOSTIC  

HIPONATREMIA HIPERTONICÃ (P  >295)OSM   

acumulare de mari cantitãþi de substanþã dizolvatã restricþionatã în  
principal înspre spaþiul EC. În aceastã situaþie, existã o miºcare netã de 

+apã dinspre LIC înspre LEC, diluând astfel eficient [Na ]-ul din LEC. 
Cea mai frecventã cauzã a acestui fenomen este hiperglicemia. O 

+creºtere de 100mg/dL a glucozei plasmatice scade nivelul [Na ]-ului 
din ser cu 1,6 pânã la 1,8 mEq/L. Diagnosticul  diferenþial al hiponatre-
miei hipertonice este prezentat în Tabelul 27-2. Tratamentul hipona-
tremiei în aceastã clasã include reducerea hipertonicitãþii LEC prin 
corecþia bolii subiacente ºi observaþie atentã. În afarã de cazul  în care 
a fost depistatã în faza foarte acutã sau aproape de insuficienþa renalã, 
este probabilã o diurezã osmoticã, având ca rezultat un  deficit al 

+nivelului corporal global de Na . Reducerea volumului este deseori 
asociatã, astfel cã devine necesarã refacerea volumului cu lichide 

+conþinând Na .

Hiponatremia   

asociatã cu osmolaritate plasmaticã normalã este deseori denumitã 
pseudohiponatremie. Nivelul crescut de proteine plasmatice ºi lipide 

+creºte fracþiunea neapoasã, ce nu conþine Na , a plasmei. Întrucât 
+metodele tradiþionale de mãsurare a nivelului de Na  folosesc o me-

todã de tipul "masã pe volum" a serului (precum spectrofotometria 
cu emisie de flamã), analiza de laborator are ca rezultat o valoare 

+artificialã a nivelului de [Na ], mai micã decât nivelul real conþinut 
+în ser. Nivelul real de [Na ] ºi osmolaritatea apei din plasmã sunt 

normale. Diagnosticul diferenþial al hiponatremiei izotonice este 
prezentat în Tabelul 27-2. Tratamentul hiponatremiei din aceastã 
clasã nu este necesar.

 (P  <275) Aceastã categorie a OSM    

hiponatremiei conduce la creºterea volumului intracelular având 
drept consecinþã afectarea funcþiilor celulare. Aceastã categorie poate 
fi împãrþitã în mai multe clasificãri, bazate pe volumul de LEC 

+funcþional ºi pe nivelul urinar de [Na ] (explicând posibila utilizare 
recentã a diureticelor). Evaluarea LEC ar trebui sã se concentreze pe 
factorii predispozanþi odatã ce statusul volemic este verificat. În plus 
faþã de electroliþi ºi de osmolaritatea plasmaticã, ar trebui efectuatã 
mãsurarea electroliþilor urinari ºi a osmolaritãþii. Aceasta va conduce 
la clasificarea în categoriile de hipovolemie, hipervolemie ºi 
euvolemie.

+Hiponatremia hipovolemicã este asociatã cu pierdere de Na  ºi 
de apã, deseori cu înlocuire disproporþionatã de apã prin aport oral 

+sau prin administrarea de fluide hipotonice. Pierderile de Na  pot fi 
renale ºi extrarenale.

+Pacienþii cu pierderi extrarenale de Na  ºi de apã prezintã un 
+nivel urinar al [Na ] -ului de mai puþin de 20 mEq/L. Balanþa inegalã 

de electroliþi ºi de pierderi de apã duce la micºorarea LEC ºi la 
hiponatremie. Aceasta este menþinutã de efectul fiziologic de 
reducere a volumului asupra rinichilor, care inhibã excreþia apei 
libere. Împiedicarea excreþiei apei pentru a apãra volumul LEC în 
detrimentul tonicitãþii se realizeazã prin patru mecanisme:

1. Filtrare glomerularã scãzutã
2. Reabsorbþie tubularã proximalã crescutã a substanþei dizolvate ºi a 

apei 
3. Transfer scãzut de fluide spre segmentul de diluare al nefronului
4. Hormon antidiuretic eliberat de stimuli nonosmotici

Diagnosticul diferenþial al hiponatremiei hipovolemice datorate 
pierderilor extrarenale este prezentat în Tabelul 27-2.

Volumul scãzut al LEC poate fi, de asemenea, datorat pierderilor 
+renale. În aceste condiþii, nivelul urinar de [Na ] va fi mai mare de 

20 mEq/L. Manifestãrile clinice sunt de obicei datorate deficitului de 
volum, mai mult decât hiponatremiei. Tratamentul hiponatremiei 

HIPONATREMIA IZOTONICÃ (P  275 - 295) OSM

HIPONATREMIA HIPOTONICÃ
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hipovolemice include reexpansiunea volumului de ECF cu soluþie 
salinã izotonicã ºi tratare corespunzãtoare a bolii subiacente.

Hiponatremia euvolemicã este descrisã drept o combinaþie de 
status volemic normal ºi hiponatremie. Deºi volumul LEC poate fi 
puþin crescut, pacienþii nu prezintã clinic edeme ºi au cantitatea 
totalã de Na+ din organism aproape normalã, în ciuda prezenþei 
hiponatremiei. Când simptomele sunt prezente, ele sunt de obicei 

+legate de hipotonicitatea SNC. Nivelul urinar al [Na ] este de obicei 

mai mare de 20 mEq/L ºi poate fi mult mai ridicat în caz de ADH în 
exces. Cea mai rãspânditã cauzã a hiponatremiei euvolemice este 
sindromul secreþiei inadecvate de ADH. Aceasta este caracterizatã 
prin ºase criterii:

1. Hiponatremie hipotonicã
2. Osmolaritate urinarã excesiv de ridicatã (de obicei >200 

mosmol/kg)
+3. Nivel urinar crescut al [Na ] -ului (de obicei >20 mEq/L)

4. Euvolemie clinicã
5. Funcþii adrenergice, renale, cardiace, hepatice ºi tiroidiene 

normale
6. Corectabilã prin restricþie la consumul de lichide

Diagnosticarea sindromului secreþiei inadecvate de ADH se face 
în principal prin excludere (Tabelul 27-3). Celelalte cauze ale 
hiponatremiei euvolemice sunt prezentate în Tabelul 27-2. Unele 
dintre acestea pot stimula secreþia de ADH. Tratamentul pacienþilor 
cu hiponatremie euvolemicã presupune restricþia la consumul de 
lichide ºi diagnosticarea corespunzãtoare, precum ºi tratamentul bolii 
subiacente. De obicei, se impune internarea.

Hiponatremia hipovolemicã este descrisã printr-un exces al 
cantitãþii totale de apã din organism. Pacienþii au manifestãri de 
supraîncãrcare volemicã, precum edeme periferice ºi/sau pulmonar. 
De obicei aceºtia au o capacitate redusã de a excreta o încãrcãturã 
hidricã. Aceasta permite retenþie hidricã în exces faþã de retenþia de 

+Na . Aceºti pacienþi pot fi clasificaþi în alte douã grupe (vezi Tabelul 
27-2). Prima dintre ele conþine stãrile edematoase generalizate, fãrã 
insuficienþã renalã avansatã. Aceºti pacienþi au un nivel urinar al 

+[Na ]-ului de mai puþin de 20 mEq/L. Sunt incluºi în aceastã 
categorie pacienþi cu cirozã ºi/sau ascitã, insuficienþã cardiacã 
congestivã ºi sindrom nefrotic. A doua categorie este aceea a 
insuficienþei renale avansate acute sau cronice. Aceºti pacienþi au un 

+nivel urinar al [Na ]-ului de peste 20 mEq/L.
Îngrijirea pacienþilor cu hiponatremie hipovolemicã include 

optimizarea tratamentului bolii subiacente, combinatã cu o restricþie 
judicioasã a consumul de sare ºi de lichide. Deseori este necesarã 
administrarea de diuretice pentru a facilita îngrijirea. Poate fi 
necesarã dializa.

   
Deºi tratamentul specific sau general al hiponatremiei pentru 
afecþiunea discutatã poate fi început în cadrul departamentului de 
urgenþã, tratarea hiponatremiei nu este foarte urgentã atunci când 

+nivelul de [Na ] este peste 120 mEq/L. În cazurile când hiponatremia 
este acutã (mai puþin de 115 mEq/L sau când pacientul este 
simptomatic), ar trebui început tratamentul.

  Electroliþii urinari sunt utili doar 
înaintea începerii tratamentului ºi, de aceea, trebuie colectaþi în 

TRATAMENTUL DE URGENÞÃ AL HIPONATREMIEI SEVERE

EVALUARE ªI TRATAMENT 

TABELUL 27-2. Etiologia hiponatremiei

Hiponatremia hipertonicã (P  >295)osm

Hiperglicemie

Exces de manitol

Terapie prin glicerol

(Pseudo)Hiponatremie izotonicã (P  >275-295)osm

Hiperlipidemie

Hiperproteinemie (de exemplu, mielomul multiplu, macroglobulinemia 

Waldenstrom)

Hiponatremie hipotonicã (P  <275)osm

Hipovolemie (de obicei asociatã cu înlocuirea volumicã cu fluide 

hipotonice)

Renalã

Folosirea diureticelor

Nefropatie auto-consumptivã (acidozã tubularã renalã, insuficienþã 

renalã cronicã, nefritã interstiþialã)

Diurezã osmoticã (glucozã, uree, manitol, hiperproteinemie)

Deficienþã de mineralocorticoid (aldosteron)

Extrarenalã

Refacere volemicã cu fluide hipotonice

Pierderi gastrointestinale (vãrsãturi, diaree, fistulã, aspiraþie prin tub)

Pierderi în al treilea compartiment hidric al corpului (de exemplu: 

arsuri, pancreatitã hemoragicã, peritonitã)

Transpiraþie (de exemplu: fibrozã chisticã)

Hipervolemicã
+Nivel urinar al [Na ] >20 mEq/L

Insuficienþã renalã (incapacitatea de a excreta apã liberã)
+Nivel urinar al [Na ] <20 mEq/L

Insuficienþã cardiacã congestivã (perceputã ca stare de flux scãzut 

de cãtre rinichi, stimuleazã ADH)

Sindrom nefrotic (nivel scãzut de proteine serice ca urmare a 

pierderilor de urinã)

Cirozã (presiune oncoticã intravascularã scãzutã, ca urmare a 

producþiei micºorate de proteine)
+Euvolemie (nivel urinar al [Na ] de obicei >20 mEq/L

SIADH (sindromul secreþiei inadecvate de hormon antidiuretic) (vezi 

Tabelul 27-3)

Hipotiroidism (posibilã creºtere a ADH-ului sau ratã de filtrare 

glomerularã compromisã)

Durere, stres, greaþã, psihozã (stimuleazã ADH-ul)

Medicamente: ADH, nicotinã, sulfoniluree, morfinã, barbiturice, 

AINS, acetaminofen, carbamazepin, fenotiazinã, TCA-

uri, colchicinã, clofibrat, ciclofosfamidã, isoproterenol, 

tolbutamin, vincristinã, IMAO

Intoxicaþie cu apã (polidipsie psihogenã, leziune a centrului de sete)

Deficit de glucocorticoid (sunt necesari glucocorticoizi pentru a 

suprima ADH-ul)

Ventilaþie cu presiune pozitivã

Porfirie

Esenþialã (osmostat schimbat sau sindromul celulelor bolnave - în 

special la persoanele vârstnice)

Abrevieri: ADH = hormonul antidiuretic; RFG = rata de filtrare glomerularã; 
IMAO = inhibitor de monoaminoxidazã; AINS = medicamente antiinfla-
matoare nonsteroidiene; SIADH = sindromul secreþiei inadecvate de hormon 
antidiuretic; ATC = antidepresive triciclice.

TABELUL 27-3. Etiologia sindromului secreþiei insuficiente 
a hormonului antidiuretic

Boli ale sistemului nervos 

central

Tumorã

Traumatism

Infecþie

Accident vascular cerebral, hemoragie 

subarahnoidianã

Sindromul Guillain-Barre

Delirium tremens

Sclerozã multiplã

Afecþiuni 

pulmonare

Tumorã

Pneumonie

Boalã pulmonarã 

obstructivã cronicã

Abces pulmonar

Tuberculozã

Fibrozã chisticã

Carcinom

Plãmân 

Pancreas

Timus

Ovar

Limfom
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cadrul departamentului de urgenþã.
Circumstanþele care justificã luarea în considerare a tratamen-

tului de urgenþã sunt pacienþii hipovolemici ºi pacienþii în stare 
criticã, de exemplu: care prezintã modificãri ale statusului mental 

+sau în comã. La pacienþii hipovolemici, deficitul de Na  trebuie 
calculat ºi înlocuit cu ser fiziologic. Formula este:

+deficitul total de Na  (mEq/L) = 
+ += ([Na  ] plasmatic dorit - [Na  ] plasmatic efectiv) x ATC

În cazurile în care hiponatremia este acutã (<120 mEq/L), se 
+dezvoltã rapid (o scãdere >0,5 mEq/L a [Na ] -ului din ser pe orã) ºi 

este asociatã cu un pacient în stare criticã (de exemplu: comã sau 
crize epileptice), trebuie luatã în considerare administrarea de soluþie 
salinã 3% (513 mEq/L). Aceasta poate fi administratã între 25 ºi 100 
mL/h, cu supraveghere atentã pentru a preveni supraîncãrcare cu 

+lichide ºi creºteri ale nivelului [Na ]-ului seric. Creºterea nivelului 
+de [Na ] ar trebui sa nu fie mai mare de 0,5 - 1,0 mEq/L pe orã. 

În cazul apariþiei crizelor epileptice, aceasta poate fi crescutã la  
1 - 2 mEq/L pe orã. Uneori, este necesarã administrarea conco-
mitentã de furosemid, pentru a reduce cantitatea de apã prezentã în 

+corp, astfel permiþând o corecþie mai rapidã a [Na ] plasmatic.

   Complicaþiile tratamen-
tului hiponatremiei acute, în special când nu existã tulburãri 
subiacente ale SNC, hepatice sau renale, sunt rare ºi apar la mai 
puþin de 2 procente dintre pacienþi. Pacienþii cu hiponatremie cronicã 
par sã fie expuºi la un risc mai mare de leziune cerebralã cu MPC pe 
parcursul procesului de corecþie. Se pare cã aceastã leziune se 
produce dupã ce hiponatremia a fost corectatã ºi progreseazã într-o 
manierã previzibilã. Se crede cã aceste schimbãri neurologice se 

+datoreazã corecþiei nivelului de [Na ] seric la o vitezã mai mare 

decât poate creierul sã se adapteze osmolaritãþii crescute. La paci-
enþii cu hiponatremie cronicã, alþi factori care contribuie la MPC pot 
fi alcoolismul, malnutriþia, toxinele ºi dezechilibrul metabolic. La 
pacienþii cu hiponatremie cronicã severã, pragul producerii MPC are 

+o ratã de corecþie a nivelurilor de [Na ] mai rapidã de 0,5 mEq/L pe 
orã (12 mEq/L pe zi).

În cazul tipic, semnele neurologice relevate includ nivele 
fluctuante de cunoºtinþã, perturbãri de comportament, dizartrie, 
disfagie, sau convulsii progresând pânã la paralizie pseudobulbarã ºi 
tetraparezã. Ameliorarea se poate produce dupã mai multe sãptãmâni 
de debilitate severã, dar unii pacienþi sunt afectaþi permanent.

   Hipernatremia se defineºte printr-un nivel al 
+[Na ]-ului seric mai mare de 150 mEq/L ºi poate fi clasificatã ca o 

descreºtere a cantitãþii totale de apã din organism (aceasta fiind 
cauza cel mai des întâlnitã), sau, mai rar, ca o creºtere a nivelului de 
sodiu (datoratã aportului crescut sau excreþiei scãzute; Tabelul 27-4). 

Principala apãrare împotriva hipernatremiei este setea. O creºtere 
de 2 % a osmolaritãþii plasmatice ar trebui sã stimuleze setea pentru 
a creºte consumul liber de apã. Problemele apar când pacienþii, 
precum cei în comã sau imobilizaþi la pat, sunt incapabili sã obþinã 
fluid în mod adecvat.

Aproape toate cazurile de hipernatremie care apar în cadrul 
departamentului de urgenþã sunt legate de pierderile de volum, de 
obicei severe. La pacienþii hipovolemici care nu prezintã alte 
afecþiuni, conservarea apei libere de cãtre rinichi duce la diurezã 
scãzutã (<20 mL pe orã) cu osmolaritate ridicatã (de obicei >1000 
mosmol/kg apã). Deºi urina este concentratã, are un volum atât de 
scãzut încât limiteazã excreþia sodiului.

COMPLICAÞII ALE TRATAMENTULUI

Hipernatremia

FIZIOPATOLOGIE

Diabet insipid
În cazul diabetului insipid (DI), se manifestã lipsa rãspunsului la 
ADH central sau periferic. Osmolaritatea urinarã este scãzutã (între 

+200 ºi 300 mosmol/kg, cu nivelul urinar al [Na ]-ului între 60 ºi 100 
mEq/kg), conducând la pierderea excesivã a urinei hipotonice. 
Diabetul insipid poate fi central (datorat insuficienþei secreþiei de 
ADH) sau de origine nefrogenã (datorat lipsei de rãspuns renale la 
ADH). Cauzele specifice sunt prezentate în Tabelul 27-5. 

TABELUL 27-4. Clasificare etiologicã a hipernatremiei

Aport insuficient de apã*

  Incapacitate de a obþine sau de a înghiþi apã

  Senzaþie scãzutã de sete; exemplele includ leziune hipotalamicã

  Pierdere insensibilã crescutã

Sodiu în exces

  Administrare iatrogenã de sodiu

    Bicarbonat de sodiu

    Soluþie salinã hipertonicã

  Ingestie accidentalã/deliberatã a unei mari cantitãþi de sodiu

    Înlocuire a zahãrului din hrana pentru sugari, sau pentru hrãnirea prin tub, 

cu sare

  Ingestie a apei marine sau înecare

  Exces de mineralocorticoid sau de glucocorticoid*

    Aldosteronism primar

    Sindrom Cushing

    Producþie de hormon adrenocorticotropic ectopic

  Dializã peritonealã

Pierdere de apã mai mare decât cea de sodiu (fãrã aport simultan de apã)

  Gastrointestinal*

    Vãrsãturi, diaree, fistulã intestinalã

  Pierdere renalã

    Diabet insipid central

    Capacitate de concentrare renalã slãbitã

       Diurezã osmoticã (cauze multiple)*

       Hipercalcemie

       Aport scãzut de proteine 

Aport de apã prelungit, excesiv

       Afecþiune cu hematii falciforme

Mielom multiplu

Amiloidozã

Sarcoidozã

Sindrom Sjögren 

Diabet insipid nefrogen

Congenital

  Medicamente, incluzând

    Alcool, litiu, fenitoinã, propoxifenã, sulfoniluree

agenþi hipoglicemici, amfotericinã B, colchicinã

  Pierderi prin piele

    Arsuri, transpiraþie

Hipernatremie esenþialã

* Consideraþii probabile sau importante ale departamentului de urgenþã 
asupra diagnosticului.

TABELUL 27-5. Cauzele diabetului insipid

Centrale

Neoplasme

Chirurgie pituitarã

Traumatism

Granuloame

Idiopatice

Nefrogene

Familiale

Hipercalcemie

Hipopotasemie

Boli renale

Datorate medicamentelor

Afecþiuni hematologice

Malnutriþie
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Diagnosticarea DI central ºi nefrogen se face cel mai bine observând 
rãspunsul serului ºi al osmolaritãþii urinare la privarea de apã 
(încercându-se a se ajunge la o osmolaritate sericã >295 mosmol/L) 
ºi rãspunsul la 5 unitãþi de vasopresinã apoasã subcutanatã. Lipsa de 
rãspuns la pierderea de lichide este factor diagnostic al DI. Pacienþii 
cu DI central au un rãspuns bun la vasopresinã (osmolaritate urinarã 
>800 mosmol/L), în timp ce pacienþii cu DI nefrogen prezintã 
rãspuns limitat sau inexistent la vasopresinã.

 La mulþi pacienþi se observã o simptomatologie acutã 
+când nivelul [Na ]-ului seric depãºeºte 158 mEq/L, deºi viteza de 

+schimbare a nivelului [Na ]-ului este un factor important. Predominã 
simptomele neurologice. Pacienþii tind sã devinã iritabili. Se poate 
observa un tonus muscular crescut sau chiar comã odatã cu crizele 
epileptice ulterioare. Febra poate fi cauzã determinantã ºi rezultat al 
deshidratãrii hipernatremice.

Osmolalitatea sericã la care apar semnele ºi simptomele se 
gãseºte în Tabelul 27-6. Dacã osmolaritatea plasmaticã depãºeºte 
350 mosmol/kg, incidenþa morbiditãþii severe sau a mortalitãþii poate 
depãºi 50 de procente.

Hipocalcemia, frecvent întâlnitã la pacienþii cu hipernatremie, 
poate contribui la simptomatologia SNC. Totuºi, mecanismul de 
funcþionare al hipocalcemiei este neclar.

Poate apãrea hemoragia cerebralã masivã, sau multiple 
hemoragii mai uºoare ºi tromboze când hipernatremia cauzeazã 
suficiente pierderi lichidiene ºi micºorare cerebralã datoritã ruperii 
vaselor sanguine cerebrale.

Dacã hipernatremia persistã mai mult de câteva zile, conþinutul 
hidric cerebral poate reveni la nivelul normal sau aproape-normal 
datoritã acumulãrii în celulele cerebrale a unor amino-acizi cunoscuþi 
sub denumirea de osmoli idiogenici, în particular taurinã. Formarea 
acestor osmoli idiogenici creºte osmolaritatea intracelularã ºi atrage 
apa înapoi în celulele cerebrale, redându-le volumul celular. Dacã 
hipertonicitatea se dezvoltã gradual, acest mecanism de protecþie 
tinde sã previnã micºorarea gravã a celulelor cerebrale.

 Baza tratamentului este refacerea volemicã. Volumul 
ar trebui înlocuit mai întâi cu ser fiziologic sau Ringer lactat. Oricare 

+dintre acestea va avea, prin definiþie, un nivel al [Na ]-ului mai mic 
decât serul pacientului. Unii medici se feresc, în mod greºit, sã 

+foloseascã ser fiziologic din teama cã un nivel al [Na ]-ului de 154 
+mEq/L este mai mare decât nivelul normal de [Na ] seric. Totuºi, în 

majoritatea stãrilor hipernatremice, existã un deficit corporal global 
+de Na , iar folosirea de SF permite o scãdere treptatã a nivelului de 

+[Na ] seric. Fluidele ce cresc volumul plasmei trebuie administrate în 
continuare, pânã ce perfuzia þesuturilor este restabilitã. Odatã ce a 
fost stabilitã perfuzia, se va folosi soluþia cu procent de salinitate de 
0,45, sau o altã soluþie hipotonicã. Aceasta trebuie sã continue pânã 
ce diureza este de cel puþin 0,5 mL/kg pe orã. Reducerea nivelului de 

+[Na ] nu trebuie sã depãºeascã 10 - 15 mEq/L pe zi. Calculul pentru 
estimarea deficitului de apã liberã este urmãtorul:

SIMPTOME  

TRATAMENT  

+ +deficit de apã (L) = [([Na  ] mãsurat / [Na  ] normal - 1]

Ca regulã generalã, fiecare litru de deficit de apã conduce la o 
+creºtere a nivelului [Na ] -ului seric de 3 - 5 mEq/L.

În afarã de cazul în care hipernatremia este de scurtã duratã, se 
presupune cã osmolii idiogenici sunt prezenþi în celulele cerebrale. 

+În consecinþã, o rehidratare prea rapidã ºi scãderea nivelului de [Na ] 
seric poate cauza umflarea celulelor cerebrale, având drept rezultat 
edemul cerebral ºi o probabilitate crescutã de apariþie a crizelor 
epileptice, a sechelelor neurologice permanente, sau chiar a morþii. 

+În cazul hipernatremiei acute, nivelul [Na ]-ului seric poate fi 
corectat destul de rapid fãrã teama apariþiei unui edem cerebral, 
deoarece osmolii idiogenici nu sunt încã prezenþi în celulele 
cerebrale.

+K  -ul elementar este cationul intracelular principal al corpului. 
Concentraþia intracelularã normalã este între 100 ºi 150 mEq/L, iar 
concentraþia extracelularã normalã este între 3,5 ºi 5,0 mEq/L. 

+Rezerva corporalã globalã de K  variazã între 35 ºi 55 mEq/kg sau 
3500 mEq la un om sãnãtos de 70 de kg. Aproximativ 70 - 75 la sutã 

+din cantitatea corporalã globalã de K  se gãseºte în þesutul muscular; 
astfel, la pacienþii cu pierderi musculare severe, cantitatea corporalã 
globalã de potasiu poate sã ajungã la 20-30 mEq/kg. Aportul zilnic 

+ +de K  variazã între 50 ºi 150 mEq. Printre mâncãrurile bogate în K  
sunt incluse portocalele, grepfruturile, tomatele, bananele, fructele 

+de avocado ºi stafidele. K  este excretat cu precãdere de rinichi (90 
+de procente), cu oarece pierderi prin scaun ºi prin transpiraþie. K  

este filtrat liber prin glomerul ºi apoi reabsorbit în tuburile proximale 
+ºi ascendente. Este secretat în tubul distal fiind schimbat cu Na . La 

persoanele sãnãtoase, rinichii sunt capabili sã excrete pânã la 6 
mEq/kg pe zi.

În absenþa unei perturbãri acido-bazice, mãsurarea nivelului 
+[K ]-ului extracelular este o modalitate satisfãcãtoare de evaluare a 

+cantitãþii corporale globale a K  -ului la pacienþi relativ sãnãtoºi. O 
+scãdere a nivelului mãsurat al [K ]-ului de la 4 la 3 mEq/L (cu pH-ul 

rãmas constant) reprezintã un deficit corporal total de aproximativ 
+200 - 400 mEq. O creºtere a nivelului mãsurat al [K ]-ului de la 4 la 

+5 mEq/L reprezintã o creºtere a nivelului corporal global al K  de 
+aproximativ 100 - 200 mEq/L. Nivelul K -ului extracelular 

+reprezintã în jur de 2 % din nivelul total al K -ului din organism, sau 
70 mEq ºi este influenþat de douã variabile importante: conþinutul 

+corporal global de K  ºi distribuþia sa între spaþiile ICF ºi ECF. 
Deplasarea semnificativã ºi rapidã dinspre spaþiul intracelular spre 
cel extracelular apare ca rãspuns la leziuni severe (de exemplu: stress 
chirurgical, traumatism, sau arsuri), dezechilibru acido-bazic, status 
catabolic, osmolaritate extracelularã crescutã, sau deficit insulinic. 
Aceste deplasãri sunt importante când sunt privite din punctul de 

+vedere al rolului jucat de K  în menþinerea potenþialului membranar 
de repaus. Gradientul de obicei echilibrat de la intracelular la 
extracelular, faciliteazã propagarea impulsurilor electrice. Acesta 
este un aspect deosebit de important pentru activitatea cardiacã.

   Hipopotasemia se defineºte printr-un nivel al 
+[K ]-ului seric mai mic de 3,5 mEq/L. Cele mai frecvente cauze ale 

hipopotasemiei sunt transferurile intracelulare ºi pierderile crescute 
+(Tabelul 27-7). K -ul intrã în celule când creºte pH-ul din LEC, în 

schimbul ionilor de hidrogen. O creºtere de 0,10 a pH-ului conduce 
+în general la o scãdere de 0,5 mEq/L a nivelului [K ]-ului seric. 

+POTASIU (K )

Hipopotasemia

FIZIOPATOLOGIE

TABELUL 27-6. Manifestãri clinice ale stãrilor hipernatremice 
asociate osmolalitãþii serice

Osmolaritate (mosmol/kg)

350-375

375-400

400-430

>430

Manifestãri

Agitaþie, iritabilitate

Tremurãturi, ataxie

Hiperreflexie, spasme nervoase, 

spasticitate

Crize epileptice ºi moarte
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Aceastã relaþie se aplicã perturbãrilor acido-bazice metabolice. Deºi 
motivele sunt neclare, alcaloza ºi acidoza respiratorie au un efect 

+minim asupra deplasãrii de K .
Manifestãrile clinice ale hipopotasemiei încep de obicei când 

concentraþia sericã ajunge la 2,5 mEq/L, deºi ele pot apãrea mai 
rapid la scãderi ale concentraþiei (Tabelul 27-8). Simptomele sunt 
produse de cãtre anomaliile de polarizare ale membranei ºi afecteazã 
aproape toate sistemele.

 Tratarea hipopotasemiei se face prin înlocuirea de 
+

K . Aceasta se poate face oral, la pacienþi stabili care tolereazã 
ingestia oralã. Pot avea efecte benefice, de asemenea, mâncãrurile 

+ +bogate în K , înlocuitorii de sare sau suplimentele de K . Doza oralã 
+este de 20 mEq K  la fiecare 60 de minute pânã ce se obþine 

rezultatul scontat. Pentru pacienþi cu hipopotasemie gravã se va 
apela la înlocuirea intravenoasã. Pentru a preveni creºterile bruºte 

+sau excesive ale nivelului [K ]-ului, trebuie administrat KCI 
intravenos, progresiv, cu creºteri de 10 mEq pe un interval de 30 - 60 
de minute, printr-o linie perifericã intravenoasã funcþionalã. O dozã 

+cumulativã de 20 mEq va ridica nivelul [K ]-ului seric cu 
aproximativ 0,25 mEq/L. Nu trebuie adãugat mai mult de 40 mEq 
la fiecare litru de fluid IV ºi rata de infuzare nu trebuie sã 
depãºeascã 40 mEq per orã. Este recomandatã monitorizarea 
cardiacã pentru rate de infuzare mai mari de 20 mEq pe orã.

+   Hiperpotasemia se defineºte ca nivel al [K ]-

ului seric mai mare de 5,5 mEq/L. Cea mai comunã cauzã este 
hemoliza din timpul flebotomiei. Alte cauze sunt enumerate în 
Tabelul 27-9.

TRATAMENT  

Hiperpotasemia

FIZIOPATOLOGIE

Manifestãrile clinice ale hiperpotasemiei decurg de obicei din 
dereglarea polarizãrii de membranã. Manifestãrile cardiace sunt cele 
mai grave. Urmãtoarele modificãri ECG sunt asociate hiperpo-
tasemiei:

+nivel al [K ]-ului de 6,5 - 7,5 mEq/L: unde T înalte, cu vârf, interval 
QT mai scurt ºi interval PR prelungit

+nivel al [K ]-ului de 7,5 - 8,0 mEq/L: lãrgirea QRS ºi aplatizarea 
undei P

+nivel al [K ]-ului de 10 - 12 mEq/L: complexul QRS se poate 
degrada pânã la un model de "undã sinusoidalã”

În cazul hiperpotasemiei cronice sau cu dezvoltare lentã, 
+modificãrile ECG vor apãrea la nivele mai ridicate ale [K ].

Se poate ajunge la fibrilaþie ventricularã, bloc cardiac complet ºi 
asistolã. Moartea datoratã hiperpotasemiei este de obicei rezultatul 
stopului diastolic sau al fibrilaþiei ventriculare. Alte simptome includ 
slãbiciunea neuromuscularã disfuncþionalã, parestezia, areflexia, 
paralizia ascendentã ºi simptome gastrointestinale (greaþã, vomã ºi 
diaree).

 Dacã nu existã afecþiuni cardiace, primul pas în 

tratamentul hiperpotasemiei este de a confirma prezenþa "adevãratei" 
hiperpotasemii prin repetarea analizelor. Tratamentul presupune apoi 

+încetarea imediatã a administrãrii de K  ºi determinarea clinicã a 
gravitãþii afecþiunii. Pacienþii asimptomatici cu o creºtere relativ 

+redusã a nivelului de K  (5,0 - 6,0 mEq/L) necesitã determinarea ºi 
tratamentul cauzei subiacente. Tratamentul de urgenþã pentru 
pacienþii simptomatici este divizat în trei faze:

1. Stabilizarea membranarã (în special a þesutului cardiac)
+2. Deplasarea K  -ului înspre celule.

+3. Îndepãrtarea K -ului din corp

Terapiile folosite pentru a trata hiperpotasemia sunt descrise în 
Tabelul 27-10. Dacã unui pacient care ia Digitalã urmeazã sã i se 
dea calciu, trebuie avutã grijã, deoarece hipercalcemia mãreºte 
efectele cardiace toxice ale Digitalei. În cazul hiperpotasemiei 
severe însã, raportul risc-beneficiu poate fi de asemenea naturã încât 

2+prescrierea de Ca  (vezi sãrurile de calciu) sã fie necesarã.

TRATAMENT  

TABELUL 27-7. Etiologia hipopotasemiei

Deplasãri de ioni de potasiu din mediul extracelular în cel intracelular

Alcalozã*

Nivel de insulinã din plasmã crescut (tratamentul cetoacidozei diabetice)

b-Adrenergice

Paralizie periodicã hipopotasemicã

Aport scãzut

Aport dietetic slab, geofagie

Pierderi gastrointestinale*

Vomã, aspirare nazogastricã, diaree (abuz de laxative ºi de clismã), 

malabsorbþie, sigmoidostomie de ureter, fistulã entericã, adenom vilos,

Pierdere renalã

Tratament diuretic*

Aldosteronism primar

Aldosteronism secundar

Ingestie de lemn dulce

Uz excesiv de tutun de mestecat

Acidozã tubularã renalã

Diurezã post-obstructivã

Diurezã osmoticã

Medicamente ºi toxine

Carbencilinã, penicilinã, amfotericinã B, L-dopa, litiu, taliu, teofilinã, 

dopaminã

Pierderi prin transpiraþie

Exerciþii grele, insolaþie, afectare febrilã

Altele

Hipomagneziemie, leucemie acutã, stare de sintezã celularã rapidã, 

supraalimentare intravenoasã, recuperare dupã anemie megaloblasticã

* Etiologii întâlnite frecvent în departamentul de urgenþã.

TABELUL 27-8. Simptome ºi semne ale hipopotasemiei

Cardiovasculare

Hipertensiune

Hipotensiune ortostaticã

Intensificarea toxicitãþii Digitalei

Aritmii (de obicei tahiaritmie)

Aplatizarea undei T, unde U, subdenivelare segment ST

Neuromusculare

Senzaþie de rãu, slãbiciune, obosealã

Hiporeflexie

Crampe

Parestezie

Paralizie

Rabdomiolizã

Gastrointestinale

Ileus

Renale

Producþie crescutã de amoniac

Defecte de concentrare urinarã

Alcaloza metabolicã, acidurie paradoxalã

Diabet insipid nefrogen

Endocrine

Intoleranþã la glucozã
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2+CALCIU (CA )
2+Ca -ul este elementul mineral cel mai abundent în corp. Cantitatea 

2+totalã de Ca  din organism este de 15 g/kg din greutatea corporalã, 
2+sau în jur de 1 kg la un adult de dimensiune medie. Ca  este, în 

procent de 99 la sutã, inclus în oase sub formã de fosfat ºi carbonat 
(apatit mineral), iar restul se gãseºte în compartimentul extracelular. 

2+Aportul zilnic normal de Ca  este situat între 800 - 3000 mg, din 
care o treime este absorbitã în principal în intestinul subþire prin 
absorbþie activã (dependentã de vitamina D) ºi pasivã (dependentã 

2+de concentraþie). Excreþia de Ca  se face, în principal, prin scaun.
2+Nivelul mãsurat al [Ca ]-ului seric variazã între 8,5 - 10,5 

mg/dL ºi este menþinut de cãtre funcþia hormonului paratiroid, a 
metaboliþilor Vitaminei D (1,25-dihidroxivitamina D3, sau calcitriol) 
ºi a calcitoninei.

Glanda paratiroidã secreteazã parathormon (hormon paratiroid, 
2+sau PTH) drept rãspuns la niveluri scãzute de Ca  ionizat. Aceasta 

2+creºte nivelul de [Ca ] în principal prin stimularea osteoclastelor 
pentru a mãri resorbþia osoasã. Creºte în mod secundar nivelul de 

2+ 2+[Ca ] prin acþiune indirectã asupra rinichilor (creºte resorbþia de Ca  
ºi excreþia de fosfor) ºi în conjuncþie cu calcitriolul pentru a mãri 
absorbþia intestinalã. Calcitonina este influenþatã de creºteri ale 

2+nivelului [Ca ]-ului, adrenalinei, glucagonului ºi gastrinei. Efectul 
sãu primar este de a inhiba activitatea osteoclastelor, cu un efect 

2+secundar limitat, ºi anume mãrirea pierderii de Ca  prin rinichi.
2+Nivelul intravascular de Ca  existã în proporþie de 50 % ca legat 

de proteinele plasmatice, de exemplu: albumina, 45 % ioni activi 
liberi ºi 5 % neionizat (legat de alte substanþe din plasmã sau lichidul 
interstiþial). O valoare de laborator raportatã în miliechivalenþi pe 
litru este egalã cu jumãtate din aceastã cantitate în miligrame pe 
decilitru; de exemplu: o valoare de 4,2 mg/dL este egalã cu 2,1 
mEq/L (sau 1,05 mosmol/L).

+Schimbãri ale nivelului de [H ] au ca rezultat schimbãri ale 
2+ 2+nivelului de [Ca ] ionizat, deoarece Ca -ul ºi protonii se leagã 

competitiv de proteine. De exemplu, hiperventilaþia conduce la 
+alcalozã respiratorie ºi la scãderea concomitentã a nivelului de [H ]. 

+ 2+Nivelul scãzut de [H ] cauzeazã o creºtere a nivelului de Ca  legat 
2+de proteine ºi o descreºtere a nivelului de Ca  seric ionizat. 

Fracþiunea ionizatã este cea activã fiziologic.
2+Legarea de proteine a [Ca ]-ului este determinatã de diverºi factori:

1. Proteinele serice, printre care albumina este componenta 
2+principalã. În medie, la 1 g de proteine se leagã 0,8 mg de Ca . 

2+ 2+Asfel, nivelul total al [Ca ]-ului seric este egal cu nivelul de [Ca ] 

TABELUL 27-9. Etiologia hiperpotasemiei

Pseudohiperpotasemie
Utilizarea garoului

Hemolizã (in vitro)*

Leucocitozã

Trombocitozã

Deplasare a potasiului dinspre 

intra spre extracelular
Acidozã*

Exerciþii grele

 

b Blocadã

Deficit insulinic

Intoxicaþie cu Digitalã

Paralizie periodicã hiperpotasemicã

Încãrcãturã de potasiu
Suplimente de potasiu

Mâncãruri bogate în potasiu

 

Potasiu intravenos

Medicamente care conþin potasiu

Transfuzare de sânge îmbãtrânit

Hemolizã (in vivo)*

Sângerare gastrointestinalã

Distrugere celularã dupã chimioterapie

Rabdomiolizã/leziuni de strivire*

Necrozã tisularã extinsã

Excreþie scãzutã a potasiului
Insuficienþã renalã*

Medicamente:

  Diuretice care economisesc potasiul,*

     blocadã, AINS, inhibitori ai ECA

Deficienþã de aldosteron* 

Defect selectiv al excreþiei renale a 

potasiului

Pseudohipoaldosteronism, LES, 

afecþiune cu hematii falciforme, 

uropatie obstructivã, transplant 

renal, acidozã tubularã renalã de tip 

IV.

* Consideraþii frecvente sau importante asupra diagnosticului în cadrul departamentului de urgenþã.
Abrevieri: ECA = enzimã de conversie a angiotensinei; AINS = medicamente antiinflamatoare nonsteroidiene; LES = lupus eritematos sistemic.

++ ++*Clorura de calciu este de 3 ori mai puternicã decât gluconatul de calciu. 10% clorurã de calciu = 27,2 mg Ca /mL; 10% gluconat de calciu = 9 mg Ca /mL 
(vezi sãrurile de calciu).
Abreviere: cAMP = adenozin monofosfat ciclic.

TABELUL 27-10. Terapia de urgenþã a hiperpotasemiei

Terapie
Albuterol (nebulizat)

CaCl  (10%)* 2

(vezi sãrurile de calciu)

Gluconat de Ca (10%)* 

(vezi sãrurile de calciu)

NaHCO  3

Insulinã ºi glucozã

Furosemid

Sulfonat polistiren de sodiu

Hemodializã

Mecanism
Creºte nivelul de adenozin monofosfat 

+ciclic, deplaseazã K -ul înspre celule

Stabilizare membranarã

Stabilizare membranarã

+Deplaseazã K  -ul înspre celule.
+Deplaseazã K  -ul înspre celule

+Excreþie renalã de K
+Excreþie gastrointestinalã de K  

+Îndepãrteazã K  -ul

Dozã ºi traiect

2,5 mg în 4 mL SF

nebulizare de-a lungul a 20 de minute

5-10 mL IV

10-20 mL IV

50-100 mEq IV

10 unitãþi de insulinã obiºnuitã

50 g glucozã

40 mg IV

25-50 g PO sau PR

Debutul 

acþiunii

15-30 min

1-3 min

1-3 min

5-50 min

30 min

Variabilã

1-2 ore

Minute

Durata 

efectului

24 ore

30-50 min

30-50 min

1-2 ore

4-6 ore

Variabilã

4-6 ore

Variazã
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plus produsul dintre 0,8 ºi cantitatea totalã de proteine. O 
descreºtere de 1 g a cantitãþii de albuminã are ca rezultat o scãdere 
de 0,8 mg a cantitãþii totale de calciu, fãrã schimbarea fracþiunii 
ionizate.

2. Alcaloza produce o scãdere a fracþiunii ionizate fãrã o schimbare a 
2+cantitãþii totale de [Ca ] seric. O creºtere de 0,1 a pH-ului scade 

2+nivelul de [Ca ] ionizat cu 3 pânã la 8 procente.
3. Acidoza produce o creºtere a fracþiunii ionizate fãrã o schimbare a 

2+cantitãþii totale de [Ca ] seric.

   Hipocalcemia se defineºte printr-un nivel de 
2+ 2+[Ca ] sub 2,0 mEq/L. Nivelul de [Ca ] normal ionizat este între 2,1 

ºi 2,6 mEq/L (1,05 - 1,3 mmol/L). Câteva dintre cauzele comune ale 

hipocalcemiei sunt ºocul, septicemia, insuficienþa renalã ºi pan-
creatita. Este rar întâlnitã la pacienþii ambulatorii, în afara acelora cu 
hipoparatiroidism (ca rezultat secundar al chirurgiei) sau cu boli 
renale cronice (Tabelul 27-11).

Disfuncþie celularã   Orice proces care interfereazã cu metabolismul 
2+celular, precum ºocul sau sepsisul, tinde sã reducã nivelul de [Ca ] 

2+ionizat prin permiterea unei miºcãri nete crescute de Ca  prin 
membrana celularã înspre citoplasma celulelor cu funcþionare 

2+necorespunzãtoare. Dupã traumatism, nivelul [Ca ]-ului seric poate 
fi scãzut, în special în  sindromul emboliei grãsoase, dar nu doar din 
cauza disfuncþiei celulare ºi a legãrii calciului de acizii graºi liberi, ci 
ºi datoritã inhibiþiei grãsoase a pompelor de calciu din membrana 
celularã.

Pancreatita   Pancreatita acutã este una dintre cauzele importante 
ale hipocalcemiei. Lipaza pancreaticã descompune grãsimea în acizi 

2+graºi ºi glicerol. Acizii graºi se combinã cu Ca -ul, formând 
2+ 2+sãpunuri insolubile de Ca  ºi reducând nivelul [Ca ]-ului seric. 

2+Combinaþia de celule grase necrotice, pe lângã sãpunurile de Ca  
genereazã o mare parte din aºa-zisa necrozã lipidicã a pancreatitei.

Medicamente   Multe medicamente pot cauza hipocalcemie (Tabelul 
27-12).

Hipocalcemia post-operatorie   În prezent, mai mult de 10 procente 
dintre pacienþii cu post-paratiroidectomie pot suferi de hipoparatiro-

2+idism, aºa cum este acesta definit ca un nivel al [Ca ]-ului de mai 

Hipocalcemia

FIZIOPATOLOGIE

puþin de 8,5 mg/dL pe stomacul gol ºi un nivel simultan al fosforului 
anorganic mai mare de 4,5 mg/dL. Hipocalcemia post-operatorie se 
poate datora hipoparatiroidismului de la îndepãrtarea chirurgicalã 
permanentã de þesut paratiroid, ischemiei tranzitorii a glandelor 
paratiroide la pacienþi ce urmeazã chirurgie bilateralã extinsã a 
gâtului, sau supresiei hipercalcemice pe termen lung a glandelor 
paratiroide nonadenomatoase. 

Insuficienþa renalã   Hipocalcemia este o constatare frecventã la 
insuficienþã renalã. Aceasta se poate datora parþial hiperfosfatemiei 
rezultante, dar existã, de asemenea, ºi o producþie scãzutã de vita-
mina D-1,25-(OH)  în rinichi, care scade apoi absorbþia intestinalã a 2

calciului.

Supraîncãrcarea cu fosfat   Supraîncãrcarea cu fosfat de cauze 
nonrenale poate, de asemenea, sã conducã la hipocalcemie. Acesta se 
presupune cã este mecanismul de funcþionare în cazul rabdomiolizei 
acute, a hiperpirexiei ºi al traumatismelor majore. Hipomagneziemia 
asociatã cu hipocalcemia poate apãrea în cazul alcoolismului, 
utilizãrii de diuretice, epilepsiei ºi insuficienþei renale.

Etiologiile mai puþin frecvente care se pot întâlni sunt prezentate 
în Tabelul 27-11.

 De obicei nu se produc modificãri fiziologice grave 
pânã ce nivelele de ioni din ser nu scad sub 1,4 - 1,6 mEq/L (0,7 - 
0,8 mmol/L; Tabelul 27-13).

Gravitatea semnelor ºi simptomelor depinde în mare parte de 
2+rapiditatea cu care scade nivelul de Ca . Pe mãsurã ce nivelul de 

SIMPTOME  

TABELUL 27-11. Câteva dintre cauzele hipocalcemiei

Absorbþie scãzutã de calciu

Deficit de vitamina D

Sindrom de malabsorbþie

Excreþie de calciu crescutã

Alcoolism

Insuficienþã renalã cronicã

Diuretice

Tulburãri endocrine

Hipoparatiroidism

Pseudohipoparatiroidism

Medicamente (vezi Tabelul 27-12)

Diverse

Sepsis

Pancreatitã acutã

Transfuzii masive

Hipomagneziemie

Rabdomiolizã

TABELUL 27-12. Medicamente care pot cauza hipocalcemie

Fosfaþi (de ex. clismele, laxativele)

Fenitoinã, fenobarbital

Gentamicinã, tobramicinã, actinomicinã

Cisplatin

Heparinã

Teofilinã

Protaminã

Glucagon

Norepinefrinã

Citrat

Diuretice de ansã

Glucocorticoid

Sulfat de magneziu

Nitroprusiat de sodiu

TABELUL 27-13. Simptome ºi semne ale hipocalcemiei

Generale

Slãbiciune, obosealã

Neurologice

Tetanie

Semn Chvostek, semn Trousseau

Parestezie perioralã ºi digitalã

Memorie alteratã, stare de confuzie

Delir, demenþã, crize epileptice

Tulburãri extrapiramidale

Dermatologice

Hiperpigmentare

Pãr aspru, fãrâmicios

Piele uscatã, asprã

Cardiovasculare

Insuficienþã cardiacã

Vasoconstricþie

Musculare

Spasme, crampe

Slãbiciune

Scheletice

Distrofie osoasã

Rahitism

Osteomalacie

Diverse

Hipoplazie dentarã

Cataractã

Secreþie scãzutã de insulinã
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2+[Ca ] scade, membranele neuronale devin din ce în ce mai permea-
bile la sodiu, astfel crescând excitaþia.

2+Un nivel scãzut de [Ca ] ionizat reduce forþa contracþiei 
miocardice, în principal prin inhibarea relaxãrii. Hipocalcemia 
descreºte sensibilitatea inimii la Digitalã.

Simptomul iniþial cel mai edificator al hipocalcemiei dupã 
operaþie pe tiroidã sau pe paratiroide este parestezia în jurul gurii sau 
în vârfurile degetelor. Hipocalcemia trebuie bãnuitã la orice pacient 
care este iritabil ºi are reflexe hiperactive ale tendoanelor adânci, 
dupã o operaþie la gât. Ea trebuie, de asemenea, suspectatã la 
pacienþi cu crize epileptice, în special dacã au fãcut vreodatã o 
operaþie pe tiroidã, chiar ºi cu mulþi ani înainte.

Un semn Chvostek sau Trousseau pozitiv este în general 
considerat o dovadã clinicã clarã a hipocalcemiei. Un semn 
Chvostek pozitiv este o rãsucire nervoasã la colþul gurii când 
examinatorul apasã pe nervul facial fix în faþa urechii. Totuºi, acesta 
este prezent la 10 - 30 procente dintre indivizii normali. Totuºi, 
contracþia muºchilor pleoapei la manevra Chvostek este consideratã 
drept un indicator clar al hipocalcemiei.

Semnul Trousseau, care este, în general, un indicator mai clar al 
hipocalcemiei, este pozitiv când se produce spasmul carpian atunci 
când examinatorul aplicã o manºetã de presiune sanguinã pe braþ ºi 
menþine o presiune peste cea sistolicã pentru 3 minute. Degetele sunt 
extinse spastic la articulaþiile interfalangiene ºi flexate la articulaþiile 
metacarpofalangiene. Pumnul este flexat iar antebraþul ia poziþia de 
decubit.

2+Un nivel plasmatic scãzut de Ca  ionizat este un bun indicator, 
dar trebuie suspectatã, de asemenea, ºi hipocalcemia dacã un pacient 

2+are un nivel total scãzut de Ca  în prezenþa proteinelor plasmatice 
normale.

Electrocardiografia   Factorul cel mai caracteristic relevat de ECG 
în cazul hipocalcemiei este un interval QT prelungit. Totuºi, unda T 
are lãþime normalã ºi segmentul ST este cel prelungit în realitate. 
Aceste rezultate se regãsesc de obicei când nivelul seric total al 
calciului scade sub 6,0 mg/dL.

 Tratamentul hipocalcemiei este adaptat fiecãrui 
individ în parte ºi direcþionat cãtre cauza subiacentã. Dacã pacientul 

2+este asimptomatic, terapia prin Ca  oral (vezi sãrurile de calciu) cu 
sau fãrã Vitamina D poate fi suficientã. Lactatul, glubionatul, sarea 

2+de acid ascorbic, carbonatul ºi gluconatul de Ca  (vezi sãrurile de 
calciu) sunt disponibile ca preparate pentru uz oral. Laptele, din 
cauza cantitãþii mari de fosfat prezente, nu este o sursã foarte bunã 

2+de Ca , decât la copii normali în creºtere care au de asemenea 
nevoie de fosfat.

Dacã pacientul nu este simptomatic sau dacã hipocalcemia nu 
este severã ºi prelungitã pe mai mult de 10 - 14 zile, este posibil sã 

2+nu fie necesar tratamentul cu Ca  (vezi sãrurile de calciu). Pacienþii 
simptomatici care au suferit operaþii pe tiroidã sau paratiroidã sunt 

2+deseori trataþi cu Ca  parenteral. În cazul hipocalcemiei severe 
acute, se pot prescrie 10 mL de CaCl  de 10 procente (sau 10 - 30 2

2+mL de gluconat de Ca  de 10 procente ) (vezi sãrurile de calciu) 
intravenos de-a lungul a 10 - 20 de minute, urmate de o infuzie IV 
continuã de CaCl  de 10 procente la 0,02 - 0,08 mL/kg pe orã (1,4 - 2

2+5,6 mL/h pentru un pacient de 70 kg). Nivelul de [Ca ] seric trebuie 
verificat din nou în acest moment, înainte de a continua admi-

2+nistrarea de Ca -ului parenteral. Calciul intravenos este recomandat 
doar în cazurile de hipocalcemie severã sau simptomaticã (nivelul de 

2+[Ca ] ionizat <1,3 mEq/L sau <0,65 mmol/L), deoarece adminis-
2+trarea intravenoasã de Ca cauzeazã vasoconstricþie ºi posibil 

TRATAMENT  

ischemie, în special  la pacienþii cu debit cardiac scãzut care deja 
2+suferã de vasoconstricþie perifericã semnificativã. În plus, Ca  

intravenos trebuie folosit cu precauþii extreme la pacienþii care sunt 
sub tratament cu Digitalã, deoarece hipercalcemia poate creºte 
toxicitatea Digitalei.

În cursul unei transfuzii masive, dacã sângele este administrat cu 
o vitezã mai mare de o unitate la fiecare 5 minute, pacientului i se 
pot administra 10 mL de CaCl  de 10 procente (vezi sãrurile de 2

calciu) la fiecare 4 - 6 unitãþi de sânge, dacã acesta se aflã în ºoc sau 
suferã de insuficienþã cardiacã, în ciuda terapiei de substituþie a 
volumului adecvat.

În mod similar cu hipopotasemia, hipocalcemia este dificil de 
corectat odatã cu debutul hipomagneziemiei. Stãrile hipomagnezice 

2+reduc eliberarea de parathormon ºi de Ca  din os. Astfel, magneziul 
2+trebuie înlocuit înainte, sau în conjuncþie cu înlocuirea Ca -ului 

(vezi sãrurile de calciu).

   Hipercalcemia este o situaþie relativ frecventã. 
2+Este definitã printr-un nivel total al [Ca ]-ului ce depãºeºte 10,5 

mg/dL sau un nivel al calciului ionizat mai mare de 2,7 mEq/L. Mai 
mult de 90 de procente din incidenþa acesteia sunt asociate cu 
hiperparatiroidismul sau caracterul malign, cel din urmã fiind cea 
mai probabilã prezentare subiacentã în cadrul departamentului de 
urgenþã. O listã a etiologiei potenþiale a hipercalcemiei se gãseºte în 
Tabelul 27-14.

Efectele hipercalcemiei pot fi neuromusculare, cardiovasculare, 
gastrointestinale, renale ºi scheletice. Schimbãrile neuromusculare 
includ scãderea sensibilitãþii, a rãspunsului la stimuli, a forþei 
contracþiei musculare ºi a conducerii nervoase.

În starea hipercalcemicã moderatã, conducerea impulsurilor 
electrice prin inimã este încetinitã ºi automatismul scade, fiind 
însoþitã de o scurtare a perioadei refractare. Existã, de asemenea, o 
sensibilitate crescutã la preparatele din Digitalã.

Scãderea capacitãþii de concentrare renalã este cea mai  frecventã 
cauzã renalã a hipercalcemiei. Acesta este un defect tubular rever-
sibil, ce are ca rezultat poliuria ºi deshidratarea în ciuda polidipsiei. 
Pierderea potasiului conduce la hipopotasemie în proporþie de pânã 
la o treime din pacienþi. Nefrocalcinoza ºi nefrolitiaza sunt cauzate 
de hipercalcemie ºi agravate de deshidratare. Pe mãsurã ce hiper-

Hipercalcemia

FIZIOPATOLOGIE

TABELUL 27-14. Cauze ale hipercalcemiei

Caracter malign*

Plãmân (cancer ale celulelor 

scuamoase)

Sân

Rinichi

Mielom

Leucemie

Endocrinopatie

Hiperparatiroidism primar

Hipertiroidism

Feocromocitom

Insuficienþã adrenergicã

Acromegalie

Medicamente

Hipervitaminoze D ºi A

Tiazide

Litiu*

Terapie hormonalã pentru 

cancerul mamar

Boli granulomatoase*

Sarcoidoze

Tuberculozã

Histoplasmozã

Coccidiomicozã

Imobilizare

Diverse

Boala Paget de oase

Transplantare post-renalã

Recuperare dupã insuficienþã  

renalã acutã

Sindromul depleþiei de fosfaþi
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2+calcemia persistã, depunerile microscopice tot mai mari de Ca  din 
rinichi pot duce la insuficienþã renalã progresivã.

2+   Pacienþii hipercalcemici cu un nivel total de [Ca ] 
plasmatic sub 12,0 mg/dL sunt, de obicei, asimptomatici, dar un 
nivel crescut poate cauza o gamã largã de simptome ºi semne 
(Tabelul 27-15).

2+Pacienþii cu un nivel total al [Ca ]-ului peste 14 - 16 mg/dL sunt 
de obicei foarte slãbiþi, letargici ºi confuzi. Poliuria ºi polidipsia se 
datoreazã reabsorbþiei tubulare renale scãzute a apei ºi conduc la 

2+deshidratare. Un nivel total de [Ca ] de peste 15,0 mg/dL poate 
cauza somnolenþã, stupoare ºi chiar comã.

În continuare sunt prezentaþi anumiþi termeni mnemonici folosiþi 
uneori pentru semnele ºi simptomele hipercalcemiei: pietre (calculi 
renali), oase (osteolizã), suspine (tulburãri psihiatrice), ºi gemete 
(boalã ulceroasã pepticã, pancreatitã ºi constipaþie).

Existenþa hipercalcemiei trebuie bãnuitã la pacienþi cu o boalã de 
oase metastaticã extensivã, în special dacã localizarea ei primarã 
include pieptul, plãmânii sau rinichii, precum ºi la indivizi cu 
combinaþii de probleme clinice, precum calculii renali, pancreatita ºi 
ulcerul.

La ECG, hipercalcemia poate fi asociatã cu segmente ST 
deprimate, unde T lãrgite ºi segmente ST ºi intervale QT scurtate. 
Poate apãrea bradiaritmia, iar aspectele de bloc de ramurã pot evolua 
pânã la bloc de gradul II ºi apoi pânã la bloc cardiac complet. Un 
nivel de peste 20 mg/dL poate cauza stop cardiac.

 Tratamentul pentru hipercalcemie trebuie început la 
2+orice pacient simptomatic, sau dacã nivelul de [Ca ] este de peste 14 

mg/dL. Tratamentul constã în reumplerea volemicã (cu SF), mãrirea 
2+ 2+vitezei de eliminare renalã a Ca -ului, scãderea mobilizãrii Ca -ului 

din oase ºi tratarea bolii subiacente. Pânã la o treime din pacienþii cu 
hipercalcemie au hipopotasemie. Hipomagneziemia este, de 
asemenea, frecventã.

2+Eliminarea renalã de Ca  poate fi acceleratã cu furosemid (40 - 
100 mg IV la fiecare 2 - 4 ore) sau printr-un alt diuretic de ansã. 
Trebuie acþionat cu grijã, deoarece diureza poate agrava deshidra-
tarea, hipopotasemia ºi hipomagneziemia.

SIMPTOME

TRATAMENT  

2+Scãderea mobilizãrii Ca -ului din oase prin reducerea activitãþii 
osteoclastelor poate fi obþinutã folosind mai multe tipuri de 
medicaþie. Nu existã recomandãri pentru a demara urmãtoarele tipuri 
de medicaþii în cadrul Departamentului de Urgenþã, dar utilizarea lor 
ar trebui luatã în considerare dacã pacientul este simptomatic sau 

2+dacã nivelul de [Ca ] al acestuia este mai mare de 14 mg/dL. 
Mitramicina (25g/kg IV) este în special folositoare la pacienþi 
suferind de o boalã metastaticã de oase, dar calcitonina (4 IU/kg SC 
sau IM la fiecare 12 ore) este mai puþin toxicã. Glucocorticoizii 
(hidrocortizon, 3 mg/kg pe zi în doze divizate) pot fi benefici pentru 
pacienþii cu sarcoidozã, intoxicaþie cu vitaminã A sau D, mielom 
multiplu, leucemie sau cancer mamar. Aceºtia funcþioneazã prin 

2+inhibarea resorbþiei osoase ºi a absorbþiei gastrointestinale a Ca -
ului. Este, de asemenea, menþionat cã aceºtia cauzeazã deplasarea 

2+Ca -ului în celule, unde se poate lega de mitocondrii. Utilizarea 
nitratului de galiu a fost avizatã pentru folosire în Statele Unite. 
Acesta acþioneazã prin descreºterea solubilitãþii cristalelor bazice. 
Amplificã nefropatia ºi utilizarea sa ar trebui evitatã în caz de boli 
renale. Fosfaþii intravenoºi nu mai sunt în uz.

2+Conþinutul corporal total de Mg  este de 24 g, adicã 2000 mEq, din 
care 50 - 70 de procente sunt fixate în oase ºi sunt doar lent 

2+interschimbabile. Mare parte din restul conþinutului de Mg  se 
gãseºte în spaþiul intracelular, cu o concentraþie de aproximativ 40 

2+ +mEq/L. Distribuþia Mg -ului este similarã aceleia a K -ului, cu o 
porþiune majoritarã intracelularã. Este al doilea cation intracelular ca 

2+abundenþã. Nivelul normal al [Mg ]-ului seric variazã între 1,5 ºi 2,5 
2+mEq/L. Mg -ul prezent în sânge este în proporþie de 25 - 35 

procente legat de proteine, 10 -15 procente combinat ºi 50 - 60 de 
2+procente ionizat.  Aportul dietic normal de Mg  este de aproximativ 

20 - 28 mEq pe zi, sau 240 -  336 mg pe zi, ºi se gãseºte în legume 
precum fasolea uscatã ºi legume verzi foliacee, carne ºi cereale. 60 

2+ 2+% din Mg  se excretã prin scaun, iar restul prin urinã. Mg  
faciliteazã reacþiile dintre enzime din interiorul celulei pe parcursul 
metabolismului, ajutã la producerea de ATP, participã la sinteza 
proteinelor ºi joacã un rol în coagulare, în agregarea plachetarã ºi în 
activitatea neuromuscularã.

   O mare varietate de afecþiuni pot cauza hipo-
magneziemia (Tabelul 27-16). La adulþi, deficitele de magneziu sunt 
cel mai frecvent întâlnite la alcoolici, la pacienþii malnutriþi ºi la cei 
cu cirozã, pancreatitã sau pierderi excesive de lichid gastrointestinal. 

2+ 2+Diareea duce la pierderi mai mari de Mg  ([Ma ] de 10 - 14 mEq/L) 
decât cele înregistrate în zona tubului digestiv superior (1 - 2 mEq/L).

Supraalimentarea intravenoasã sau tratamentul cetoacidozei 
2+diabetice fãrã oferirea unei cantitãþi adecvate de Mg , în special în 

cazul unui pacient anterior malnutrit, poate cauza o cãdere neaºtep-
2+tatã a nivelului magneziului din plasmã. Pierderea renalã de Mg  

poate fi observatã prin diureticele de ansã, hipofosfatemia, ceto-
acidoza, aminoglicozidele ºi agenþii chemoterapeutici nefrotoxici.

Magneziul este esenþial pentru un numãr mare de enzime vitale, 
inclusiv ATP-aza membranarã. În consecinþã, hipomagneziemia 
poate conduce la o largã varietate de modificãri neuromusculare, 
gastrointestinale ºi cardiovasculare (Tabelul 27-17).

 Diagnosticarea cu hipomagneziemie în prezenþa unui 
nivel seric normal al calciului este sugeratã de cãtre iritabilitatea 

2+MAGNEZIU (MG )

Hipomagneziemia

FIZIOPATOLOGIE

SIMPTOME  

TABELUL 27-15. Simptome ºi semne ale hipercalcemiei

Generale

Senzaþie de rãu, slãbiciune

Polidipsie, deshidratare

Neurologice

Stare de confuzie

Apatie, depresie, stupoare

Memorie scãzutã

Iritabilitate

Delir

Cefalee

Ataxie

Hiporeflexie, hipotonie

Retardare mentalã (la copiii mici)

Calcifiere metastaticã

Keratopatie cu bandã 

Conjunctivitã

Prurit

Scheletice

Fracturi

Durere osoasã

Deformãri osoase

Cardiovasculare

Hipertensiune

Aritmii

Calcifieri vasculare

Anomalii ECG

Interval QT scurtat

Concavizarea undei ST-T

Lãrgirea undei T

Sensibilitate la Digitalã

Gastrointestinale

Anorexie, scãdere în greutate

Greaþã, vãrsãturi

Constipaþie

Durere abdominalã

Boalã ulceroasã pepticã

Pancreatitã

Urologice

Poliurie, nicturie

Insuficienþã renalã

Nefrolitiazã

Abreviere: ECG = electrocardiogramã.
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neuromuscularã crescutã (hiperreflexie, semn Chvostek sau 

Trousseau pozitiv, tremor, tetanie, sau chiar convulsii). Hipomagne-
ziemia trebuie bãnuitã la alcoolici, cirotici ºi la pacienþii cãrora li    

s-au administrat intravenos fluide pe perioade prelungite. Hipo-
magneziemia se poate, de asemenea, dezvolta rapid pe parcursul 
supraalimentãrii intravenoase, în special când începe anabolismul.

Modificãrile ECG percepute în cazul deficitului de magneziu 
includ intervale PR ºi QT prelungite, complexe QRS lãrgite, 
coborârea segmentelor ST ºi inversarea undelor T, în special la 
electrozii precordiali. Schimbãrile pot fi într-o oarecare mãsurã 
similare cu acelea cauzate de hipopotasemie ºi/sau hipocalcemie, iar 

2+multe dintre aceste schimbãri pot fi asociate deficienþei de Mg  care 
schimbã conþinutul cardiac intracelular de potasiu.

 Hipopotasemia, hipocalcemia ºi hipofosfatemia sunt 
deseori prezente laolaltã cu hipomagneziemia acutã ºi trebuie 
monitorizate cu atenþie. Hipocalcemia nu apare pânã ce nivelul de 

2+[Mg ] nu scade sub 1,2 mg/dL.
2+Pacienþii cu deficienþã de Mg  pot necesita mai mult de 50 mEq de 

2+Mg  (6 g de MgSO ) pe cale oralã (vezi  sãrurile de magneziu) pe zi.  4

Alcoolicilor cronici cu delirium tremens  ºi pacienþilor cu 
hipomagneziemie severã doveditã li se pot administra intramuscular sau 
intravenos pânã la 8 -  12 g de MgSO  în prima zi. Primii 10 - 15 mEq 4

TRATAMENT  

(1,5 - 2,0 g) de MgSO  intravenos pot fi administraþi pe parcursului a 1 4

- 2 ore. Apoi se poate continua  cu pânã la 4 -  6 g pe zi. Aproximativ 
2+jumãtate din Mg -ul administrat va fi eliminat  prin urinã.

   Hipermagneziemia se întâlneºte rareori în 
practica medicalã de urgenþã. O creºtere micã a concentraþiei serice 
are o slabã semnificaþie clinicã. Cea mai frecventã etiologie a 
hipermagneziemiei poate fi gãsitã la pacienþi suferind de insuficienþã 

2+renalã acutã sau cronicã care ingereazã medicamente ce conþin Mg . 
Hipermagneziemia poate fi observatã în stadiul perinatal la o mamã 
ºi nou-nãscut, în urma tratamentului preeclampsiei sau eclampsiei. 
Alte etiologii ale hipermagneziemiei includ ingestia de litiu, 
reducerea volumului sau hipercalcemia hipocalciuricã familialã 
(Tabelul 27-18).

 Hipermagneziemia provoacã doar rareori simptome. 
2+Mg  scade viteza de transmitere a mesajelor neuromusculare ºi, 

astfel, acþioneazã ca depresor al SNC ºi scade activitatea 
neuromuscularã. Semnele ºi simptomele aproximative cauzate de 

2+[Mg ] pot fi gãsite în Tabelul 27-19.

Hipermagneziemia

FIZIOPATOLOGIE

SIMPTOME

TABELUL 27-16. Cauze ale hipomagneziemiei

Redistribuire

Postparatiroidectomie

Corecþie a cetoacidozei diabetice

Glucozã intravenoasã

Supraalimentare intravenoasã

Realimentare dupã înfometare

Pancreatitã acutã

Pierderi extrarenale

Aspiraþie nazogastricã (rarã)

Lactaþie

Transpiraþie profuzã, arsuri, sepsis

Fistulã intestinalã ºi biliarã

Diaree

Aport scãzut

Alcoolism (cirozã)

Malnutriþie, aport insuficient

Rezecþie a intestinului subþire

Malabsorbþie

Pierdere renalã crescutã

Cetoacidozã

Medicamente: diuretice de ansã

Aminoglicozide

Amfotericinã B

Intoxicaþie cu vitamina D

Alcool

Cisplatin

SIADH (sindromul secreþiei inadecvate de 

hormon antidiuretic)

Hipertiroidism

Hiperparatiroidism

Stãri hipercalcemice

Aldosteronism primar sau secundar

Boalã renalã tubulo-interstiþialã

Diurezã de insuficienþã renalã post-obstructivã 

sau postacutã

Diurezã salinã sau osmoticã

Reducere de potasiu

Hipofosfatemie familialã

Abreviere: SIADH = sindromul secreþiei inadecvate de hormon antidiuretic.

TABELUL 27-17. Simptome ºi semne ale hipomagneziemiei

Neuromusculare

Tetanie

Slãbiciune muscularã

Cerebeloase (ataxie, nistagmus, vertij)

Stare de confuzie, insensibilizare, comã

Accese convulsive

Apatie, depresie

Iritabilitate

Parestezie

Gastrointestinale

Disfagie

Anorexie, greaþã

Cardiovasculare

Insuficienþã cardiacã

Aritmii 

Hipotensiune

Diverse

Hipopotasemie

Hipocalcemia

Anemia

TABELUL 27-18. Cauze ale hipermagneziemiei

Insuficienþã renalã (acutã sau cronicã)

Încãrcãturã crescutã de magneziu

Laxative conþinând magneziu, antiacizi, sau clisme*

Tratamentul preeclampsiei/eclampsiei (mamã ºi nou-nãscut)

Cetoacidozã diabeticã (netratatã)*

Necroze tumorale

Rabdomiolizã*

Absorbþie renalã de magneziu crescutã 

Hiperparatiroidism

Hipercalcemie hipocalciuricã familialã 

Hipotiroidism

Deficit mineralocorticoid, insuficienþã adrenergic
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EVALUARE ªI TRATAMENT 

-CLORUL (CL )

Hipocloremia

FIZIOPATOLOGIE

SIMPTOME  

2+  Nivelul de [Mg ] este de obicei un 

indicator relevant. Trebuie luatã în considerare posibilitatea exis-

tenþei hipermagneziemiei la pacienþi cu hiperpotasemie sau hiper-
calcemie. Hipermagneziemia trebuie, de asemenea, suspectatã la 
pacienþi cu insuficienþã renalã, în special la aceia care iau antiacizi ce 
conþin magneziu (vezi Tabelul 27-18).

Tratamentul primar disponibil este încetarea imediatã a 
2+administrãrii de Mg . Dacã nu este evidenþiatã insuficienþa renalã, se 

poate dovedi beneficã diluarea prin fluide intravenoase urmatã de 
furosemid (40 -  80 mg IV). Calciul contracareazã direct efectele 
magneziului; hipermagneziemia simptomaticã severã poate fi tratatã 
cu 5 mL de CaCl  de 10 procente IV (vezi sãrurile de calciu) de-a 2

lungul a 5 minute. La pacienþii cu insuficienþã renalã se poate aplica 
2+dializa folosind o baie de dializã cu nivelul de Mg  scãzut, ce co-

2+boarã nivelul [Mg ]-ului seric.

Schimbarea nivelului de clor seric este rareori o tulburare primarã. 
Clorura este un important anion extracelular, ce are capacitatea sã 
creascã sau sã scadã în concentraþie atunci când se produc modificãri 
ale concentraþiei altor anioni. De exemplu, în cazul acidozei 

-metabolice fãrã gaurã anionicã, scãderea nivelului de [HCO ] seric 3

- -este înlocuitã de Cl . Cl  joacã un rol major în menþinerea echilibrului 
diurezei, al LEC, al acizilor ºi bazelor ºi al potasiului. Nivelul        

- -[Cl ] -ului trebuie sã fie între 95 ºi 105 mEq/L. Cl -ul este uºor 
absorbit în intestin în tranzitul activ ºi pasiv. 90% din cantitatea de 

-Cl  este excretatã prin rinichi, iar restul prin transpiraþie ºi scaun.

   Hipocloremia se manifestã, de obicei, când 
nivelul este sub 95 mEq/L. Este cauzatã în mod normal de diurezã 
excesivã, vãrsãturi sau drenarea tubului nazogastric. Pierderile de 

-volum conduc la alcalozã. Când se pierde Cl  prin urinã sau prin 
+lichidele gastrointestinale, apare o accelerare a resorbþiei de Na  ºi 

- +HCO  ca efect al reducerii volumului. Na  poate fi resorbit în rinichi 3

- -împreunã cu Cl  sau HCO .3

 Nu existã semne sau simptome specifice pentru 
hipocloremie. Abordarea clinicã se bazeazã pe descoperirea efectelor 

-secundare. Este important a se determina nivelul urinar de [Cl ], 
-deoarece un nivel urinar scãzut de [Cl ] (<10 mEq/L) la debutul 

alcalozei metabolice sugereazã cã alcaloza este sensibilã la clorurã 
-(vezi Cap. 25). Dacã nivelul urinar de Cl  este mai mare (>40 

mEq/L), hipocloremia ar putea fi un efect al supraîncãrcãrii volemice 
-sau a diluãrii. Un nivel urinar crescut de Cl  poate fi, de asemenea, 

rezultatul activitãþii mineralocorticoide crescute, ce conduce la reten-
- + + + -þia de HCO  ºi de Na  în detrimentul H -ului, K -ului  ºi al Cl -ului.3

TRATAMENT  

Hipercloremia

FIZIOPATOLOGIE

TRATAMENT  

FOSFOR

Hipofosfatemia

FIZIOPATOLOGIE

 În general, practica de urgenþã se preocupã de 

tratarea problemelor acute asociate afecþiunii subiacente. Trata-
mentul alcalozei metabolice responsive la clorurã (nivelul urinar de 

-[Cl ] = 10 mEq/L) constã în administrarea intravenoasã de SF.

-   Concentraþia excesivã de Cl  este de obicei 
rezultatul administrãrii de NaCl, al reducerii volumului sau al unor 
entitãþi cauzatoare de acidozã metabolicã fãrã gaurã anionicã mãritã 
(vezi Cap. 25).

 Tratamentul trebuie sã vizeze afecþiunile subiacente 
(vezi Cap. 25).

Fosforul este o substanþã mineralã esenþialã care se gãseºte majoritar 
sub formã de hidroxiapatitã (85 %) sau de constituent intracelular 
(10 - 15 %). Doar în jur de 1 % se gãseºte în LEC, astfel cã este 
posibil ca mãsurãtorile efectuate pe ser sã nu reflecte cu acurateþe 
cantitatea totalã corporalã. Nivelurile serice ale fosfaþilor scad cu 
vârsta, de la un vârf de  4,0 - 7,0 mg/dL la nou nãscuþi la 2,5 - 5,0 
mg/dL la adulþi. Cantitatea corporalã totalã de fosfor la un om 
normal este de aproximativ 700 g (10 - 15 g/kg). Aceastã cantitate se 
gãseºte cu precãdere în oase (80 %), unde fosforul joacã un rol 

2+esenþial pentru integritatea structuralã. Nivelul seric al Ca  ºi acela 
al fosfatului sunt invers proporþionale, iar produsul concentraþiilor 
lor se menþine în jurul valorii de 30 - 40 mg/dL. Fosforul intracelular 
este legat de proteine sau existã în esteri organici.

Fosforul seric, spre deosebire de celelalte elemente, este liber în 
3-proporþie de 85 %, cu doar 15 % legat de proteine. Fosfatul (PO ) 4

- 2-poate fi prezent sub diferite forme precum H PO  sau HPO . 2 4 4

2+Nivelul plasmatic al fosforului, spre deosebire de cel al Ca -ului sau 
2+al Mg -ului, prezintã variaþie diurnã, cu un minim matinal, ºi este 

afectat de vârstã, de hormoni (de insulinã ºi de hormonul de creºtere) 
ºi de cantitatea de carbohidraþi ingeraþi. Astfel, nivelul pe stomacul 
gol este cel mai util, deoarece injectarea de glucozã ºi ingestia de 
carbohidraþi ºi de fosfor scad nivelul seric.

Aportul zilnic normal este între 10 ºi 12 mmol. Absorbþia de 
fosfor este proporþionalã cu aportul dietic. Aproximativ 70 % sunt 
absorbite prin transport pasiv, iar restul prin transport activ, care 
depinde de 1,25-(OH) -vitamina D. Excreþia se face cu precãdere 2

prin urinã de cãtre glomerul, iar majoritatea este resorbitã în tuburile 
proximale. Aceasta este reglatã de parathormon, care are ca efect 
coborârea nivelului de fosfat seric prin creºterea excreþiei renale. 

3-Absorbþia prin tubul proximal creºte când nivelul seric de PO  4

scade, ºi în hipoparatiroidism, deshidratare, hipocalcemie sau 
prezenþa hormonului de creºtere. Excreþia creºte la apariþia hidratãrii, 
hipercalcemiei, acidozei, hipomagneziemiei, hipopotasemiei, a 
glucocorticoizilor, diureticelor, a calcitoninei sau a parathormonului. 
Fosfatul este esenþial pentru o gamã largã de reacþii biochimice, în 
special cele metabolice energetice, sub formã de fosfat cu eliberare 
de energie crescutã sau de fosfocreatinã.

   Deoarece fosforul este abundent în multe 
mâncãruri ºi se absoarbe imediat, hipofosfatemia apare relativ rar. 
Mecanismele ce conduc la hipofosfatemie includ deplasarea 
fosfatului înspre celule, excreþia renalã crescutã ºi absorbþia 

TABELUL 27-19. Simptome ºi semne ale hipermagneziemiei

Nivel (mEq/L)

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-8,0

8,0-12,0

12,0-15,0

Simptom

Greaþã

Somnolenþã

Pierderea ROT

Depresiune respiratorie

Hipotensiune, insuficienþã cardiacã, stop cardiac

Abreviere: ROT = reflexele osteotendinoase.
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Inima e compusã din trei tipuri diferite de þesuturi specializate:      
(1) celule pacemaker care se pot depolariza spontan ºi pot iniþia un 
impuls electric (aceastã proprietate se numeºte automatism);          
(2) celule care conduc undele electrice mai rapid decât alte celule 
cardiace, producând propagarea foarte rapidã a impulsurilor electrice 
prin inimã, ºi (3) celule contractile, care se contractã atunci când 
sunt depolarizate electric.

Nodul sinusal (SA)  este în mod normal pacemakerul cardiac 
dominant în afarã de cazul în care o boalã sau medicamentele îi 
deprimã activitatea. Nodul sinoatrial este situat la joncþiunea dintre  
vena cavã superioarã ºi atriul drept. Irigarea cu sânge se face din 
artera nodului sinusal, care porneºte din primii centimetri ai arterei 
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gastrointestinalã scãzutã. Incidenþa hipofosfatemiei semnificative 
este improbabilã în cadrul departamentului de urgenþã, pentru cã este 

asociatã cel mai adesea cu supraalimentarea. Poate apãrea o depla-
sare înspre celule, asociatã cu alcalozã (respiratorie sau metabolicã). 
Alte afecþiuni care pot uneori sã aparã la departamentul de urgenþã 

cu complicaþii asociate cu depleþia de fosfaþi includ hiperparatiroi-
dismul, neoplazii cu hipercalcemie (fosfaturia), defectele tubulare 
renale ºi folosirea de pansamente gastrice  antiacide care se combinã 
cu fosfatul. Alte stãri puþin probabile în cadrul departamentului de 
urgenþã, dar asociate cu hipofosfatemia, includ vindecarea rapidã, 
stãrile anabolice prelungite, recuperarea dupã înfometare sau arsuri 
severe ºi hepatectomia.

Fenomene de redistribuire pot sã aparã, de asemenea, la 
injectarea de glucozã. Fosforul se consumã pe parcursul fosforilãrii, 
pe mãsurã ce glucoza pãtrunde în celule. Acesta este unul dintre 
motivele teoretice pentru care se recomandã folosirea fosfatului de 
potasiu (vezi fosfatul de potasiu; fosfatul de sodiu) ca parte a 

+regimurilor de înlocuire ale K -ului în tratamentul cetoacidozei 
diabetice. Totuºi, aceasta nu ar trebui sã constituie metoda 

+iniþialã de înlocuire a K -ului în cadrul departamentului de 
urgenþã, deoarece apariþia hipofosfatemiei semnificative în 
urmãtoarele 12 pânã la 24 de ore este improbabilã, iar 
administrarea parenteralã poate cauza cãdere abruptã a 

2+nivelului [Ca ]-ului seric. (Vezi, de asemenea, Cap. 211).

 Apariþia simptomelor hipofosfatemiei este impro-
babilã pânã ce nivelul nu este foarte coborât, de obicei sub 1 mg/dL. 

Hipofosfatemia trebuie verificatã în special ca o complicaþie poten-
þialã la 12 - 24 de ore dupã începerea tratamentului cetoacidozei 
diabetice ºi la 24 - 96 de ore dupã tratarea cetoacidozei alcoolice. 
Reducerea cantitãþii totale din organism nu poate fi determinatã cu 
certitudine din nivelul sanguin al fosforului, deoarece raportul 
fosforului intracelular la cel extracelular este de aproximativ 100:1. 
Rezultatele specifice ale hipofosfatemiei sunt prezentate în Tabelul 
27-20.

3- Din fericire, deficitul de PO  este uºor reversibil 4

prin corectarea bolii subiacente ºi prin înlocuirea fosforului. Laptele 

este o sursã excelentã de fosfor ºi conþine 1000 mg/L. Sunt dispo-
nibile tablete de fosfat de sodiu sau de potasiu. Dacã simptomele 

-sunt suficient de grave, poate fi necesarã administrarea de PO .4

Doza de înlocuire oralã pentru hipofosfatemia moderatã, fãrã 

SIMPTOME  

TRATAMENT  

complicaþii (>2 mg/dL) este de 1200 - 1500 mg zilnic, administratã 
în mai multe doze. Înlocuirea intravenoasã pentru hipofosfatemie 
severã (<1 mg/dL), cu compromitere de funcþie cardiacã sau 
respiratorie concomitentã este de 2,5 to 5 mg/kg (0,08 to 0,16 
mmol/kg) pe parcursul a 6 ore. Electroliþii trebuie reverificaþi dupã 6 
ore înainte de a continua înlocuirea lor. Sunt necesare concentraþii 
mai lente la pacienþii cu insuficienþã renalã, iar la pacienþii cu 
hipercalcemie se administreazã o înlocuire totalã mai micã pentru a 
evita calcifierea metastaticã.

  Hiperfosfatemia se poate datora excreþiei 
3-renale reduse, miºcãrii accelerate a PO -ului dinspre celule înspre 4

LEC, sau aportului crescut de fosfor sau vitamina D. Hiperfosfa-
temia se întâlneºte cel mai probabil împreunã cu disfuncþiile renale. 
Poate fi asociatã, de asemenea, hipoparatiroidismului sau oricãrei 
probleme asociate hipocalcemiei sau hipomagneziemiei.

 Afecþiunile datorate hiperfosfatemiei sunt, de obicei, 
acelea ale insuficienþei renale asociate, ale hipocalcemiei sau 
hipomagneziemiei care este de obicei prezentã.

 Terapia urmãreºte tratarea cauzei subiacente ºi 
restricþionarea aportului de fosfat de calciu la mai puþin de 200 mg 

3-pe zi. În condiþiile funcþionãrii renale normale, excreþia de PO  4

poate fi crescutã cu soluþie salinã (1 - 2 L la fiecare 4 - 6 ore) ºi 
acetazolaminã (500 mg la fiecare 6 ore). Absorbþia de fosfor din 
tractul gastrointestinal poate fi scãzutã cu chelatori de fosfaþi pe cale 
oralã (de exemplu: carbonat de aluminiu sau hidroxid la 30 - 45 mL 

3-pe zi). Aceºti chelatori absorb, de asemenea, PO -ul secretat în lu-4

menul intestinal ºi sunt benefici chiar dacã nu a fost administrat 
fosfor oral. În cazurile severe, poate fi necesarã hemodializa.

Arthur C, Guyton J, Hall E (eds): Textbook of Medical Physiology. 

Philadelphia, WB Saunders, 2000.

Hiperfosfatemia

FIZIOPATOLOGIE 

SIMPTOME  

TRATAMENT  
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TABELUL 27-20. Simptome ºi semne ale hipofosfatemiei

Hematologice

Supravieþuire redusã a trombocitelor, a eritrocitelor ºi a leucocitelor

Funcþie trombocitarã deterioratã

Sferocitozã

Hipoxie tisularã, ca rezultat al scãderii nivelului de 2, 3-DPG

Funcþie macrofagã afectatã

Neuromusculare

Slãbiciune

Tremor

Parestezie circumoralã ºi digitalã

ROT scãzute

Status mintal alterat

Anorexie

Hiperventilaþie

Cardiace

Funcþie miocardicã afectatã

Abrevieri: 2,3-DPG = 2,3-difosfoglicerat; ROT = reflexele osteotendinoase.
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Inima e compusã din trei tipuri diferite de þesuturi specializate: (1) 
celule pacemaker care se pot depolariza spontan ºi pot iniþia un 
impuls electric (aceastã proprietate se numeºte automatism); (2) 
celule care conduc undele electrice mai rapid decât alte celule 
cardiace, producând propagarea foarte rapidã a impulsurilor electrice 
prin inimã, ºi (3) celule contractile, care se contractã atunci când 
sunt depolarizate electric.

Nodul sinusal (SA)  este în mod normal pacemakerul cardiac 
dominant în afarã de cazul în care o boalã sau medicamentele îi 
deprimã activitatea. Nodul sinoatrial este situat la joncþiunea dintre  
vena cavã superioarã ºi atriul drept. Irigarea cu sânge se face din 
artera nodului sinusal, care porneºte din primii centimetri ai arterei 
coronare drepte (la aproximativ 55% dintre indivizi), sau din primii 
milimetri ai arterei circumflexe stângi (la ceilalþi 45%). Nervii 
simpatici ºi parasimpatici, care fac principalul control al frecvenþei 
cardiace, inerveazã nodul SA. Frecvenþa normalã de descãrcare a 
nodului SA este între 60 ºi 100 de bãtãi/minut.

Impulsul electric generat de cãtre nodul SA se propagã în unde 
prin muºchii cardiaci ai atriilor, astfel activând contracþia atrialã. În 
plus, fasciculele de conducere atrialã specializate (fasciculele 
internodale anterior, mediu ºi posterior), servesc la propagarea 
impulsului electric prin atrii ºi între nodul sinusal ºi nodul atrioven-
tricular (AV).

Atriile ºi ventriculii sunt izolaþi electric unii de ceilalþi prin þesutul 
conjunctiv fibros al inelului AV (annulus fibrosus). În mod normal, 
impulsurile electrice de la atrii pot ajunge la ventriculi doar prin 
intermediul nodului AV ºi a sistemului de conducere infranodalã.

Nodul AV se gãseºte sub suprafaþa endocardului atrial drept ºi 
chiar deasupra inserþiei cuspei septale a valvei tricuspide. Nodul AV 
îºi primeºte fluxul sanguin de la artera coronarã dreaptã acolo unde 
aceasta se curbeazã formând artera descendentã posterioarã, la 90% 
dintre persoane, sau unde se desprinde de artera circumflexã stângã 
la restul de 10% din cazuri. Aceasta explicã incidenþa crescutã a 
tulburãrilor de conducere AV în infarctele miocardice acute (IMA) 
inferioare. Nodul AV este inervat de fibre simpatice ºi parasimpatice. 
Acesta are douã caracteristici electrofiziologice importante: vitezã de 
conducere lentã ºi perioadã refractarã lungã. Viteza redusã de 
conducere prin nodul AV dã timp contracþiei atriale sã mai adauge 
10% umplerii ventriculare, ceea ce creºte volumul bãtãii conform 
principiului Frank-Starling. Aceastã "loviturã atrialã" este foarte 
importantã pentru pacienþii cu insuficienþã ventricularã. Perioada 
refractarã lungã a nodului AV protejeazã ventriculii de stimulare 
excesiv de rapidã; frecvenþa cardiacã foarte acceleratã scade 
perioada de umplere diastolicã ºi astfel reduce debitul cardiac, ceea 
ce poate duce la fibrilaþie ventricularã sau insuficienþã cardiacã. 
Celulele nodului AV dispun de automatism ºi scapã de sub controlul 
nodului SA dacã frecvenþa acestuia devine prea micã, de obicei sub 
de 60 de bãtãi/minut.

Impulsurile electrice pãrãsesc partea inferioarã a nodului AV   
de-a lungul fascicolului His, care coboarã de-a lungul marginii 
posterioare a porþiunii membranoase a septului interventricular 
ajungând pânã la vârful porþiunii musculare. Fascicolul lui His este 
alcãtuit din celule Purkinje, care sunt celulele inimii cu cea mai mare 
vitezã de conducere. Trunchiul comun are doar 1 - 2 cm în lungime 
pânã sã se dividã în partea superioarã a septului muscular inter-
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ventricular în ramura dreaptã ºi stângã. Ramura dreaptã este un grup 
compact de fibre ce coboarã spre vârful ventriculului drept înainte de 
a se separa în ramuri mai mici. Ramura stângã parcurge 2 - 3 cm 
dupã care se extinde într-o reþea de fibre ce acoperã ventriculul 
stâng. Existã douã cãi relativ distincte spre baza muºchilor papilari, 
fasciculul antero-superior stâng (FASS)  ºi fasciculul postero-inferior 
stâng(FPIS). La oameni aceste fascicule se disting mai uºor prin 
mijloace electrice decât anatomice, dar pot fi observate clar la 
animale.

Aprovizionarea cu sânge pentru ramura dreaptã ºi fasciculul 
antero-superior stâng (FASS) se face din aceleaºi surse: în aproxi-
mativ jumãtate din cazuri din artera nodului AV ºi ramuri ale arterei 
coronare descendente anterioare stângi ºi în cealaltã jumãtate doar 
din artera descendentã anterioarã stângã. Fasciculul postero-inferior 
stâng (FPIS) este aprovizionat în jumãtate din cazuri de cãtre artera 
nodului AV ºi în cealaltã jumãtate de cãtre artera nodului  AV ºi 
artera descendentã anterioarã stângã. Infarctul în regiunea irigatã de 
cãtre artera descendentã anterioarã stângã poate afecta ramura 
dreaptã ºi fasciculul antero-superior stâng (FASS) dar foarte rar 
fasciculul postero-inferior stâng (FPIS).

Fasciculele accesorii sunt rãmãºiþe embriologice ale miocardului 
ce traverseazã inelul AV, ºi care pot sã transmitã impulsuri electrice 
între atrii ºi ventriculi ºi sã ocoleascã astfel total sau parþial nodul AV 
sau sistemul infranodal. Aceste fascicule accesorii conduc cu viteze 
diferite ºi sunt baza anatomicã a sindromului de preexcitaþie.

Electrocardiograma clinicã de suprafaþã (ECG) înregistreazã dife-

ELECTROCARDIOGRAMA NORMALÃ

FIG. 28-1. Depolarizarea ventricularã înregistratã în derivaþia V .6
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renþele de potenþial (voltajul) dintre electrozii "neutri" legaþi la 
pãmânt ºi electrozii de înregistrare. ECG-ul înregistreazã activitatea 
electricã a inimii ºi descrie suma netã a acestei activitãþi înregistrate 
în timp. Prin convenþie, unei diferenþe de potenþial ce se îndreaptã 
spre un electrod de înregistrare i se atribuie o deflexiune pozitivã pe 
ECG ºi unui potenþial care se îndepãrteazã de electrodul de înregis-
trare i se atribuie o deflexiune negativã. De asemenea prin convenþie, 
înregistrãrile ECG de rutinã se fac la viteze ale hârtiei de 25 mm/s 
(2,5 cm/s) ºi calibrare a semnalului de 1,0 mV/10 mm (1,0 cm).

În Figura 28-1, depolarizarea începe din  partea stângã a septului 
ventricular ºi iniþial merge spre dreapta; aceastã  acþiune este înregistratã 
ca o micã deflexiune negativã de electrodul de înregistrare. Depolari-
zarea ulterioarã implicã pereþii liberi ai  ambilor ventriculi; mai departe, 
deoarece partea stângã are o masã muscularã mult mai mare, suma netã  
a activitãþii electrice se direcþioneazã înspre  electrodul de înregistrare, ºi 
se înregistreazã o deflexiune pozitivã, înaltã.

Complexul P-QRS-T al unei ECG normale reprezintã activitatea 
electricã în timpul unui ciclu cardiac (Figura 28-2). Unda P este 
produsã de depolarizarea atrialã. Complexul QRS ascunde de obicei 
repolarizarea atrialã. Durata undei P normale e mai scurtã de 0,10 s 
(2,5 mm) ºi amplitudinea sa normalã este mai micã de 0,3 mV (3 
mm). O undã P cu originea în nodul SA e direcþionatã inferior ºi spre 
stânga în planul frontal. Intervalul P-R este durata dintre începerea 
depolarizãrii atriilor ºi începerea depolarizãrii ventriculilor. Acesta 
este folosit în mod curent pentru a estima timpul de conducere al 
nodului AV, deoarece nodul AV este cel mai probabil loc al 
producerii întârzierilor de conducere. La adulþii cu ritm sinusal, 
intervalul P-R este situat între 0,12 ºi 0,20 s (3 - 5 mm la 25 mm/s).

Complexul QRS reprezintã depolarizarea ventricularã. În 
general, depolarizarea începe la nivelul endocardului ºi se propagã în 
exterior spre epicard. În ciuda suprafeþei mari de miocard ce trebuie 
depolarizatã, sistemul de conducere specializat face ca aceasta sã fie 
un proces rapid, ºi durata QRS normalã este între 0,06 - 0,10 s (1,5 - 
2,5 mm). Orice întârziere a conducerii intraventriculare are ca 
rezultat un complex QRS larg. Impulsurile ectopice cu originea sub 
nivelul fasciculul lui His sau care ajung înaintea repolarizãrii 
ramurilor drepte ºi stângi au de asemenea ca rezultat un interval 
QRS lãrgit, deoarece nu folosesc reþeaua Purkinje.

Deºi deflexiunile iniþiale negative mici (undele Q) sunt normale, 
undele Q mari se pot datora prezenþei unei zone neexcitabile electric 
în dreptul electrodului de înregistrare. O undã Q anormalã are 
durata de 0,04 s sau mai mare, ºi amplitudinea de o treime din 

cea a complexului QRS.
Segmentul ST reprezintã faza de platou a depolarizãrii 

ventriculare. Deºi segmentul ST este de obicei izoelectric, o deviaþie 
micã, de mai puþin de 0,1 mV (1 mm), poate fi normalã.

Unda T este produsã de repolarizarea ventricularã. Depolarizarea 
este o eliberare rapidã, aproape simultanã a energiei înmagazinate 
(ca relaxarea unui arc comprimat); repolarizarea este un eveniment 
lent, asincron, în care mecanismul metabolic al fiecãrei celule reface 
potenþialul transmembranar. Astfel, durata undei T este mult mai 
mare ºi amplitudinea sa mult mai micã decât acelea ale complexului 
QRS. În general, repolarizarea începe din epicard ºi se propagã spre 
interior cãtre endocard. Existã mulþi factori ce pot influenþa aceastã 
secvenþã normalã de repolarizare: (1) factori metabolici (hipoxie, 
febrã, medicamente), (2) stimuli autonomi (durere abdominalã, 
hiperventilaþie), (3) hipertrofie miocardicã, (4) ischemie miocardicã 
sau inflamaþia, ºi (5) depolarizare anormalã (bloc de ramurã).

Intervalul QT reprezintã depolarizarea ºi repolarizarea 
ventricularã. Durata QT este în mod normal între 0,33 ºi 0,42 s, dar 
variazã invers proporþional cu frecvenþa cardiacã. Intervalul corectat 
se obþine prin împãrþirea intervalului QT mãsurat (în secunde) la 
rãdãcina pãtratã a intervalului R-R (în secunde; de ex.                      ). 
Intervalul QT corectat normal este mai scurt de 0,47 s. QT-ul 
corectat ar trebui verificat înaintea prescrierii de medicamente 
precum ibutilid sau alte medicamente ce pot prelungi intervalul QT 
ºi pot cauza torsada vârfurilor (TdP). Potenþiala asociere dintre 
droperidol ºi prelungirea intervalului QT a fost recent pusã la 

1îndoialã.  
Unda U poate fi vãzutã ca o componentã normalã a ECG-ului de 

suprafaþã. Este cea mai vizibilã în derivaþiile V  ºi V . Provenienþa 1 2

undei U este încã disputatã. Explicaþia clasicã este aceea cã unda U 
reprezintã repolarizarea tardivã a reþelei Purkinje. Cercetãri mai 
recente au relevat cã unda U poate fi vãzutã în acelaºi timp ºi ca 
post-depolarizarea precoce la pacienþi cu intervalul QT prelungit ºi 

1,2la cei cu torsada vârfurilor.

Existã multe protocoale de clasificare a aritmiilor ºi a tulburãrilor de 
conducere. Aritmiile se clasificã practic în funcþie de frecvenþã ºi 
localizarea anomaliilor. Tulburãrile de conducere se clasificã de 
obicei dupã localizarea ºi gradul blocului.

Aritmiile cardiace pot genera debit cardiac scãzut dacã frecvenþa 
ventricularã este prea rapidã sau prea lentã. La un adult fãrã boli 
cardiace, o frecvenþã între 40 ºi 160 bãtãi/minut este de obicei bine 
toleratã, deoarece adaptarea fiziologicã poate menþine un debit 
cardiac ºi o presiune sanguinã adecvatã. La adulþi cu patologie 
cardiacã semnificativã, o frecvenþã mai lentã de 50 sau mai rapidã de 
120 de bãtãi/minut poate diminua debitul cardiac datoritã unui 
ventricul ce funcþioneazã neadecvat sau leziunilor celulelor 
miocardice, a celulelor ischemice, a bolilor valvulare sau datoritã 
unei combinaþii ale acestora.

Existã trei mecanisme acceptate ale tahiaritmiilor: (1) automatism 
crescut al unui  centru normal sau ectopic, (2) reintrare într-o cale 
normalã sau accesorie, ºi (3) ritmuri declanºate post-depolarizare. 
Deºi tratamentul este cel mai bine ghidat de înþelegerea procesului 
subiacent, existã încã incertitudine legatã de mecanismul precis al 
multor aritmii, iar terapia este de multe ori empiricã.

Un focar ectopic este o zonã a inimii, distanþatã de pacemakerul 
normal al nodului sinusal, ce dobândeºte o activitate de pacemaker 
independentã ºi submineazã rolul pacemakerului. Rezultatul poate fi 

ARITMIILE CARDIACE

Mecanisme ale tahiaritmiei

FIG. 28-2. Modelul electrocardiografic P-QRS-T normal.
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o extrasistolã sau multiple depolarizãri în plus. Aceste pacemakere 
ectopice pot fi rezultatul (1) automatismului crescut al celulelor 
pacemaker subsidiare (de ex. din nodul AV sau din sistemul de 
conducere infranodalã) sau (2) automatism anormal al celulelor 
miocardice, care îndeplinesc arareori activitatea de pacemaker (de 
ex. celulele Purkinje). Aritmiile datorate unui focar ectopic au de 
obicei un debut progresiv ("perioadã de încãlzire"). Terminarea este 
de asemenea gradualã, comparativ cu debutul ºi terminarea bruscã 
întâlnitã în cazul mecanismelor de reintrare sau declanºate.

Reintrarea necesitã un bloc temporar sau permanent într-o cale a 
circuitului ºi o conducere mai lentã decât cea normalã în tot circuitul. 
Aceste situaþii sunt secundare bolilor, medicamentelor, cãilor 
accesorii, sau stimulãrii þesutului în timpul perioadei refractare 
relative (înainte de repolarizarea completã), ca în cazul depolarizã-
rilor precoce.

Aºa cum aratã Figura 28-3, impulsul stimulant condus în direcþia 
normalã descendentã întâlneºte cele douã cãi, gãseºte calea a blo-
catã, ºi coboarã pe calea b. În momentul în care a ajuns la poþiunea 
de jos a circuitului unde cele douã cãi se reunesc, impulsul se poate 
apoi propaga retrograd ascendent pe calea a ºi ajunge la conexiunea 
superioarã a circuitului. În mod normal, conducerea este atât de 
rapidã încât impulsul ar gãsi calea b încã refractarã la stimulare, ºi 
nu s-ar mai propaga în continuare. Totuºi, dacã în jurul circuitului 
conducerea ar fi suficient de lentã, calea b ar putea sã conducã din 
nou impulsul în direcþie anterogradã. La o dimensiune a circuitului ºi 
o vitezã de conducere adecvate, un impuls electric poate continua sã 
se propage în jurul circuitului într-o manierã ciclicã. De fiecare datã 
când impulsul trece prin porþiunile superioarã ºi inferioarã ale celor 
douã cãi, se produce depolarizarea.

Reintrarea se poate produce în jurul unor circuite definite 
anatomic, conducând la un ritm regulat rapid, precum tahicardia 
paroxisticã supraventricularã (TPSV). În schimb, reintrarea se poate 
produce si într-o manierã dezorganizatã ºi haoticã printr-un sinciþiu 
de þesut miocardic cum se întâlneºte, de exemplu, în fibrilaþia atrialã 
sau ventricularã.

Aritmiile datorate activitãþii declanºate se datoreazã unor osci-
laþii ale potenþialului transmembranar în timpul repolarizãrii sau 
dupã (post-potenþiale). În condiþii ideale de frecvenþã, post-potenþia-
lele ating un prag ºi declanºeazã o depolarizare totalã (post depolari-
zare). Odatã declanºat, acest proces se poate întreþine singur. 
Aritmiile declanºate de post-potenþiale precoce sunt agravate de o 
frecvenþã cardiacã lentã ºi sunt de obicei tratate prin accelerarea 
frecvenþei ventriculare cu medicamente cronotrope pozitive sau prin 
stimulare electricã. Aritmiile declanºate de post-potenþiale tardive 

sunt agravate de frecvenþa cardiacã rapidã. Tratamentul cu agenþi cu 
acþiune cronotropã negativã este de obicei eficient.

Urgenþa cu care tahiaritmiile necesitã tratament depinde de douã 
consideraþii: (1) dovezi ale existenþei hipoperfuziei (ºoc, status 
mental alterat, durere toracicã anginoasã, sau edem pulmonar), ºi (2) 
posibilitatea de a degenera într-o aritmie mai gravã sau stop cardiac. 
Cele douã metode terapeutice mai des folosite sunt medicaþia 
intravenoasã pentru pacienþii stabili clinic ºi cardioversia sincronã 
sau defibrilarea pentru pacienþii instabili. Unele tipuri de tahiaritmii 
sunt influenþabile prin electrostimulare overdrive, dar necesitã 
adesea o frecvenþã mai mare de 200 bãtãi/minut pentru a captura 
ventriculul.

Bradiaritmia poate fi cauzatã prin douã mecanisme: inhibarea 
activitãþii nodului sinusal sau blocuri ale sistemului de conducere. În 
ambele situaþii, controlul e preluat de centrii inferiori nodului SA 
care vor stimula inima; în condiþiile în care pacemakerul se aflã 
deasupra bifurcaþiei fasciculului lui His, frecvenþa este de obicei 
suficientã pentru menþinerea debitului cardiac.

Nevoia tratãrii de urgenþã a bradicardiei e hotãrâtã de douã 
consideraþii: (1) dovezi ale prezenþei hipoperfuziei ºi (2) posibilitatea 
de a degenera într-o bradicardie mai severã sau asistolie ventricularã. 
În general, tratamentul de urgenþã nu este necesar, decât dacã         
(1) frecvenþa cardiacã este mai lentã de 50 bãtãi/minut ºi existã 
dovezi clinice ale hipoperfuziei sau (2) bradicardia se datoreazã unei 
boli structurale a sistemului de conducere infranodale (tranzitorie sau 
permanentã) ºi riscã sã evolueze pânã la bloc AV complet. Primul 
grup de pacienþi necesitã tratament imediat in acelaºi timp cu 
evaluarea etiologiei bradicardiei ºi a oportunitãþii stimulãrii interne/ 
pacing-ului intern. Al doilea grup de pacienþi nu necesitã întotdeauna 
tratament imediat, dar trebuie monitorizat atent, cu tratamentul 
imediat disponibil, în timp ce se fac aranjamente pentru evaluare 
ulterioarã ºi posibil pacing cardiac intern.

Sunt disponibile în prezent trei metode pentru tratamentul de 
urgenþã al bradicardiei: atropinã, isoproterenol ºi pacing cardiac.

Atropina trebuie sã fie agentul folosit iniþial, cu doze de 0,5 mg 
intravenos la fiecare 5 minute pânã ce se obþine rãspunsul dorit sau 
se atinge o dozã vagoliticã totalã (în jur de 0,05 mg/kg la oameni). 
De obicei, dacã nu se observã un rãspuns dupã o dozã cumulatã de 
2,0 mg, dozele ulterioare nu mai au efect. Marea majoritate a 
cazurilor de bradicardie datorate afectãrii nodului SA sau AV 
rãspund la atropinã. Chiar ºi unii pacienþi cu blocuri infranodale pot 
rãspunde, aºa cã atropina meritã luatã în considerare în majoritatea 
cazurilor de bradicardie când este dorit tratamentul de urgenþã. 
Atropina poate sã creascã frecvenþa  ºi consumul miocardic de 
oxigen; astfel, nu are utilitate la un pacient cu bradicardie, dar stabil 
hemodinamic.

Se poate folosi isoproterenolul pentru bradicardia refractarã 
simptomaticã (când atropina nu are efect), care este în general 
datoratã unei patologii a sistemului de conducere infranodal. 
Isoproterenolul se administreazã ca perfuzie continuã, începând de la 

o ratã de 0,5 - 2,0 mg/min ºi crescând pânã la 10 mg/min, dupã cum 
este necesar, pentru a menþine o frecvenþã cardiacã de 60 de 
bãtãi/minut. Isoproterenolul creºte consumul miocardic de oxigen, 
stimuleazã activitatea ectopicã ventricularã ºi produce vasodilataþie 
perifericã, ceea ce îl face un agent semnificativ mai puþin atractiv 
decât atropina. Rãspunsul la isoproterenol este mai slab decât cel 
observat în cazul atropinei, deºi isoproterenolul se foloseºte de 
obicei doar la pacienþii care nu rãspund la atropina. Este dificil de 
aflat cât de eficient ar fi isoproterenolul dacã ar fi folosit primul, dar 
nu existã nicio recomandare pentru folosirea sa ca agent de primã 

Mecanisme ale bradiaritmiei

Conducere normalã

Conducere lentã

Conducere blocatã

FIG. 28-3. Circuitul de reintrare.
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linie.
Pacingul cardiac extern reprezintã reapariþia unui vechi concept 

dar cu noi echipamente electronice noi care fac tehnica mai sensibilã 
ºi mai aptã sã captureze ritmul. Acest echipament ar trebui sã fie 
disponibil în orice instituþie de urgenþã. Medicul de urgenþã trebuie 
sã devinã familiar cu tehnica aplicãrii pace-makerului transcutan 
astfel încât sã detecteze ºi sã stimuleze corespunzãtor.

Pacing-ul intern este tratamentul definitiv al bradicardiei 
progresive sau persistente. Pacingul intern de urgenþã e posibil prin 
utilizarea cateterelor cu balon la vârf sau a cateterelor flotante 
semiflexibile, deºi, fãrã ghidaj fluoroscopic plasarea stabilã la un 
pacient cu debit cardiac scãzut este deseori dificilã din punct de 
vedere tehnic.

   O oarecare variaþie a ratei de descãrcare a 
nodului sinusal este obiºnuitã, dar dacã variaþia depãºeºte 0,12 s 
între cel mai lung ºi cel mai scurt interval, este prezentã aritmia 
sinusalã. Caracteristicile ECG ale aritmiei sinusale sunt (1) unde P 

sinusale ºi intervale PR normale, (2) conducere AV 1:1, ºi (3) dife-
renþã de cel puþin 0,12 s între cel mai scurt ºi cel mai lung interval P-
P (Figura 28-4).

Semnificaþie clinicã   Aritmia sinusalã este frecvent o descoperire 
normalã la copii ºi adulþi  tineri; ea tinde sã disparã  cu înaintarea în 
vârstã. Aritmia sinusalã este cel mai adesea  de tip fazic (variazã cu 
respiraþia) ºi mai rar de tip nonfazic. În tipul  fazic, frecvenþa nodului 
sinusal se accelereazã în inspir ºi diminuã în expir, datoritã unor 
modificãri ale tonusului vagal ce se  produc în timpul respiraþiei (reflexul 
Bainbridge). Neregularitatea tipurilor  fazice ºi nonfazice poate fi  
exageratã de situaþii  care cresc tonusul vagal. Pe  parcursul unor 
intervale lungi de aritmie sinusalã, pot apare bãtãi joncþionale de 
scãpare.

Tratament   Nu este necesar.

  Bradicardia sinusalã apare când rata 
nodului sinusal scade sub 60 de bãtãi/minut. Caracteristicile ECG ale 
bradicardiei sinusale sunt (1) unde P sinusale ºi intervale PR 
normale, (2) conducere AV 1:1, ºi (3) frecvenþã atrialã sub 60 
bãtãi/minut.

Aritmiile supraventriculare

ARITMIA SINUSALÃ

BRADICARDIA SINUSALÃ 

Semnificaþie clinicã   Bradicardia sinusalã reprezintã o suprimare a 
ratei de descãrcare a nodului sinusal. Bradicardia sinusalã poate fi 
(1) fiziologicã (la atleþi în formã fizicã bunã, în timpul somnului, sau 
prin stimularea vagalã), (2) farmacologicã (digoxin, opioizi, rezer-

pinã, antagoniºti b-adrenergici, blocanþi ai canalelor de calciu, chini-
dinã), (3) patologicã (infarct miocardic acut inferior, presiune 
intracranianã crescutã, hipersensibilitatea sinusului carotidian, 
hipotiroidism).

Tratament

1. Bradicardia sinusalã de obicei nu necesitã tratament specific decât 
dacã frecvenþa cardiacã este de sub 50 bãtãi/minut ºi existã semne 
ale hipoperfuziei.

2. Terapia trebuie sã înceapã cu atropina, aºa cum a fost descris 
anterior. Majoritatea pacienþilor rãspund la una sau douã doze. 

3. Isoproterenolul poate fi folosit dacã atropina nu are efect.
4. Pacingul cardiac extern poate fi folosit la pacienþii refractari la 

atropinã sau isoproterenol.
5. Pacingul intern este necesar la pacienþi cu bradicardie sinusalã 

simptomaticã, recurentã sau persistentã.

   Tahicardia sinusalã are drept cauzã ac-
celerarea ratei de descãrcare a nodului sinusal. Caracteristicile ECG 
ale tahicardiei sinusale sunt (1) unde P sinusale ºi intervale PR 
normale, (2) conducere AV 1:1, ºi (3) frecvenþã atrialã situatã de 
obicei între 100 ºi 160 bãtãi/minut.

Semnificaþie clinicã   Tahicardia sinusalã reprezintã o accelerare a 
ratei de descãrcare a nodului sinusal, de obicei ca rãspuns la trei 
categorii de stimuli: (1) fiziologici (la sugari ºi copii, efort fizic, 
anxietate, emoþii), (2) farmacologici (atropinã, epinefrinã ºi alte 
simpatomimetice, alcool, nicotinã, cafeinã), sau (3) patologici (febrã, 
hipoxie, anemie, hipovolemie, embolie pulmonarã). În multe dintre 
aceste situaþii, frecventa cardiacã crescutã se datoreazã unui efort de 

TAHICARDIA SINUSALÃ

FIG. 28-4. Aritmie sinusalã.

FIG. 28-5. Contracþii atriale prema-
ture. (Sus) unde P' ectopice (sãgeþi). 
(Jos) Bigeminal atrial.
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creºtere a debitului cardiac pentru a face faþã la nevoile circulatorii 
crescute.

Tratament

1. Nu e necesar niciun tratament specific, dar orice afecþiuni subia-
cente trebuie investigate ºi tratate.

2. Unii pacienþi cu IM acut au o tahicardie "nepotrivitã" ºi le este 

favorabilã încetinirea alurii ventriculare cu antagoniºti b-adre-
nergici.

   Extrasistolele atriale provin de la 
pacemakerele ectopice situate oriunde altundeva în atriu decât în 
nodul sinusal. Caracteristicile ECG ale extrasistolelor atriale sunt  
(1) o undã P' ectopicã ce apare mai repede (prematur) decât urmã-
toarea bãtaie sinusalã aºteptatã, (2) o undã P' ectopicã ce are o formã 
ºi un ax diferite, ºi (3) unda P' ectopicã poate sau nu sã fie condusã 
prin nodul AV (Figura 28-5). O extrasistolã atrialã  nu este condusã 
prin nodul AV dacã ajunge la acesta în timpul perioadei refractare 
absolute ºi este condusã cu o întârziere (interval P'-R mai lung) în 
timpul perioadei refractare relative. Majoritatea extrasistolelor atriale 
sunt conduse cu complexe QRS normale, dar unele pot fi conduse 
aberant prin sistemul infra-nodal, dacã ajung la o ramurã în perioada 
refractarã. Nodul sinusal este deseori depolarizat ºi "resetat", astfel 
cã, deºi intervalul dupã extrasistola atrialã  este deseori un pic mai 
lung decât durata anterioarã a ciclului, pauza nu este complet 
compensatorie.

Semnificaþie clinicã   Extrasistolele atriale sunt comune tuturor 
vârstelor ºi deseori apar în absenþa unei afecþiuni cardiace. Se 
presupune, deºi aceasta rãmâne nedoveditã, cã stresul, oboseala, 
alcoolul, tutunul ºi cafeaua pot precipita apariþia extrasistolelor 
atriale. Apariþia frecventã a acestora poate fi de asemenea întâlnitã în 
caz de boalã pulmonarã cronicã, boalã cardiacã ischemicã sau 
intoxicaþie digitalicã. Extrasistolele atriale pot precipita tahicardia 
atrialã susþinutã, flutter-ul sau fibrilaþia atriala, în anumite 
circumstanþe.

Tratament

1. Trebuie întreruptã administrarea oricãror medicamente  care 
precipitã extrasistolele atriale.

2. Bolile subiacente trebuie tratate.
3. Extrasistolele atriale ce provoacã simptome sau iniþiazã tahicardie 

susþinutã pot fi suprimate prin blocante ale canalelor de calciu, 

antagoniºti b-adrenergici, chinidinã ºi procainamidã.

   Tahicardia atrialã 
multifocalã (TAM; cunoscutã ºi sub numele de "ritm atrial haotic", 
sau "pacemaker atrial migrator") este un ritm neregulat cauzat de 
focare ectopice cu cel puþin trei sedii diferite. Caracteristicile ECG ale 

TAM  sunt (1) trei sau mai multe unde P de forme diferite; (2) inter -
vale P-P, P-R, ºi R-R modificate; ºi (3) ritm atrial de obicei între 100 
ºi 180 bãtãi/minut (Figura28-6). Tahicardia atrialã multifocalã este 
frecvent confundatã cu flutterul atrial (FlA) sau cu fibrilaþia (FA).

EXTRASISTOLELE ATRIALE

TAHICARDIA ATRIALÃ MULTIFOCALÃ

Semnificaþie clinicã   Tahicardia atrialã multifocalã se întâlneºte cel 
mai des la pacienþii mai în vârstã cu o boalã pulmonarã cronicã 
decompensatã, dar poate de asemenea complica insuficienþa cardiacã 
congestivã (ICC) sau poate apare  în sepsis ºi mai poate fi cauzatã de 
intoxicaþie cu metilxantinã. Intoxicaþia digitalicã este o cauzã puþin 
probabilã a TAM.

Tratament
1. Tratamentul este direcþionat cãtre boala subiacentã. În caz de 

boalã pulmonarã decompensatã, oxigenul ºi bronhodilatatoarele 
îmbunãtãþesc funcþia pulmonarã ºi oxigenarea arterialã ºi scad 
ectopia atrialã. Medicamentele pe bazã de teofilinã au fost asociate 
cu producerea sau exacerbarea acestei aritmii.

2. Tratamentul specific antiaritmic este rareori indicat. Antiaritmicele 
standard par sã nu fie eficiente în suprimarea acestor sedii multiple 
ale ectopiei atriale, ºi au fost de asemenea raportate efecte secun-
dare toxice. În mod similar, încercarea de a încetini frecvenþa 
ventricularã prin deprimarea conducerii nodale AV cu digoxin este 
dificilã fãrã producerea de efecte secundare toxice. Recent, au fost 
prezentate trei tipuri de terapie care pot fi utile la unii pacienþi. S-a 
demonstrat cã sulfatul de magneziu 2 g intravenos în 60 sec, 
urmate de perfuzie continuã cu 1 - 2 g/h , reduce ectopia atrialã la 
aceºti pacienþi ºi este uneori asociat cu trecerea la ritm sinusal. 
Pentru un efect antiaritmic complet al magneziului este necesar 
potasiu suplimentar pentru a se menþine nivelul seric al potasiului 
peste 4 mEq/L. Verapamilul intravenos (între 5 ºi 10 mg) înceti-
neºte rãspunsul ventricular la majoritatea pacienþilor, scade 
ectopia atrialã la unii pacienþi, ºi la mulþi e asociat cu conversia la 

ritm sinusal. Antagoniºtii b-adrenergici, esmolol, acebutolol ºi 
metoprolol scad frecvenþa ventricularã în TAM. Totuºi, teoretic, 

terapia cu b-blocanþi poate înrãutãþi bronhospasmul. Eficacitatea 
acestui tratament antiaritmic specific în cazul TAM nu este 
doveditã.

3. Cardioversia nu are efect în caz de multiple sedii ale ectopiei 
atriale.

   Flutterul atrial provine în mod normal dintr-
o zonã bine localizatã din interiorul atriilor. Mecanismul exact 
(reintrare, focar de automatism sau aritmie prin  activitate 
declanºatã) nu este cunoscut. Studiile intracardiace au demonstrat cã 
activitatea electricã provine de obicei din porþiunea inferioarã a 
atriului drept ºi se propagã în sus ºi spre stânga. Caracteristicile ECG 
ale FlA sunt (1) frecvenþa atrialã regulatã, situatã între 250 ºi 350 
bãtãi/minut (cel mai adesea 280 ºi 320 bãtãi/minut); (2) undele de 
flutter în formã de dinþi de fierãstrãu orientate în sus ºi cel mai 
vizibile pe derivaþiile II, III ºi aVF; ºi (3) bloc AV, de obicei 2:1, dar 
uneori mai mare, rezultând o frecvenþã ventricularã între 125 - 175 
bãtãi/minut (Figura 28-7). Conducerea AV 1:1 poate apãrea în 
prezenþa cãilor accesorii sau dacã se folosesc medicamente ce scad 
frecvenþa atrialã pânã la nivelul la care nodul AV poate conduce 1:1. 
O frecvenþã ventricularã mai mare de 300 bãtãi/minut trebuie sigur 
investigatã prin studii de electrofiziologie (EF). Masajul sinusului 

FLUTTERUL ATRIAL

FIG. 28-6. Tahicardie atrialã multifocalã.
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carotidian este o tehnicã utilã de încetinire a rãspunsului ventricular, 
de creºtere a blocului AV ºi de descoperire a undelor de flutter.

Semnificaþie clinicã   Flutterul atrial este de obicei asociat cu 
afecþiuni cardiace. Se întâlneºte cel mai frecvent la pacienþi cu o 
boalã cardiacã ishemicã sau infarct miocardic acut (IMA). Cauze 
mai puþin comune includ cardiomiopatie congestivã, embolie 
pulmonarã, miocarditã, traumatism toracic acut ºi, rareori, intoxi-
caþie digitalicã. Flutterul atrial poate fi o aritmie tranziþionalã între 
ritmul sinusal ºi fibrilaþia atrialã.

Tratament

1. Cardioversia cu  energie scãzutã (25 - 50 J) are succes în con-
versia la ritm sinusal  a mai mult de 90% din numãrul de cazuri de 
FlA. Un nivel energetic mai slab de 10 J ar trebui evitat, deoarece 
este mai probabil sã converteascã FlA la fibrilaþie atrialã decât la 
ritm sinusal.

2. Atunci când cardioversia este contraindicatã, controlul frecvenþei 
ventriculare poate fi obþinut prin folosirea de digoxin, verapamil, 
diltiazem, esmolol sau propranolol (vezi Cap. 29 pentru dozare). 
Dacã existã conducere de 1:1 ºi frecvenþa este de 300 bãtãi/minut 
sau mai rapidã, se poate lua în considerare preexcitaþia, iar 
procainamida poate fi medicamentul de primã alegere.

3. Chinidina sau procainamida pot fi folosite dupã ce s-a obþinut 
controlul frecvenþei ventriculare, pentru încetinirea sau conversia 
medicamentoasã a FlA, sau prevenirea recurenþei  aritmiei.

4. Administrarea de esmolol intravenos converteºte la ritm sinusal 
pânã la 60% dintre pacienþii cu FlA nou instalat.

5. Verapamilul sau diltiazemul intravenos converteºte ocazional FlA 
3în ritm sinusal.  

6. Unele dintre noile antiaritmice pot juca un rol în conversia 
medicamentoasã a FlA. Ibutilidul (0,01 mg/kg IV în 10 minute) 
poate converti FlA ºi fibrilaþia la ritm sinusal normal. Acest 
medicament trebuie folosit pentru FlA nou instalat, din cauza 
riscului de apariþie a emboliei dacã este folosit în FlA vechi. 
Ibutilidul este foarte eficace în conversia FlA sau a fibrilaþiei 
atriale; totuºi, existã un risc semnificativ de producere a torsadei 
vârfurilor. Pentru a reduce riscul de apariþie a torsadei vârfurilor, 

+se sugereazã verificarea nivelului de [K ] ºi a intervalului QT 
corectat, înaintea administrãrii acestui agent. Agentul nu ar trebui 
administrat în caz de hipopotasemie, interval QT corectat 

prelungit sau istoric de ICC. Posibilitatea apariþiei torsadei 
vârfurilor se poate prelungi la 4 - 6 ore dupã administrarea 
medicamentului.

   Fibrilaþia atrialã (FA) se produce când 
existã zone mici, multiple, de miocard atrial ce se descarcã ºi 
contractã atriile continuu. Nu existã depolarizare ºi contracþie atrialã 
uniformã, ci mai degrabã o tremurare a peretelui atrial. Deºi 
frecvenþa atrialã e de obicei mai mare de 400 bãtãi/minut, frecvenþa 
ventricularã este limitatã de perioada refractarã a nodului AV sau a 
cãii accesorii. Caracteristicile ECG ale fibrilaþiei atriale sunt (1) unde 
de fibrilaþie ale activitãþii atriale, cel mai uºor observabile în 
derivaþiile V , V , V , ºi aVF; ºi (2) rãspuns ventricular neregulat, în 1 2 3

general în jur de 170 - 180 bãtãi/minut la pacienþi cu nod AV sãnãtos 
(Figura 28-8). Bolile sau medicamentele (în special digoxinul) pot 

reduce conducerea în nodul AV ºi încetini vizibil rãspunsul ventri-
cular. Un rãspuns ventricular mai rapid poate fi observat la pacienþii 
cu cãi accesorii ºi s-a sugerat cã la aceºti pacienþi, frecvenþa poate fi 
folositã pentru estimarea perioadei refractare a cãii accesorii. 
Frecvenþele ventriculare de peste 300 bãtãi/minut sunt posibile, ºi 
periculoase. În acest caz, deoarece activarea ventricularã se produce 
pe calea accesorie, complexul QRS este de obicei larg. Configuraþia 
conducerii aberante poate diferi în funcþie de localizarea cãii 
accesorii. 

Semnificaþie clinicã   Fibrilaþia atrialã poate apare în formã 
paroxisticã sau susþinutã. Factorii predispozanþi la fibrilaþie atrialã 
sunt dimensiunea ºi masa atrialã crescutã, tonusul vagal crescut, ºi 
variaþii ale perioadelor refractare între pãrþi diferite ale miocardului 
atrial. Fibrilaþia atrialã se întâlneºte de obicei în asociaþie cu patru 
afecþiuni: cardiopatie reumatismalã, hipertensiune, boalã cardiacã 
ischemicã ºi tireotoxicozã. Cauze mai puþin frecvente sunt boli 
pulmonare cronice, pericarditã, intoxicaþie alcoolicã acutã, embolie 
pulmonarã, ºi defect septal atrial.

La pacienþii cu insuficienþã ventricularã stângã, contracþia atrialã 
stângã contribuie semnificativ la debitul cardiac. Pierderea 
contracþiei atriale eficiente, aºa cum se întâmplã în fibrilaþia atrialã, 
poate produce insuficienþã cardiacã la aceºti pacienþi. Fibrilaþia 
atrialã predispune de asemenea la embolie venoasã perifericã ºi 
atrialã, cu riscul de embolie pulmonarã ºi sistemicã. Pânã la 15% din 
pacienþii cu fibrilaþie atrialã cronicã au cel puþin un episod embolic 
în fiecare an. Conversia de la fibrilaþia atrialã cronicã la ritm sinusal 
implicã de asemenea un risc de 1 - 2% de embolie arterialã. Pacienþii 
cu fibrilaþie atrialã cronicã sunt frecvent anticoagulaþi.

Tratament

1. Fibrilaþia atrialã cu un rãspuns ventricular rapid ºi deteriorare 
hemodinamicã acutã ar trebui tratatã prin cardioversie electricã 
sincronã. Mai mult de 60 % dintre pacienþi pot fi convertiþi cu 100 
J ºi peste 80% cu 200 J. Conversia ºi menþinerea în ritm sinusal 
sunt mai probabile când fibrilaþia atrialã este de scurtã duratã ºi 
atriile nu sunt mult dilatate. Atunci când cardioversia iniþialã nu 

FIBRILAÞIA ATRIALÃ

FIG. 28-7. Flutter atrial.

FIG. 28-8. Fibrilaþie atrialã.
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reuºeºte, trebuie administratã intravenos procainamidã pentru a 
facilita încercãrile ulterioare de cardioversie. Chinidina adminis-
tratã oral, sau amiodarona în dozã micã pot îmbunãtãþi menþinerea 
ritmului sinusal. Metaanalize ºi analize asupra tratamentului 
antiaritmic postconversie au arãtat cã beneficiile de menþinere ale 
ritmului sinusal cu antiaritmice sunt parþial anulate printr-o 
creºtere a incidenþei morþii subite, presupusã a fi datoratã 
proprietãþilor proaritmice ale acestor medicamente. În cadrul 
Serviciului de Urgenþã, toate celelalte cauze ale hipotensiunii, 
precum pierderea sanguinã acutã, ar trebui excluse pânã a se trage 
concluzia cã frecvenþa este cea care cauzeazã deteriorarea 
hemodinamicã.

2. La pacienþii mai stabili, prima prioritate este obþinerea controlului 
ratei ventriculare. Diltiazem, 20 mg (0,25 mg/kg) administrat IV 
în 2 minute, este extrem de eficace pentru obþinerea controlului 
ratei ventriculare, rãspunsul maxim fiind observat la 2 - 7 minute. 
Se începe de obicei o perfuzie de 5 mg/h dupã doza iniþialã pentru 
a se menþine controlul, ºi se poate administra o a doua dozã de 
25mg (0,35 mg/kg) dupã 15 minute dacã controlul frecvenþei nu a 
fost obþinut. Verapamil 5 - 10 mg IV este eficient  pentru 
încetinirea rãspunsului ventricular la 60 - 70% dintre pacienþii cu 
fibrilaþie atrialã ºi converteºte 10 - 15% dintre aceºtia la ritm 

sinusal. Blocanþii b-adrenergici intravenoºi (de ex. esmololul ºi 
propranololul) sunt eficienþi, în special la pacienþii cu tireotoxiozã, 
sau stenozã mitralã reumatismalã, dar efectele depresoare asupra 
contractilitãþii miocardice îi fac mai puþin utilizabili în cazul 
pacienþilor cu insuficienþã ventricularã. Digoxinul intravenos este 
un agent eficient la aceºti pacienþi, deºi debutul acþiunii sale este 
lent, cu un timp mediu de peste 11 ore de obþinere a controlului 
ratei ventriculare. Cu un protocol de digitalizare rapidã, se poate 
vedea un efect în 3 pânã la 6 ore.

3. Odatã ce s-a obþinut controlul frecvenþei ventriculare, se poate 
aborda conversia medicamentoasã cu procainamidã, chinidinã sau 
verapamil. Procainamida administratã intravenos a fost folositã ca 
agent unic pentru a converti medicamentos la  ritm sinusal 
fibrilaþia atrialã de duratã scurtã; totuºi, ibutilidul este prezentat ca 
un agent mai bun. S-a demonstrat recent cã amiodarona (300 mg 
IV 1h; 20 mg/kg în urmãtoarele 24h) este un medicament de primã 
opþiune sigur ºi foarte eficient pentru restabilirea ritmului sinusal 
la pacienþii cu fibrilaþie atrialã ce se prezintã în departamentul de 

4urgenþã.  Datoritã riscului de trombi intraatriali ºi embolizare 
arterialã, pacienþii cu fibrilaþie atrialã ce dureazã de mai mult de 2 
zile ar trebui anticoagulaþi sistemic pe o perioadã de 1 pânã la 3 
sãptãmâni înainte de a se  încerca conversia medicamentoasã sau 
electricã. Lucrãri mai recente au indicat cã s-ar putea sã existe un 
risc crescut de embolie chiar ºi în FA ce dureazã de mai puþin de 
douã zile. O alternativã la preanticoagularea prelungitã este 
excluderea trombilor atriali prin ecografie transesofagianã. Cei 
fãrã trombi vizibili pot fi convertiþi în siguranþã dupã o dozã 

5de încãrcare de heparinã ºi warfarinã oralã timp de o lunã.  
4. Pacienþii cu rãspuns ventricular lent ce nu se datoreazã digitalei au 

o boalã de nod AV ºi probabil o tulburare mai generalizatã a 
conducerii cardiace (la aceºti pacienþi se observã bloc AV de 

gradul doi ºi trei când sunt convertiþi în ritm sinusal). Aceºti 
pacienþi sunt expuºi unui risc crescut de bradicardii severe sau 
asistolã dupã cardioversie sau terapie antiaritmicã.

5. La unii pacienþi cu rãspuns ventricular rapid, conversia va 
evidenþia o frecvenþã foarte lentã (sindromul bradi-tahi) datoratã 
afecþiunii subiacente a þesutului pacemaker-ului (sindromul 
sinusului bolnav/boalã de nod sinusal).

TAHICARDIA SUPRAVENTRICULARÃ   Tahicardia supraventri-
cularã (TSV) este un ritm regulat, rapid, produs prin mecanism de  
reintrare sau de un pacemaker ectopic situat în zonele de deasupra 
bifurcaþiei fasciculului lui His. Varianta prin reintrare este cea mai 
comunã. Aceºti pacienþi prezintã deseori episoade simptomatice 
acute numite tahicardie paroxisticã supraventricularã.

TSV din focar ectopic provine de obicei din atrii, cu o frecvenþã 
atrialã de 100 pânã la 250 bãtãi/minut (cel mai adesea 140 pânã la 
200 bãtãi/minut; Figura 28-9). Undele P normale pot fi confundate 
cu FlA sau, dacã existã bloc AV 2:1, cu ritmul sinusal.

TSV prin reintrare este întâlnitã la majoritatea pacienþilor cu 
TSV: în jur de 60% dintre aceºti pacienþi au reintrarea în nodul AV, ºi 
20% au reintrare printr-o cale accesorie. Restul au reintrarea prin alte 
arii. În cazul unei inimi normale, TSV prin reintrare cu o frecvenþã 
tipicã situatã între 160 ºi  200 bãtãi/minut adesea este toleratã ore sau 
zile în ºir. Totuºi, debitul cardiac este de obicei scãzut, indiferent de 
presiunea sanguinã, iar frecvenþe cardiace rapide pot duce la 
insuficienþã cardiacã în funcþie de gradul de afectare al miocardului.

TSV prin reintrare în interiorul nodului AV este iniþiatã de obicei 
când un impuls atrial ectopic întâlneºte nodul AV în timpul perioadei 
refractare relative (Figura 28-10). Existã douã cãi de conducere, 
paralele, diferite funcþional, în nodul AV care sunt conectate 
deasupra, spre partea atrialã, ºi jos, sub partea ventricularã a nodului. 
Acest circuit este capabil de reintrare susþinutã atunci când este 
stimulat corespunzãtor. În reintrarea prin  nodul AV, unda P este de 
obicei inclusã în complexul QRS ºi nu este vizibilã, existã conducere 
de 1:1 ºi complexul QRS este normal.

Pacienþii cu cãi accesorii au douã ramuri paralele ale circuitului 
de reintrare, nodul AV ºi calea accesorie, cu conexiuni la extremi-
tãþile atrialã ºi ventricularã  prin intermediul celulelor miocardice. 
Deºi reintrarea se poate produce în orice direcþie, ea se realizeazã de 
obicei anterograd prin nodul AV ºi retrograd prin calea accesorie, 
având ca rezultat complexe QRS înguste (conducere ortodromicã). 

FIG. 28-9. Tahicardie supraventricularã din focar ectopic cu condu-
cere atrioventricularã 2:1.

FIG. 28-10. Tahicardie supraventricularã(TSV) prin reintrare. (Sus) 
declanºeazã tahicardia paroxisticã atrialã. (Jos) TSV, frecvenþã de 
286 bãtãi/minut.
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În cazul sindromului Wolff-Parkinson-White (WPW), în jur de 85% 
dintre TSV prin reintrare au complexe QRS înguste. Atunci când 
conducerea se face anterograd prin calea accesorie ºi retrograd prin 
nodul AV (conducere antidromicã), complexele sunt largi ºi dificil de 
diferenþiat de tahicardia ventricularã.

Semnificaþie clinicã   Tahicardia supraventricularã din focar ectopic 
poate fi întâlnitã la pacienþii cu infarct miocardic acut, boalã 
pulmonarã cronicã, pneumonie, intoxicaþie cu alcool ºi toxicitate 
digitalicã (caz în care este des asociatã cu bloc AV ºi denumitã 
tahicardie paroxisticã atrialã cu bloc).  Se considerã în mod normal 
cã un procent ridicat dintre cazurile de TSV cu bloc, pânã la 75%, se 
datoreazã toxicitãþii digitalice. Totuºi, nu toate studiile au ajuns la 
aceastã concluzie.

TSV prin reintrare poate apare pe o inimã normalã sau în 
asociere cu cardiopatia reumatismalã, pericardita acutã, infarctul 
miocardic, prolapsul de valvã mitralã, sau unul dintre sindroamele de 
preexcitaþie.

TSV cauzeazã deseori senzaþie de palpitaþii ºi ameþealã. La 
pacienþii cu o boalã coronarianã, poate apãrea durerea toracicã de tip 
anginos ºi dispneea datoritã frecvenþei cardiace rapide. Insuficienþa 
cardiacã ºi edemul pulmonar pot apãrea la pacienþi cu funcþionare 
deficitarã a ventriculului stâng. Scurtarea perioadei de umplere 
diastolicã ºi scãderea consecutivã a debitului cardiac nu pot fi 
tolerate la pacienþi cu insuficienþã ventricularã stângã.

Tratament   Tahicardia supraventricularã prin reintrare poate fi 
convertitã prin blocarea conducerii printr-o ramurã a circuitului de 
reintrare; reintrarea susþinutã devine atunci imposibilã ºi se stinge, 
permiþând reluarea stimulãrii ventriculilor de cãtre ritmul sinusal. 
Întrucât de obicei este imposibil din punct de vedere clinic a se 
diferenþia între tahicardia supraventricularã din focar ectopic ºi cea 
prin reintrare, tratamentul este la început acelaºi.
1. S-a demonstrat cã manevrele ce cresc tonusul vagal încetinesc 

conducerea ºi cresc perioada refractarã a nodului AV. Aceste 
manevre pot fi efectuate singure, sau dupã administrarea de 
medicamente.

   a. Masajul sinusului carotidian exercitã presiune asupra sinusului 
carotidian ºi a baroreceptorilor folosind ca sprijin procesul 
transvers al C6. Trebuie identificate  eventuale sufluri caroti-
diene înaintea acestei  proceduri. Masajul trebuie efectuat în 
reprize de câte 10 s, prima datã de partea emisferei cerebrale 
nedominante, ºi nu trebuie niciodatã efectuat simultan pe 
ambele pãrþi. Blocul AV prelungit în timpul masajului carotidian 
poate apãrea la pacienþi cu o boalã a nodului AV, sau la cei care 
iau digoxin. Pacienþii cu stenoza arterei carotide pot sã sufere 
ischemie sau infarctizare cerebralã de la masaj carotidian prea 
viguros.

   b. Imersia feþei în apã rece se face pentru 6 - 7 secunde cu nãrile 
þinute închise ("reflexul de scufundare"). Aceastã manevrã e 
eficientã în special la sugari. Pãrinþii pacientului pot dezvolta un 
tonus vagal mai mare decât sugarul, aºa cã aceastã metodã 
trebuie abordatã cu atenþie.

   c. Manevra Valsalva efectuatã în poziþia culcat pe spate pare sã fie 
cea mai eficientã manevrã vagalã pentru conversia tahicardiei 
supraventriculare prin reintrare. Pentru eficacitate maximã, faza 
de încordare trebuie sã fie adecvatã ca duratã (de obicei cel 
puþin 10 s), încetinirea sau conversia observându-se în faza de 
relaxare.

2. Adenozina, un agent cu acþiune imediatã (20 s), produce bloc AV 
ºi s-a raportat cã determinã conversia la peste 90% din cazurile de 

6TSV prin reintrare.  Doza iniþialã este de 6 mg în bolus intravenos 
rapid. Acesta trebuie administrat într-o venã mare, preferabil în 

plica cotului. Dacã nu este observat nici un efect în 2 minute, 
poate fi administratã o a doua dozã de 12 mg. Nu existã un 
beneficiu dovedit al repetãrii dozelor sau al administrãrii de mai 
mult de 20 mg. Cel puþin 50% dintre pacienþi resimt reacþii 
adverse supãrãtoare, deºi trecãtoare, precum înroºirea feþei sau 
dureri toracice. Evident acestea trebuie discutate cu pacientul, 
când este posibil. Întrucât adenozina nu deþine niciun efect 
antiaritmic susþinut, bãtãile ectopice ulterioare pot reiniþia aritmia, 
ºi recurenþe rapide ale TSV sunt întâlnite la pânã la 25% dintre 
pacienþi. Avantajul major al adenozinei este efectul sãu foarte 

7scurt  ºi lipsa unor efecte hipotensive sau de depresie miocardicã. 
Adenozina este de asemenea sigurã ºi eficace la pacienþii instabili 
(cu dureri toracice ºi/sau hipotensiune) cu TSV prin reintrare. Se 
poate folosi fãrã probleme în timpul sarcinii. În plus, nu este 
contraindicatã în prezenþa sindromului WPW.

3. Se poate folosi, dacã este necesar, verapamil 0,075 - 0,15 mg/kg 
(3 - 10 mg) iv în 15 - 60 sec, cu o repetare a dozei la 30 de minute. 
Conform studiilor, mai mult de 90 % dintre adulþii cu TSV prin 
reintrare rãspund la verapamil în 1 - 2 minute. La pacienþii cu 
presiune arterialã normalã, administrarea de verapamil intravenos 
este aproape întotdeauna asociatã cu o scãdere a presiunii 
sanguine, chiar ºi dupã o conversie reuºitã a tahicardiei supraven-
triculare. Scãderea presiunii sistolice ºi arteriale medii este de 
aproximativ 20 ºi respectiv 10 mm Hg. Scãderea presiunii 
sanguine datorate verapamilului poate fi prevenitã ºi/sau tratatã cu 
calciu intravenos fãrã a reduce acþiunea antiaritmicã a verapami-
lului. Deºi a fost raportatã folosirea unor doze ºi sãruri diferite de 
calciu, calciul elementar, 90 mg administrat intravenos în 3 - 6 mi-
nute, pare sã fie sigur ºi eficace (90 mg calciu elementar = 10 mL 
soluþie de 10% de gluconat de calciu = 3,3 mL de soluþie de 10 % 
de calciu clorid). Oricând se foloseºte verapamil intravenos, 
calciul trebuie sã fie imediat disponibil. Verapamilul intravenos 
este în general considerat a fi contraindicat la pacienþii hipotensivi. 
Pentru mulþi, cardioversia este o abordare mai bunã pentru 
pacienþii hipotensivi cu TSV.

4. Diltiazem 20 mg (0,25 mg/kg) intravenos administrat în 2 minute 
s-a dovedit a fi eficient în proporþie de 75 - 100 % din cazuri 
pentru convertirea TSV prin reintrare.

5. Tonusul vagal poate fi crescut prin creºterea farmacologicã a 
presiunii sanguine cu un vasoconstrictor periferic pur; trebuie 

utilizaþi agenþi fãrã acþiune b-adrenergicã. Aceastã metodã trebuie 
combinatã cu masajul sinusului carotidian. Presiunea sanguinã 
trebuie monitorizatã frecvent, iar presiunea diastolicã nu trebuie 
lãsatã sã depãºeascã 130 mm Hg. Nu trebuie folositã aceastã 
metodã dacã este deja prezentã hipertensiunea.

   a. Pot fi perfuzate metaraminol 200 mg/500 mL în soluþie glucozã 
5% sau norepinefrinã 4 mg/500 mL soluþie glucozã 5% la rate de 1 
- 2 mL/min ºi titrate pânã ce ritmul se converteºte.

   b. Se poate administra metoxaminã sau fenilefrinã, 0,5 - 1,0 mg iv 
în 2 - 3 minute, cu repetarea dozelor, dupã necesitate.

6. Esmololul este un blocant b-adrenergic intravenos cu o duratã a 
acþiunii foarte scurtã care poate fi titrat pentru obþinerea efectului. 
Acest agent poate fi folosit pentru a controla frecvenþa ventricu-
larã în cazul majoritãþii tahicardiilor de origine supraventricularã ºi 
este capabil sã converteascã în jur de jumãtate dintre cazurile de 
TSV prin reintrare. Esmololul se administreazã în dozã de 300 

mg/kg în bolus în 60 sec, urmat de o perfuzie începând de la 50g/kg 
pe min. Dacã nu apare un rãspuns adecvat dupã 2 - 5 minute, 

trebuie repetatã doza de 300 mg/kg în bolus ºi mãritã rata de 

perfuzie cu câte 50 mg/kg pe min. Rata maximã de perfuzie reco-

mandatã este de 300 mg/kg pe min, deºi majoritatea pacienþilor 

rãspund la doze de 200 mg/kg sau mai mici. În cazul regimurilor 
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agresive de dozare, hipotensiunea apare la aproximativ 50 % dintre 
pacienþi dar poate fi rapid compensatã prin încetarea perfuziei.

7. Propranololul 0,5 - 1,0 mg iv administrat lent în 60 sec, poate fi 
repetat la fiecare 5 minute, pânã ce ritmul se converteºte sau doza 
totalã atinge 0,1 mg/kg. Per total, propranololul deþine o ratã a 
succesului de 50%  în convertirea TSV prin reintrare; în jur de 80 
% din cazurile cu reintrare nodalã AV ºi 15 - 20 % din cele cu 
reintrare retrogradã prin tractul accesoriu.

8. Digoxin 0,5 mg iv, cu repetarea dozelor de 0,25 mg în 30 - 60 
min, poate fi folosit pânã ce apare rãspunsul sau pânã ce doza 
totalã ajunge la 0,02 mg/kg. Principalul dezavantaj al folosirii 
digoxinului a fost instalarea lentã a acþiunii ºi riscul de a dezvolta 
fibrilaþie atrialã sau FlA la pacienþii cu cãi accesorii.

9. Pacingul extern nonivaziv a fost folosit la un numãr limitat de 
pacienþi pentru a suprima tahicardia supraventricularã prin 
reintrare. Pacingul asincron cu 2 pânã la 10 impulsuri externe la o 
frecvenþã de 240 - 280 bãtãi/minut (în mod normal cu 40 
bãtãi/minut mai mult decât frecvenþa TSV) cu o amplitudine a 
impulsurilor de 120 mA, este eficient la adulþii tineri, stabili din 
punct de vedere hemodinamic. Majoritatea unitãþilor de pacing din 
cadrul departamentului de urgenþã nu oferã stimulare la 240 - 280 
bãtãi/minut. Unele defibrilatoare interne automate au capacitatea 
de overdrive pacing.

10. Cardioversia sincronã trebuie fãcutã la orice pacient instabil cu 
hipotensiune, edem pulmonar, sau dureri toracice severe. Energia 
necesarã este de obicei micã, sub 50 J.

Tahicardia supraventricularã din focar ectopic datoratã toxicitãþii 
digitalice se trateazã dupã cum urmeazã:

1. Întreruperea administrãrii de digoxin.
2. Atât timp cât nu existã bloc AV cu grad înalt, este indicatã corecþia 

hipopotasemiei, dacã existã, pentru a aduce nivelul potasiului seric 
spre limita superioarã a valorilor normale, în încercarea de a 
reduce ectopia atrialã.

3. Fragmentele de anticorpi anti digoxin trebuie luate în considerare 
la pacienþii cu deteriorare hemodinamicã sau aritmie ventricularã 
gravã datoratã toxicitãþii digitalice.

4. Fenitoina, lidocaina, sau magneziul administrate intravenos pot 
reduce ectopia atrialã. Rapoartele publicate nu sunt adecvate 
metodologic pentru dererminarea ratei de rãspuns, a riscurilor ºi 
beneficiilor fiecãrui agent, astfel cã alegerea este ghidatã de 
preferinþa personalã. Tradiþional, fenitoina este cel mai folosit 
medicament, dar rata sa de rãspuns nu este deosebitã ºi reacþiile 
adverse toxice sunt frecvente în cazul dozelor de încãrcare 
completã (15 - 18 mg/kg iv). Lidocaina nu este consideratã un 
agent util pentru acest tip de aritmie, dar existã rapoarte de caz ce 
indicã un oarecare beneficiu. Studii recente au arãtat cã sulfatul de 
magneziu, administrat 1 g iv, reduce în mod impresionant ectopia 
atrialã datoratã toxicitãþii digitalice ºi e posibil ca acest agent sã 
aibã un efect superior celui al fenitoinei sau lidocainei.

5. Cardioversia nu este eficientã ºi este potenþial riscantã în cazul 
aritmiei induse de digoxin.

În mod obiºnuit, un impuls joncþional se considerã a proveni din 
nodul AV sau din fascicolul lui His de deasupra bifurcaþiei. Nu a fost 
gãsit þesut cu funcþie de pacemaker în nodul AV al animalelor de 
experienþe. Aceastã chestiune nu este clarificatã la oameni. De la 
locul de origine, probabil în joncþiune, impulsul se propagã retrograd 
înspre atrii ºi anterograd înspre ventriculi. În funcþie de locul de 
origine, viteza de conducere ºi perioadele refractare, atriile pot fi 
activate înainte, în timpul, sau dupã depolarizarea ventricularã. 
Depolarizarea atrialã poate sã nu fie vizibilã dacã conducerea 

Aritmiile joncþionale

retrogradã a impulsului este blocatã sau dacã activarea atrialã se 
produce simultan cu activarea ventricularã ºi complexele QRS 
ascund undele P. Poate apare disocierea atrioventricularã dacã rata de 
descãrcare din pacemakerul joncþional este mai rapidã decât rata 
nodului sinusal ºi impulsul joncþional este blocat în conducerea 
retrogradã spre atrii.

  Extrasistolele joncþionale se 
datoreazã existenþei unui pacemaker ectopic în nodul AV sau 
fasciculul His. Caracteristicile ECG ale extrasistolelor joncþionale 
sunt dupã cum urmeazã:

1. Complexul QRS ectopic apare precoce.
2. Unda ectopicã P' are o formã ºi o direcþie diferite (de obicei 

inversate în derivaþiile II, III ºi aVF).
3. Unda P' ectopicã poate apãrea înainte sau dupã complexul QRS.
4. Intervalul P-R al bãtãii ectopice este mai scurt decât cel normal.
5. Complexul QRS este de obicei de formã normalã cu excepþia 

cazurilor când existã conducere aberantã.
6. Nodul sinusal este afectat ºi pauza post bãtaie ectopicã nu este 

complet compensatorie Figura 28-11). Unele extrasistolele 
joncþionale nu conduc retrograd; astfel, se poate întâlni o pauzã 
compensatorie.

Extrasistolele joncþionale  pot fi izolate, multiple (bigeminale sau 
trigeminale), sau multifocale.

Semnificaþie clinicã Extrasistolele joncþionale sunt neobiºnuite în 
cazul unei inimi sãnãtoase. Ele apar în caz de ICC, toxicitate 
digitalicã, boalã cardiacã ischemicã ºi IMA (în special al peretelui 
inferior).

Tratament

1. În mod normal nu e necesar niciun tratament specific.
2. Tratarea bolii subiacente.
3. Terapia antiaritmicã cu chinidinã sau procainamidã poate fi utilã 

atunci când extrasistolele joncþionale sunt frecvente, simptoma-
tice, sau genereazã aritmii mai severe.

   În circumstanþe normale, nodul 
sinusal se descarcã la o frecvenþã mai rapidã decât pacemakerele de 
la nivelul joncþiunii AV, astfel cã funcþia de pacemaker a acesteia ºi 
toate celelalte  pacemakere mai lente sunt suprimate (supresie 
overdrive). Dacã nodul sinusal descarcã mai lent sau impulsul  nu 
ajunge la joncþiunea AV, pot apãrea bãtãi joncþionale de scãpare, de 
obicei la o ratã între 40 - 60 bãtãi/minut, în funcþie de nivelul la care 

EXTRASISTOLELE JONCÞIONALE 

RITMURILE JONCÞIONALE

FIG. 28-11. Contracþii joncþionale premature.

FIG. 28-12. Ritm joncþional de scãpare, cu o ratã de 42 bãtãi/minut.
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se aflã pacemakerul. În general, bãtãile joncþionale de scãpare nu 
sunt conduse retrograd înspre atrii, aºa cã de obicei apare un 
complex QRS fãrã undã P' (Figura 28-12).

În alte condiþii, automatismul crescut al joncþiunii poate sã preia 
controlul asupra nodului sinusal ºi sã producã un ritm joncþional 
accelerat (la o ratã de 60 - 100 bãtãi/minut) sau tahicardie joncþio-

nalã (ratã de ³ 100 bãtãi/minut). De obicei, activitatea crescutã a 
pacemakerululi joncþional (Figura 28-13) captureazã ºi atriile ºi 
ventriculii.

Semnificaþie clinicã   Bãtãile joncþionale de scãpare pot apãrea 
oricând existã o pauzã suficient de lungã între impulsurile ce ajung 
la joncþiunea AV: bradicardie sinusalã, faza lentã a aritmiei sinusale, 
bloc AV, sau în pauza de dupã extrasistole. Ritmuri joncþionale de 
scãpare susþinute pot fi întâlnite în caz de ICC, miocarditã, 
hipopotasemie sau toxicitate digitalicã. Dacã frecvenþa ventricularã 
este prea scãzutã, pot apare ischemia miocardicã sau cerebralã.

Ritmul joncþional accelerat ºi tahicardia joncþionalã pot apãrea 
datoritã toxicitãþii digitalice, reumatism articular acut, sau IM 
inferior. În cazul toxicitãþii digitalice, frecvenþa este situatã de obicei 
între 70 ºi 130 de bãtãi/minut. Dacã acest ritm apare la un pacient 
tratat cu digoxin pentru fibrilaþie atrialã, ECG-ul este caracterizat de 
complexe QRS regulate suprapuse peste unde de fibrilaþie atriale. 
Reglarea rãspunsului ventricular în timpul tratamentului cu digoxin 
la un pacient cu fibrilaþie atrialã ar trebui sã ridice suspiciunea  de 
toxicitate digitalicã.

Tratament

1. Bãtãile joncþionale de scãpare izolate, rare, nu necesitã, de obicei, 
tratament specific.

2. Dacã ritmurile joncþionale de scãpare susþinute sunt simptomatice, 
trebuie tratatã cauza subiacentã. Se poate folosi atropina pentru a 
accelera temporar rata de descãrcare a nodului sinusal ºi pentru a 
creºte conducerea nodalã AV.

3. Ritmul joncþional accelerat ºi tahicardia joncþionalã nu produc de 
obicei simptome semnificative. Dacã toxicitatea digitalicã este 
cauza, administrarea medicamentului trebuie întreruptã. Dacã 
frecvenþa este rapidã ºi provoacã simptome, administrarea de 
potasiu suplimentar pentru a creºte nivelul seric pânã la valori la 
limita superioarã a normalului sau chiar uºor peste, poate duce la 
scãderea ei.

   Extrasistolele ventriculare se 
datoreazã unor impulsuri ce îºi au originea în una sau mai multe 
zone din ventriculi. Caracteristicile ECG ale extrasistolelor 
ventriculare sunt dupã cum urmeazã:

1. Complexe QRS premature ºi largi (Figura 28-14).
2. Nu sunt precedate de unde P.
3. Segmentul ST ºi unda T ale extrasistolelor ventriculare sunt 

orientate în sens opus deflexiunii  majoritãþii complexelor QRS.
4. Majoritatea extrasistolelor ventriculare nu afecteazã nodul sinusal, 

aºa cã de obicei existã o pauzã postectopicã complet compensa-
torie, sau extrasistolele ventriculare  pot fi interpolate între douã 
bãtãi sinusale (Figura 28-14).

5. Multe dintre extrasistolele ventriculare au un interval de cuplare 
fix (pânã la 0,04 s) faþã de bãtaia sinusalã precedentã. 

6. Unele extrasistole ventriculare sunt conduse la atrii, producând o 
undã P retrogradã.

Din când în când, apare o bãtaie ventricularã de fuziune atunci 
când impulsurile supraventriculare ºi ventriculare depolarizeazã 
ventriculii aproape simultan. Configuraþia complexelor QRS a 
bãtãilor de fuziune conþine caracteristici ale componentelor 
individuale.

O extrasistolã ventricularã poate fi confundatã cu o bãtaie 
supraventricularã condusã aberant. Câteva criterii clinice ºi de ECG 
pot fi folosite pentru a diferenþia bãtãile supraventriculare conduse 
aberant ºi extrasistolele ventriculare; acestea sunt discutate mai 
târziu în aceastã secþiune.

Semnificaþie clinicã   Extrasistolele ventriculare  sunt foarte frec-
vente, chiar ºi la pacienþi fãrã afecþiuni cardiace. Ele apar la 
majoritatea pacienþilor cu o boalã cardiacã ischemicã ºi sunt întâlnite 
aproape la toþi pacienþii cu IMA. Alte cauze frecvente ale extrasisto-
lelor ventriculare includ toxicitatea digitalicã, ICC, hipopotasemia, 
alcaloza, hipoxia ºi medicamentele simpatomimetice.

Deºi existã o corelaþie între gravitatea bolii coronariene 
subiacente ºi gradul ectopiei ventriculare, pãrerile sunt împãrþite 
asupra întrebãrii dacã ectopia ventricularã însãºi este un factor 
independent de risc pentru morbiditate sau mortalitate ulterioarã. 

Aritmiile ventriculare

EXTRASISTOLE VENTRICULARE

FIG. 28-13. Ritm joncþional accelerat, cu o ratã de 61 bãtãi/minut.

FIG. 28-14. Extrasistole ventriculare: unifocale (sus), interpolate 
(centru) ºi multifocale (jos).

Gradul

1

2

3

4A

4B

5

Caracteristici ECG

ESV monomorfe < 30/h

ESV monomorfe > 30/h

ESV polimorfe

Cuplete (2 ESV consecutive)

Triplete (3 sau mai multe ESV consecutive)

ESV cu fenomen R pe T

TABELUL 28-1. Sistemul de clasificare Lown pentru ectopia 
ventricularã
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Majoritatea studiilor au indicat cã extrasistolele ventriculare repetate 
(douã sau mai multe una dupã alta) au totuºi asociat un risc indepen-
dent la pacienþii coronarieni, dar dovezile în cazul altor forme de 
ectopie ventricularã sunt mai puþin convingãtoare. Lown a încercat 
prin clasificarea sa sã determine cantitativ riscul asociat extrasistoliei 
ventriculare cronice, dar clasificarea sa nu este universal acceptatã 
(Tabelul 28-1). Trebuie amintit cã respectiva clasificare a fost 
alcãtuitã pe pacienþi cu infarcte miocardice acute recente.

În condiþiile unui infarct miocardic acut, extrasistolele ventri-
culare indicã instabilitatea electricã subiacentã a inimii. Pacienþii 
sunt expuºi unui risc crescut de apariþie a fibrilaþiei ventriculare 
primare. Studii curente sugereazã cã diversele grade ale extrasisto-
lelor ventriculare ("aritmii de avertizare") nu sunt factori predictivi 
de încredere pentru fibrilaþia ventricularã ulterioarã.

Deºi este demonstrat experimental cã impulsurile electrice, 
precum extrasistolele ventriculare, care apar în timpul, sau precoce 
dupã repolarizare (aºa-numita perioadã vulnerabilã) pot iniþia 
tahicardia sau fibrilaþia ventricularã, studiile clinice au arãtat cã 
ESV-urile cuplate ce apar tardiv declanºeazã tahicardia ventricularã 
mai frecvent decât cele precoce (fenomenul R pe T).
Tratament

1. Majoritatea pacienþilor cu boli miocardice acute ºi extrasistole 
ventriculare rãspund la lidocainã administratã intravenos, deºi unii 
pacienþi pot avea nevoie de procainamidã. În condiþiile ischemiei 
miocardice acute (anginã instabilã sau IMA), mulþi dintre medici 
ar trata ESV-urile frecvente sau polimorfe în scopul de a reduce 
numãrul deceselor datorate tahicardiei sau fibrilaþiei ventriculare 
instalate brusc. Deºi studiile independente au sugerat existenþa 
unui beneficiu, datele statistice ºi metaanalizele nu au relevat 
nicio reducere a mortalitãþii datoratã tratamentului de 

8suprimare sau profilactic al extrasistolelor ventriculare.  

Folosirea de b-blocanþi poate fi o alegere mai bunã, ºi cel puþin 
metoprololul a fost asociat cu o scãdere mai mare a mortalitãþii la 
pacienþii post-IMA.

2. Pentru pacienþii cu extrasistole ventriculare cronice, nu existã 
dovezi cã antiaritmicele per oral îmbunãtãþesc rata de supravie-
þuire. Din contrã, studii mari, randomizate, pe pacienþi postinfarct 
atestã cã tratamentul cu encainidã, flecainidã sau moricizinã cresc 
incidenþa decesului prin stop cardiac ºi aritmii, probabil legat de 

9efectele lor proaritmice.  Înaintea tratãrii extrasistolelor ventricu-
lare cronice, medicul trebuie sã ia în considerare mai mulþi factori:

   a. Afecþiunea cardiacã subiacentã
   b. Natura ectopiei
   c. Prezenþa sau absenþa simptomelor
   d. Posibilele reacþii adverse ale terapiei antiaritmice orale
   e. Care tehnicã va fi folositã pentru a evalua eficacitatea terapiei 

(monitorizarea continuã vs. studiile electrofiziologice)? Terapia 
antiaritmicã oralã necesitã monitorizare atentã. La unii pacienþi 

expuºi riscului de moarte subitã, se folosesc defibrilatoarele 
interne  automate  împreunã cu antiaritmicele.

   Parasistolia are loc când un 

pacemaker ectopic independent este protejat de influenþa impulsu-

rilor exterioare (blocaj al intrãrii) ºi întrã în competiþie cu pace-

makerul dominant spre a genera depolarizãri miocardice. Un 
pacemaker parasistolic poate apãrea oriunde în inimã dar apare cel 
mai des în ventriculi, unde produce un ritm ce opereazã în competiþie 
cu nodul sinusal. Acest pacemaker ectopic are o ratã programatã; 
totuºi, nu toate bãtãile depolarizeazã ventriculii (bloc de ieºire).

Caracteristicile ECG ale parasistoliei ventriculare sunt             
(1) variaþia intervalului de cuplare dintre bãtaia sinusalã anterioarã ºi 
bãtaia ectopicã, (2) aceeaºi relaþie între intervalele bãtãilor 
interectopice, ºi (3) apariþia bãtãilor de fuziune (Figura 28-15). În 
mod normal, sunt necesare înregistrãri lungi ale ritmului pentru a 
stabili dacã intervalele interectopice sunt multiplii unui pacemaker 
parasistolic comun. Datoritã diferenþei rãspunsului la antiaritmice, 
este important sã se recunoascã ºi sã se diferenþieze bãtãile parasis-
tolice de extrasistolele ventriculare.
Semnificaþie clinicã   Parasistolia ventricularã este cel mai adesea 
asociatã cu boalã cardiacã ischemicã gravã, IMA, boalã hipertensivã 
sau dezechilibru electrolitic. Parasistolia este deseori autolimitatã ºi 
benignã, dar, uneori, poate duce la tahicardie sau fibrilaþie ventri-
cularã.

Tratament

1. Trebuie tratatã boala subiacentã.
2. Medicamentele antiaritmice sunt indicate la pacienþii cu episoade 

simptomatice sau bãtãi ce iniþiazã tahicardia ventricularã.

  Ritmul idioventri-
cular accelerat (AIVR = accelerated idioventricular rhythm) este un 
ritm ectopic de origine ventricularã ce are o frecvenþã între 40 - 100 
bãtãi/minut. Deºi ritmul idioventricular accelerat nu este o tahi-
cardie, termeni precum tahicardie idioventricularã, tahicardie 
neparoxisticã ventricularã, sau tahicardie ventricularã lentã  sunt 
uneori folosiþi pentru a descrie acest ritm.

Caracteristicile ECG ale ritmul idioventricular accelerat sunt (1) 
complexe QRS largi ºi regulate, (2) o frecvenþã situatã între 40 ºi 
100 bãtãi/minut care este adeseori apropiatã de frecvenþa sinusalã 
anterioarã, (3) de obicei apariþii de scurtã duratã (3 - 30 bãtãi/minut), 
ºi (4) începe deseori prin o bãtaie de fuziune (Figura 28-16).

Semnificaþie clinicã   Aceastã afecþiune apare cel mai frecvent în 
condiþiile unui infarct miocardic acut. Studiile  sugereazã cã ritmul 
idioventricular accelerat apare uneori pe parcursul trombolizei 
reuºite a unei artere coronare ocluzionate. Ritmul idioventricular 
accelerat ºi alte aritmii ventriculare întâlnite în aceastã situaþie sunt 
denumite aritmii de reperfuzie. Ritmul idioventricular accelerat 
poate fi întâlnit uneori la pacienþi fãrã vreo boalã cardiacã organicã. 
Deºi existã o asociere variabilã cu tahicardia ventricularã, nu existã o 

PARASISTOLIA VENTRICULARÃ

RITMUL IDIOVENTRICULAR ACCELERAT 

FIG. 28-15. Al cincilea ºi al optulea complex ventricular sunt 
premature ºi au o morfologie similarã dar au intervale de cuplare 
diferite. Al doilea complex (F) reprezintã o bãtaie de fuziune. Inter-
valul interectopic este de 2,36 sec (Reprodus cu permisiunea Heger 
JW, Niemann JT, Boman KG, et al: Cardiology for the House Officer. 
Baltimore, Williams & Wilkins, 1982.) FIG. 28-16. Ritm idioventricular accelerat.
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asociere clarã cu fibrilaþia ventricularã. Ritmul idioventricular 
accelerat de obicei nu determinã nici un simptom el însuºi. Uneori 
pierderea contracþiei atriale ºi scãderea consecutivã a debitului 
cardiac poate determina deteriorarea hemodinamicã.

Tratament

1. Tratamentul nu este necesar. Uneori, pacemakerul ritmului 
idioventricular accelerat poate fi singurul funcþional, ºi suprimarea 
sa cu lidocainã poate duce la asistolie cardiacã.

2. Dacã ritmul idioventricular accelerat susþinut provoacã simptome 
secundar scãderii debitului cardiac, s-ar putea sã fie necesar 
tratamentul prin pacing atrial.

   Tahicardia ventricularã înseamnã 
apariþia a trei sau mai multe depolarizãri ale unui pacemaker ectopic 
ventricular la o ratã de mai mult de 100 bãtãi/minut. Caracteristicile 
ECG ale tahicardiei ventriculare sunt (1) complexe QRS largi;      
(2) frecvenþã de peste 100 bãtãi/minut (cel mai des între 150 - 200 
bãtãi/minut); (3) ritm de obicei regulat, deºi poate apãrea o oarecare 
variaþie de la bãtaie la bãtaie; (4) axul QRS de obicei constant 
(Figura 28-17). Mai puþin frecvent (în jur de 5% din episoade), 
tahicardia ventricularã poate fi cu complexe QRS înguste (<120 ms). 
În aceste cazuri, criteriile ECG sugereazã de obicei o origine 
ventricularã (vezi "Tahiaritmia ventricularã versus cea cu conducere 
aberantã", mai jos). Tahicardia ventricularã poate fi nesusþinutã - de 
obicei episoade scurte, durând câteva secunde, cu final spontan - sau 
poate fi susþinutã - episoade mai lungi ce necesitã de obicei 
tratament.

Existã mai multe tipuri de tahicardie ventricularã. Flutterul 
ventricular este denumirea folositã pentru un model în zig-zag fãrã 
complexe QRS sau unde T clar vizibile. În cazul tahicardiei 
ventriculare bidirecþionale, polaritatea complexelor QRS alterneazã 
pe aceeaºi derivaþie. În cazul tahicardiei ventriculare alternante, 
complexele QRS alterneazã în înãlþime (dar nu polaritate) în aceeaºi 
derivaþie. (Tahicardia ventricularã bidirecþionalã ºi cea alternantã 

TAHICARDIA VENTRICULARÃ

indicã o afecþiune miocardicã gravã ºi deseori se datoreazã toxicitãþii 
digitale.) 

În cazul tahicardiei ventriculare polimorfe, complexele QRS pot 
avea multe forme diferite în cadrul unei singure derivaþii. Acest 
model a fost recent descris în cadrul sindromului Brugada, care 
constã în sincope, moarte subitã, supradenivelare neobiºnuitã a 

10punctului J în V  ºi V , ºi BRD.  A fost iniþial descris în 1991 ºi nu a 1 3

fost bine cunoscut pânã târziu în anii 90 (Figura 28-18). Sindromul 
Brugada trebuie considerat o cauzã potenþialã a sincopei la 
pacienþii ce se prezintã în urgenþã ºi la cei cu istoric familial de 
moarte subitã. Trebuie luatã în considerare investigarea ulterioarã a 
cazului chiar ºi în cazul unei ECG normale. Boala este determinatã 
genetic, ºi are o foarte mare incidenþã a morþii subite. Singurul 
tratament disponibil este defibrilatorul automat implantabil. ECG-ul 
poate fi normal dar deseori anomalia este demascatã în urma 
tratamentului cu procainamidã, flecainidã sau ajmalinã. Anomalia se 
gãseºte în gena SCN5A pe cromozomul 3 ºi se suspecteazã cã 
mecanismul electrofiziologic þine de curenþii tranzitorii (Ito) la nivel 
celular miocardic.

Tahicardia ventricularã atipicã (TdP, sau "torsada vârfurilor") 
este tahicardia în care axul QRS se modificã dintr-o direcþie pozitivã 
într-una negativã, pe o singurã derivaþie (Figura 28-19). Ritmul 
rezultã printr-un mecanism aritmic declanºat. Torsada vârfurilor 
apare de obicei în episoade scurte de 5 - 15 s, la o frecvenþã de 200 - 
240 bãtãi/minut. Aceastã formã de tahicardie ventricularã apare în 
general la pacienþii cu o boalã miocardicã gravã ºi care au repolari-
zare ventricularã prelungitã ºi inegalã (interval QT prelungit; Tabelul 
28-2).

Medicamentele care prelungesc ºi mai mult repolarizarea, 
precum chinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazina ºi 
antidepresivele triciclice, exacerbeazã aceastã aritmie. Tratamentul 
convenþional cu lidocainã este deseori ineficace. Pânã în prezent, 
tratamentul torsadei vârfurilor consta în accelerarea frecvenþei 
cardiace (astfel scurtând repolarizarea ventricularã) cu isoproterenol 

(2 -8 mg/min) fãcând simultan aranjamente pentru implantarea de 
pacemaker ventricular care sã suprastimuleze inima cu frecvenþe 
între 90 - 120 bãtãi/minut. Pacingul temporar este cea mai eficientã 
ºi sigurã metodã de tratare a torsadei vârfurilor ºi de prevenire a 
recurenþei în cadrul secþiilor de urgenþã. Rapoarte recente aratã cã 
sulfatul de magneziu, 1 - 2 g iv în 60 - 90 sec, urmat de perfuzie cu  
1 - 2 g/h, este eficient pentru abolirea acestor episoade de torsadã a 
vârfurilor, deºi recurenþe sunt întâlnite în ciuda perfuziei continue.  
S-au raportat succese anecdotice pentru o gamã largã de alþi agenþi ºi 

FIG. 28-17. Tahicardie ventricularã.

FIG. 28-18. Sindromul Brugada.
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antiaritmice, dar eficienþa lor generalã rãmâne disputabilã.

Semnificaþie clinicã   Tahicardia ventricularã este foarte rarã la 
pacienþii fãrã o boalã cardiacã subiacentã. Cele mai comune cauze 
ale tahicardiei ventriculare sunt boala cardiacã ischemicã ºi infarctul 
miocardic acut. Printre cauzele mai puþin frecvente se numãrã 
cardiomiopatia hipertroficã, prolapsul de valvã mitralã, ºi toxicitate 
datoratã mai multor medicamente (digoxin, chinidinã, procainamidã 
ºi simpatomimetice). Hipoxia, alcaloza, ºi tulburãrile electrolitice 
exacerbeazã tendinþa de activitate ectopicã ventricularã ºi tahicardie.

Existã frecvent o falsã concepþie, aceea cã pacienþii cu tahicardie 
ventricularã par instabili clinic; aceasta este baza pentru presupu-
nerea greºitã cã pacienþii cu o tahicardie cu complexe largi care par 
stabili, au TSV cu conducere aberantã mai degrabã decât tahicardie 
ventricularã. Tahicardia ventricularã nu poate fi diferenþiatã de 
tahicardia supraventricularã cu conducere aberantã pe baza 
simptomelor clinice, a presiunii sanguine sau a frecvenþei 

cardiace. În cazul ambelor tipuri de aritmie trebuie fãcutã cardio-
versia pacienþilor instabili. La pacienþi stabili, ar trebui mai întâi 
fãcut un ECG cu 12 derivaþii ºi examinat pentru dovezi în favoarea 
unei aritmii sau a celeilalte; dar chiar ºi atunci este deseori dificil de 
deosebit. Astfel, în general, este bine a se trata toate tahicardiile cu 
complexe largi ca ºi cum ar fi tahicardie ventricularã cu lidocainã 
sau procainamidã. Aceste medicamente sunt evident eficiente în 
cazul tahicardiei ventriculare ºi deseori surprinzãtor de eficiente în 
cazul tahicardiei supraventriculare cu conducere aberantã, ºi implicã 
un risc minor de a face rãu pacientului. Din contrã, verapamilul este 
nociv la majoritatea pacienþilor cu tahicardie ventricularã, deoarece 
accelereazã frecvenþa cardiacã ºi scade presiunea sangvinã fãrã sã 
converteascã ritmul. Adenozina pare sã fie puþin nocivã pacienþilor 
cu tahicardie ventricularã ºi are un potenþial bun în tratamentul 
tahicardiei cu complexe QRS largi.

Tratament

1. Pacienþii instabili sau cei în stop cardiac ar trebui trataþi prin 
cardioversie electricã sincronã. Tahicardia ventricularã simpto-
maticã cu puls ar trebui tratatã prin cardioversie electricã sincro-
nizatã, începând de la 100 J. Pentru tahicardia ventricularã fãrã 
puls, cardioversia asincronã ar trebui sã înceapã cu 200 J.

2. Pacienþii stabili clinic pot fi trataþi cu antiaritmice cu administrare 
intravenoasã.

   a. Lidocainã (xilinã) 75 mg (1,0 to 1,5 mg/kg) iv în 60 - 90 sec, 
poate fi folositã, urmatã de o perfuzie continuã cu 1 - 4 mg/min 

(10 - 40 mg/kg pe min). O repetare a dozei de 50 mg, adminis-
tratã în bolus, poate fi necesarã în primele 20 de minute pentru a 
evita o scãdere sub nivelul seric terapeutica, datoratã fazei 
timpurii a distribuþiei.

   b. Amiodarona, 150 mg în primele 10 minute, poate fi repetatã la 
fiecare 10 minute pânã se ajunge la o dozã totalã de 2 g. Sau se 
poate administra o dozã de întreþinere de 0,5 mg/min în 18 h.

   c. Se poate administra procainamidã cu o frecvenþã mai lentã de 50 
mg/min iv pânã ce aritmia este convertitã, doza totalã ajunge la 
15 - 17 mg/kg la pacienþi normali (12 mg/kg la pacienþi cu ICC) 
sau se dezvoltã semne timpurii de toxicitate cu hipotensiune sau 
prelungirea QRS. Doza de încãrcare trebuie urmatã de o 
perfuzie de întreþinere de 2,8 mg/kg pe orã la subiecþi normali 
(1,4 mg/kg pe orã la pacienþi cu insuficienþã renalã).

   d. Au fost studiate o multitudine de alþi antiaritmici, pentru 
tratamentul tahicardiei ventriculare. Majoritatea agenþilor de 
clasa I ºi III sunt eficace pentru suprimarea bruscã a tahicardiei 
ventriculare când sunt administraþi intravenos. Apariþia de 
recomandãri privind utilizarea lor de rutinã va trebui sã aºtepte 
studii ulterioare.

   Fibrilaþia ventricularã este depola-
rizarea ºi contracþia total dezorganizatã a unor zone restrânse ale 
miocardului ventricular: nu existã o activitate de pompã ventricularã 
eficientã. ECG-ul fibrilaþiei ventriculare prezintã un model în zig-
zag fin sau grosolan  fãrã unde P sau complexe QRS recognoscibile 
(Figura 28-20).

În fibrilaþia ventricularã  nu sunt niciodatã detectabile pulsul sau 
tensiunea arterialã. La pacienþii care sunt conºtienþi ºi rãspund la 
stimuli, modelul ECG de fibrilaþie ventricularã este cauzat de un 

FIBRILAÞIA VENTRICULARÃ

FIG. 28-19. Douã exemple de episoade scurte de tahicardie ventri-
cularã atipicã ce prezintã variaþie sinusoidalã în amplitudinea ºi 
direcþia complexelor QRS, de ex. torsada vârfurilor. Înregistrarea de 
sus a fost iniþiatã de o extrasistolã ventricularã tardivã (derivaþia II).

TABELUL 28-2. Etiologiile ºi afecþiunile asociate torsadei 
vârfurilor

Familiale

Sindromul Jervell ºi Lange-Nielsen (surditate congenitalã)

Sindromul Romano-Ward (fãrã surditate)

Toxine ºi medicamente

Antiaritmice: cel mai frecvant cele din clasele IA, IC, ºi III.

Psihotrope: antidepresive triciclice, unele fenotiazine (tioridazine), 

tetraciclice (maprotilina).

Insecticide organofosforice

Diete cu proteine lichide

Boli cerebrovasculare

Accidente vasculare cerebrale, hemoragie intracraniana, endarterectomie 

carotidianã

Tulburãri electrolitice

Hipopotasemie, hipomagneziemie, hipocalcemie

Tulburãri endocrine

Hipotiroidism

Boli cardiace

Reumatism articular acut, sindromul prolapsului de valvã mitralã, 

miocarditã inflamatorie

Boli ale arterelor coronare

Ischemie sau infarct miocardic, insuficienþã ventricularã stângã

Malfuncþie de pacemaker

Complicaþie post-operatorie FIG. 28-20. Fibrilaþie ventricularã.
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artefact determinat de desprinderea electrodului sau de interferenþele 
electrice.

Semnificaþie clinicã   Fibrilaþia ventricularã se întâlneºte cel mai 
frecvent la pacienþi cu boalã cardiacã ischemicã gravã, cu sau fãrã 
infarct miocardic acut. Fibrilaþia ventricularã primarã se produce 
subit, fãrã deteriorare hemodinamicã precedentã, în timp ce fibrilaþia 
ventricularã secundarã se produce dupã o perioadã prelungitã de 
insuficienþã ventricularã stângã ºi/sau ºoc circulator. Fibrilaþia 
ventricularã se poate de asemenea produce datoritã toxicitãþii 
digitalice sau cu chinidinã, a hipotermiei, a traumatismului toracic 
nepenetrant, a tulburãrilor electrolitice severe sau iritaþiei miocar-
dice cauzate de cateterul intracardiac sau electrodul de pacemaker.

Tratament

1. Ghidul de practicã actual ACLS (Advanced Cardiac Life Support) 
(suport vital cardiac avansat) recomandã defibrilarea electricã 
imediatã cu 200 J. Dacã fibrilaþia ventricularã persistã, trebuie 
repetatã imediat defibrilarea cu 200 - 300 J la a doua încercare ºi 

11crescut nivelul la 360 J la a treia încercare.  
2. Dacã primele trei încercãri de defibrilare nu reuºesc, trebuie 

începutã resuscitarea cardiopulmonarã, ºi conform ghidului de 
practicã ACLS, defibrilãrile electrice ulterioare trebuie efectuate 
dupã administrarea de diverse medicamente intravenoase.

   Diferenþierea între bãtãile ectopice de 
origine ventricularã ºi cele de origine supraventricularã dar conduse 
aberant poate fi dificilã, mai ales în cazul tahicardiei susþinute, cu 
complexe QRS largi. În general, majoritatea pacienþilor cu 
tahicardii cu complexe largi au tahicardie ventricularã ºi trebuie 
abordaþi ca având tahicardie ventricularã pânã la dovedirea 
contrariului. Existã mai multe ghiduri de practicã medicalã ce pot fi 
utile pentru a face diferenþa.

1. Prezenþa unei unde P' ectopice este o bunã mãrturie în favoarea 
conducerii aberante, deºi pot apãrea bãtãi atriale ºi ventriculare 
ectopice simultane sau conducere retrogradã a impulsului. În cazul  
unui episod susþinut de tahicardie, disociaþia AV favorizeazã 
puternic originea ventricularã a aritmiei.

2. O pauzã postectopicã, de ex. complet compensatoare, e mai 
probabilã dupã o bãtaie ventricularã, dar excepþiile existã.

3. Bãtãile de fuziune sunt o bunã dovadã a originii ventriculare, dar 
existã excepþii.

TAHIARITMIA CU CONDUCERE ABERANTÃ VERSUS TAHI-

ARITMIA VENTRICULARÃ

4. Un bloc de ramurã alternant sugereazã conducerea aberantã.
5. Intervalele de cuplare sunt de obicei constante în bãtãile ventri-

culare ectopice, în afarã de cazul în care existã parasistolia. 
Intervalele de cuplare variabile sugereazã conducerea aberantã.

6. Rãspunsul la masajul sinusului carotidian sau la alte manevre 
vagale va încetini conducerea prin nodul AV ºi poate suprima 
tahicardia supraventricularã prin reintrare ºi încetini rãspunsul 
ventricular în cazul altor tipuri de TSV. Aceste manevre nu au 
practic niciun efect asupra aritmiilor ventriculare.

7. O duratã a QRS peste 0,14 sec este de obicei întâlnitã doar în 
cazul extrasistoliei ventriculare sau al tahicardiei.

8. În ceea ce priveºte morfologia QRS, Wellens ºi colegii sãi au 
studiat pacienþi cu tahicardie ventricularã ºi TSV cu conducere 

12aberantã utilizând electrocardiografia fasciculului lui His.  Au fost 
gãsite mai multe criterii ECG morfologice utile pentru diferen-
þierea între acestea douã (Tabelul 28-3). În cadrul Serviciului de 
Urgenþã, aceste criterii morfologice sunt mai puþin utile.

9. Urmãtoarele criteriile bazate pe istoricul pacientului sunt utile: 
vârsta de peste 35 de ani ºi/sau antecedente de IM, ICC, sau 
bypass coronarian sugereazã prezenþa tahicardiei ventriculare la 
pacienþii cu tahicardie cu complexe largi.

Impulsurile nodului sinusal trebuie conduse la atrii pentru a stimula 
inima în timpul ritmului sinusal. Dacã propagarea impulsurilor 
nodului sinusal sunt întârziate sau blocate (blocuri de ieºire) atunci 
este prezent blocul SA. Blocul sinoatrial este de trei grade. 

În blocul SA de gradul I, conducerea impulsului de la nodul 
sinusal la atrii este întârziatã, situaþie care nu poate fi recunoscutã pe 
ECG.

În blocul SA de gradul II, unele impulsuri se transmit ºi altele 
sunt blocate. Blocul SA de gradul II poate fi bãnuit oricând o undã P 
care ar fi trebuit sã urmeze  ºi complexul QRS corespunzãtor lipsesc. 
În tipul variabil (Wenckebach) de bloc SA de gradul II, unda P care 
lipseºte apare dupã o perioadã de prelungire progresivã a timpului de 
conducere de la nodul sinusal la atrii, uneori nedetectabilã pe ECG. 
Totuºi, o altã situaþie ECG similarã cu fenomenul Wenckebach poate 
fi întâlnitã: scurtarea progresivã a intervalelor P-P înainte de unda P 
lipsã (Figura 28-21). În tipul fix de bloc SA de gradul II, timpul 
conducerii SA rãmâne constant înainte ºi dupã impulsurile blocate. 
În aceastã situaþie, intervalul care urmeazã bãtãii lipsã, este exact sau 
aproape exact multiplu duratei unui ciclu cardiac (Figura 28-22).

Blocul SA de gradul III apare când descãrcãrile nodului sinusal 
sunt blocate complet, ºi nu se observã nici o undã P cu originea în 
nodul sinusal. Mai existã trei alte cauze de absenþã a undei P în plus 
faþã de blocul sino-atrial de gradul trei: (1) insuficienþa nodului 
sinusal, (2) un stimul al nodului sinusal neadecvat pentru a stimula 
atriile, ºi (3) atrii fãrã rãspuns.

Semnificaþia clinicã   Blocurile sinoatriale sunt produse de obicei de 
boli miocardice (reumatism articular acut, infarct miocardic acut 
(IMA) inferior sau alte cauze de miocarditã) sau toxicitatea medica-

TULBURÃRI DE CONDUCERE

Blocul sinoatrial

TABELUL 28-3. Conducerea aberantã versus ectopia ventricularã

Forma QRS în V1

rSR' (modelul BRD)

rR'

R

qR

RS

Pantã descendentã R 

neclarã

Panta ascendentã R 

neclarã

Favorizeazã

Conducerea 

aberantã

Tahicardia 

ventricularã

Ambele

Forma QRS 

în V6

qRS

rS

S

qR sau QR

R

qQ’

RS

R neclar

Favorizeazã

Conducerea 

aberantã

Tahicardia 

ventricularã

Ambele FIG. 28-21. Blocul sino-atrial de gradul II tipul I (Wenckebach). 
(Reprodus cu permisiunea Braunwald E: Heart Disease. A Textbook 
of Cardiovascular Medicine. Philadelphia, WB Saunders, 1980.)
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mentoasã (digoxin, chinidinã, salicilaþi, blocanþi b-adrenergici sau 
blocanþi ale canalelor de calciu). La unele persoane, stimularea 
vagalã poate produce bloc SA.

Tratament

1. Tratamentul depinde de cauza subiacentã, aritmii concomitente, 
sau dacã sunt prezente simptome ale hipoperfuziei.

2. Rata de descãrcare a nodului sinusal ºi conducerea sinoatrialã 
poate fi îmbunãtãþitã de cãtre atropinã sau izoproterenol, când este 
necesar; totuºi, ischemia poate fi cauzatã de un ritm accelerat.

3. Pacing cardiac este indicat la pacienþii cu bradicardie simpto-
maticã recurentã sau persistentã.

Pauza sinusalã se datoreazã unui eºec a formãrii impulsului în 
interiorul nodului sinusal. În stopul sinusal, intervalul P-P nu are nici 
o relaþie matematicã cu rata de descãrcare de bazã a nodului sinusal 
(Figura 28-23).

Semnificaþia clinicã   Aceleaºi situaþii care produc bloc SA pot 
produce ºi pauza sinusalã, în special toxicitatea digoxinului ºi bolile 
de îmbãtrânire a nodului SA, ca boala de nod sinusal, prezentatã mai 
jos. Este bine cunoscut cã digoxinul în combinaþie cu masajul 
sinusului carotidian pot produce pauzã sinusalã prelungitã. 
Scurte perioade de pauzã sinusalã pot apare la persoane sãnãtoase 
datoritã creºterii tonusului vagal. Dacã pauza sinusalã este prelun-
gitã, pot apare bãtãi AV joncþionale de scãpare.

Tratament

1. Tratamentul depinde de cauza subiacentã, aritmii asociate, ºi dacã 
sunt prezente simptomele hipoperfuziei.

2. Dacã pauza sinusalã este simptomaticã, atropina creºte de obicei 
rata de descãrcare a nodului sinusal. 

3. Pacing cardiac este indicat în bradicardia simptomaticã recurentã 
sau persistentã. 

Disociaþia atrioventricularã este o patologie în care atriile ºi ventri-
culii sunt stimulate de pacemakeri diferiþi. Nu este o tulburare de 
ritm primarã, dar este secundarã unei alte tulburãri de ritm sau 
conducere. Existã douã tipuri de disociaþie: pasivã (în absenþa sau 
"de scãpare") ºi activã (interferenþã).

Disociaþia AV pasivã apare când un impuls nu reuºeºte sã ajungã 
la nodul AV deoarece existã o insuficienþã sau un bloc a nodului 
sinusal. De obicei un ritm de scãpare preia controlul ºi stimuleazã 
ventriculii. Când nodul sinusal îºi revine, activitatea atrialã preia 
conducerea, dar poate exista o perioadã în timpul cãreia ventriculii 

Stopul sinusal (Pauza)

Disociaþia atrioventricularã

sunt în continuare conduºi de pacemaker-ul de scãpare ºi unda P ºi 
complexele QRS apar independent unele de altele (Figura 28-24).

Disociaþia AV activã apare când un pacemaker mai lent devine 
mai accelerat ºi depãºeºte rata activitãþii nodului sinusal preluând 
stimularea ventriculilor, dar atriile sunt încã stimulate ca înainte 
(Figura 28-25).

În ambele tipuri de disociaþie AV, bãtãile de fuziune sunt 
comune. Este de asemenea obiºnuit ca douã pacemekere sã aibã 
ritmuri aproape identice, posibil datoritã unei influenþe mecanice sau 
electrice care tind sã le menþinã aceeaºi frecvenþã, situaþie numitã 
disociaþie izoritmicã.

Semnificaþia clinicã   Disociaþia AV pasivã apare când rata de 
descãrcare a nodului sinusal este încetinitã de bradicardia sinusalã, 
aritmii sinusale, blocul SA, sau pauza sinusalã. Cauzele obiºnuite 
includ (1) boalã cardiacã ischemicã (în special IMA inferior),         
(2) miocardite (în special reumatism articular acut), (3) toxicitatea 
medicamentelor (în special digoxin), ºi (4) reflexe vagale. Poate fi 
întâlnitã de asemenea la sportivii  bine antrenaþi.

Disociaþia AV activã apare când automatismul pacemakerului 
inferior este crescut. Cauzele comune includ ischemia miocardicã ºi 
toxicitatea medicamentelor (în special digoxinul). Aceastã formã de 
disociaþie AV se întâlneºte doar când ritmul tahicardic inferior nu 
este condus la nodul sinusal ºi acesta nu este captat. Tahicardia 
ventricularã este exemplul clasic de disociaþie AV activã.

Tratament

1. Majoritatea tipurilor de  disociaþie AV au un ritm cardiac 
acceptabil ºi sunt bine tolerate.

2. Terapia, dacã este necesarã, este cea a cauzei subiacente.

Clasificarea clinicã a blocurilor AV a apãrut înainte ca localizarea ºi 
mecanismele implicate în afectarea conducerii între atrii ºi ventriculi 
sã fie înþeleasã. De fapt, Wenckebach a descris blocul care-i poartã 
numele înainte de dezvoltarea ECG-ului prin observarea undelor A ºi 

Blocurile atrioventriculare

FIG. 28-22. Blocul sinoatrial de gradul II tip II - fix (derivaþia V ).4

FIG. 28-23. Pauza sinusalã.

FIG. 28-24. Disociaþia atrioventricularã (AV) pasivã, secundarã unui 
bloc AV de gradul III.

FIG. 28-25. Disociaþia atrioventricularã activã (sãgeþile = unde P).
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V a venelor jugulare. Mobitz a descris clasificarea sa dupã invenþia 
ECG-ului, dar înainte de descoperirea fasciculului His. Aceastã 
clasificare este prea simplã pentru a cuprinde toate problemele 
conducerii AV care pot apare. Totuºi, în respect faþã de observaþiile 
lor acest sistem este folosit aproape universal.

Blocul AV de gradul I este caracterizat de o întârziere a condu-
cerii AV manifestatã prin un interval P-R prelungit. Blocul AV de 
gradul II se caracterizeazã printr-o conducere AV intermitentã: unele 
impulsuri atriale ajung la ventriculi, iar altele sunt blocate. Blocul 
AV de gradul III se manifestã prin întreruperea completã a condu-
cerii AV.

Localizarea precisã a blocurilor de conducere AV poate fi 
realizatã prin electrocardiografia fasciculului His. Deºi aceastã 
metodã nu este disponibilã în secþiile de urgenþã, corelaþii pot fi 
fãcute, între ECG, localizarea aproximativã a blocului ºi riscul unei 
progresii viitoare.

Blocurile atrioventriculare pot fi de asemenea împãrþite în 
blocuri nodale ºi infranodale. Aceasta este o diferenþiere importantã, 
deoarece semnificaþia clinicã ºi prognosticul diferã în funcþie de 
aceastã clasificare. Blocurile nodale atrioventriculare (blocuri în 
zona AH) sunt datorate inhibãrii reversibile a conducerii, adesea sunt 
auto-limitate, ºi în general au un pacemaker de scãpare infranodal 
stabil care stimuleazã ventriculii. Ca urmare, blocurile nodale AV de 
obicei nu au un prognostic sever. Blocurile infranodale (blocurile din 
zona HV) de obicei sunt datorate bolilor organice a fasciculului His, 
sau a ramurilor fasciculului His; adesea leziunile sunt ireversibile. În 
general au un ritm ventricular de scãpare lent ºi instabil care 
stimuleazã ventriculii, ºi pot avea un prognostic sever, care depinde 
de circumstanþele clinice.

   În blocul AV de gradul I, fiecare 
impuls este condus la ventriculi, dar mai încet decât normal. Aceasta 
se recunoaºte printr-un interval P-R mai lung de 0,20 s (Figura 28-
26). Nodul AV este sediul unde are loc întârzierea, deºi acest bloc 
poate apare ºi la nivel infranodal.

Semnificaþia clinicã  Blocul AV de gradul I poate fi întâlnit 
ocazional ºi la inimi normale. Alte cauze obiºnuite includ tonusul 
vagal crescut (din orice cauzã), toxicitatea digitalicã, IMA inferior, 
miocarditele. Pacienþii cu bloc AV de gradul I fãrã dovezi ale unei 
boli organice par a nu avea o diferenþã semnificativã a mortalitãþii în 
comparaþie cu grupul de control.

Tratament

1. De obicei nu este necesar
2. Pacing profilactic la pacienþii cu IMA nu este indicat decât dacã 

apar tulburãri de conducere infranodale.

În acest tip de bloc existã o prelungire progresivã a conducerii AV (ºi 
a intervalului P-R) pânã când un impuls atrial este complet blocat 
(Figure 28-27). Aceastã particularitate de creºtere gradualã a unui 
bloc pânã ce devine complet este o proprietate a þesutului cardiac 

BLOCUL AV DE GRADUL I

Blocul AV de gradul II tip Mobitz I (Wenckebach) 

normal. În prezenþa unei boli, aceastã particularitate apare cu o ratã 
mult mai scãzutã. În laboratoarele de electrofiziologie, un bloc tip 
Wenckebach este frecvent întâlnit când stimularea atrialã are loc cu 
frecvenþe mai înalte ºi dezvãluie o cale accesorie.  Ratele conducerii 
sunt utilizate pentru a indica proporþia depolarizãrii de la atrii la 
ventriculi: 3:2 aratã cã douã din trei impulsuri atriale sunt conduse la 
ventriculi. De obicei un impuls atrial este blocat. Dupã bãtaia lipsã, 
conducerea AV revine la normal, ºi ciclul se repetã, cu aceeaºi ratã a 
conducerii (ratã fixã) sau cu o conducere diferitã (ratã variabilã). 
Acest tip de bloc este localizat aproape întotdeauna la nivelul 
nodului ºi este adesea datorat inhibiþiei reversibile a conducerii AV 
nodale.

Fenomenul Wenckebach implicã un paradox aparent. Chiar dacã 
intervalul P-R se alungeºte progresiv înainte de bãtaia lipsã, valoarea 
cu care se alungeºte se reduce cu bãtãi succesive; aceasta produce o 
scurtare progresivã a intervalului R-R înainte de bãtaia lipsã (vezi 
Figura 28-27). Acest semn poate fi folosit pentru a indica faptul cã 
un fenomen Wenckebach apare chiar ºi atunci când întârzierea 
conducerii nu se poate vedea, ca într-un bloc SA Wenckebach.

Se crede cã blocul Wenckebach apare deoarece fiecare 
depolarizare succesivã produce o prelungire a perioadei refractare a 
noului AV. Când impulsul atrial urmãtor penetreazã nodul, acesta se 
aflã la începutul perioadei refractare relative, ºi conducerea se face 
mai lent decât a stimulului anterior. Acest proces este progresiv pânã 
când un impuls atrial ajunge în nodul AV în timpul perioadei 
refractare absolute, ºi conducerea este blocatã total. Pauza permite 
nodului AV sã se recupereze, ºi procesul se poate relua.

Semnificaþia clinicã   Acest bloc este adesea tranzitoriu, ºi de obicei 
asociat cu un IMA inferior, toxicitate digitalicã, sau miocarditã, sau 
este adesea întâlnit dupã chirurgie cardiacã. Blocul Wenckebach 
poate apare când un nod AV normal este expus unei frecvenþe atriale 
foarte rapide.

Tratament

1. Tratamentul specific nu este  necesar dacã frecvenþa ventricularã 

FIG. 28-26. Blocul atrioventricular de gradul I (intervalul P-R = 0,3 s).

FIG. 28-27. Blocul AV de gradul II tip Mobitz I (Wenckebach) cu 
conducere 4:3.

FIG. 28-28. Sus: Bloc atrioventricular (AV) de gradul II Mobitz II. 
Jos: Bloc AV de gradul II cu conducere 2:1.
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lentã nu produce semne de hipoperfuzie.
2. Atropina 0,5 mg IV este alegerea iniþialã ca tratament, repetatã la 

fiecare 5 min dacã este necesar, titratã în funcþie de efectul dorit, 
sau pânã când se atinge o dozã totalã de 2.0 mg. Aproape toþi 
pacienþii rãspund la atropinã. Nevoia unei frecvenþe crescute ºi, 
sperãm, a unei perfuzii crescute, trebuie echilibratã de creºterea 
consumului crescut de O  miocardic la pacientul ischemic.2

3. Izoproterenolul este hazardant în situaþia IMA sau a toxicitãþii 
digitalice  ºi folosirea sa ar trebui evitatã. 

4. Plasarea unui pacing ventricular percutan sau transvenos ar trebui 
iniþiatã, dacã tratamentul cu atropina nu este eficient. Trebuie 
confirmat dacã hipoperfuzia se datoreazã frecvenþei ºi nu unei 
presarcini scãzute, aºa cum este cazul unor pacienþi cu IM inferior.

În acest bloc, intervalul P-R rãmâne constant înainte ºi dupã bãtãile 
neconduse (Figura 28-28). Una sau mai multe bãtãi pot sã nu fie 
conduse la un moment dat.

Blocurile Mobitz II de obicei apar în  sistemul de conducere 
infranodal, adesea cu bloc fascicular sau bloc de  ramurã coexistente, ºi 
ca urmare complexele QRS sunt largi. Chiar dacã  complexele QRS 
sunt înguste, blocul este în general în  sistemul de conducere infranodal. 

Când apare un bloc AV gradul II cu conducere fixã de 2:1, nu 
este posibil sa diferenþiem între un bloc Mobitz tip I (Wenckebach) 
sau Mobitz tip II (vezi Figura 28-28). Dacã complexele QRS sunt 
înguste, atunci blocul este la nivelul nodului AV sau infranodal, 
incidenþa celor douã localizãri fiind aproape egalã. Dacã complexele 
QRS sunt largi, este mai probabil ca blocul sã fie localizat infranodal.

Semnificaþia clinicã   Blocurile tip II implicã leziuni structurale ale 
sistemului de conducere infranodal, sunt de obicei permanente, ºi pot 
progresa brusc la bloc total, mai ales în condiþiile unui IMA.

Tratament

1. Tratamentul de urgenþã este necesar când frecvenþa ventricularã 
lentã produce simptome de hipoperfuzie. Primul medicament 
folosit ar trebui sã fie atropina, ºi pânã la 60% din pacienþi 
rãspund. Izoproterenolul este eficient la pânã la 50% din cazuri, 
dar poate fi hazardant în condiþiile unui IMA sau a toxicitãþii 
digitalice, ºi folosirea sa ar trebui evitatã. Pacing-ul cardiac 
percutan este o metodã utilã, la pacienþii care nu rãspund la 
atropinã. 

2. Majoritatea pacienþilor, mai ales în condiþiile IMA, vor necesita 
pacing cardiac transvenos. 

În blocul AV de gradul III, nu existã conducere AV. Un pacemaker de 
scãpare cu o frecvenþã mai redusã decât cea atrialã (Figura 28-29) 
stimuleazã ventriculii. Blocul AV de gradul III poate apare la nivel 
nodal sau infranodal.

Când blocul AV de gradul III apare în nodul AV, un pacemaker 
de scãpare joncþional preia controlul cu o frecvenþã ventricularã de 
40 - 60 bãtãi/min, ºi pentru cã stimulii au originea deasupra 
bifurcaþiei fasciculului His, complexele QRS sunt înguste. 

Blocul AV de gradul II Mobitz II 

Blocul AV de gradul III (Complet)

Când blocul AV de gradul III apare la nivel infranodal, 
ventriculii sunt conduºi de un ritm ventricular de scãpare cu o 
frecvenþã mai micã de 40 bãtãi/min. În blocul AV de gradul III de la 
nivelul fasciculului His,ritmul de scãpare este cu complexe QRS 
înguste în aproximativ jumãtate din cazuri. Cel mai probabil, în 
aceste cazuri pacemaker-ul de scãpare este deasupra bifurcaþiei 
sistemului de conducere. Blocul AV de gradul III de la nivelul 
ramurilor sau în oricare alt loc la nivelul reþelei Purkinje are ritmul 
de scãpare numai cu complexe QRS largi.

Semnificaþia clinicã  Blocul AV de gradul III nodal poate apare în  
pânã la 8% din cazurile de IMA inferior, când este de obicei  
tranzitoriu, dar poate dura câteva zile.

Blocurile AV de gradul III infranodale indicã leziuni structurale ale 
sistemului de conducere infranodal, aºa cum se  întâlneºte în IMA 
anterior extins. Pacemaker-ul ventricular de scãpare este de  obicei in-
capabil sã menþinã debitul cardiac ºi este  instabil, cu perioade de 
asistolie ventricularã. Când blocul AV se întâlneºte în IMA, mortali-
tatea este crescutã chiar ºi atunci când ritmul este menþinut prin pacing.

Tratament

1. Blocul AV de gradul III nodal ar trebui tratat ca blocul AV de 
gradul II Mobitz I, cu atropinã sau pacemaker ventricular on 
demand, dupã cum este necesar.

2. Blocul AV de gradul III infranodal necesitã pacemaker ventricular 
on demand. Când alte mãsuri nu sunt eficiente, izoproterenolul 
poate fi utilizat temporar pentru a accelera ritmul ventricular de 
scãpare, sau pacingul cardiac extern poate fi utilizat înainte de 
plasarea pacemaker-ului transvenos. 

Blocul unifascicular este o tulburare de conducere care afecteazã una 
din cele trei cãi de conducere infranodale majore: bloc de ramurã 
dreaptã (BRD), de fascicul antero-superior sau de fascicul postero-
inferior stâng. O varietate largã de procese patologice pot produce 
bloc la nivelul fasciculelor: ischemia, cardiomiopatia, boli valvulare 
(în special aorta), miocardita, chirurgia cardiacã, boli congenitale, ºi 
procese degenerative care afecteazã þesutul de conducere (bolile 
Lenegre sau Lev). Ramura dreaptã ºi fasciculul antero-superior stâng 
sunt relativ mici ºi sunt pãrþi ale sistemului de conducere care pot fi 
uºor afectate. Fasciculul postero-inferior stâng este foarte gros ºi este 
lezat de boli care afecteazã o zonã mare de miocard.

În blocul fasciculului antero-superior stâng, activarea ventricu-
lului stâng se face pe calea fasciculului postero-inferior stâng, ºi are 
o direcþie infero-superioarã ºi de la dreapta la stânga. Caracteristicile 
ECG ale blocului fascicular antero-superior sunt (1) durata normalã 
a QRS, (2) axa QRS în plan frontal între -30 ºi -90 de grade,          
(3) unda R în derivaþia I mai înaltã decât undele R din derivaþiile II 
sau III, (4) un complex cu aspect qR în derivaþia V , ºi (5) unde S l

adânci în derivaþiile II, III, ºi aVF (Figura 28-30). Fasciculul antero-
superior stâng este subþire ºi poate fi uºor afectat de leziuni focale. 
Alte cauze de deviaþie axialã stângã ar trebui excluse: IM inferior, 
hiperpota-semia, sindroamele de preexcitaþie, sau constituþia 
corporalã. Hipertrofia ventricularã stângã poate determina deviaþie 
axialã stângã cu bloc fascicular antero-superior; totuºi, axa este 
variabil sub -30 de grade.

În blocul fascicular postero-inferior stâng, activarea ventriculului 
stâng se face pe calea fasciculului antero-superior stâng ºi se face 
într-o direcþie supero-inferioarã ºi de la stânga la dreapta. Caracteris-
ticele ECG ale blocului fascicular postero-inferior stâng sunt (1) du-

BLOCURILE FASCICULARE

Blocul unifascicular

FIG. 28-9. Blocul atrioventricular de gradul III.
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rata QRS normalã, (2) axul QRS în plan frontal între 110 ºi 180 de 
grade, (3) unde r mici ºi S adânci în derivaþia I, (4) o undã R în 
derivaþia III mai înaltã decât unda R în derivaþia II, ºi (5) un complex 
cu aspect qR în derivaþia III (Figura 28-31). Fasciculul postero-
inferior este gros ºi nu este afectat de leziuni focale; prezenþa sa 
indicã boli cardiace organice de întindere mare. Alte cauze de 
deviaþie axialã dreaptã sunt cordul pulmonar cronic, hipertrofia 
ventricularã dreaptã, ºi IM lateral.

În blocul de ramurã dreaptã (BRD), activarea ventricularã se 
face pe calea ramului stâng, deplasându-se dinspre ventriculul stâng 
spre cel drept. Caracteristicele ECG ale BRD sunt (1) durata QRS 

prelungitã (³0,12 s); (2) complexe QRS de aspect RSR' în derivaþia 
V ; (3) unde S largi în derivaþiile laterale I, V , ºi V ; ºi (4) debut I 5 6

normal al activãrii ventriculare în derivaþia V  (Figura 28-32). Axa 6

QRS în plan frontal de obicei nu este deviatã la dreapta, dacã nu este 
asociatã o hipertrofie ventricularã dreaptã sau bloc fascicular 
postero-inferior stâng.

Blocul bifascular

Termenul de bloc bifascicular se referã la blocurile de conducere a 
douã fascicule: (1) BRD ºi blocul fasciculului antero-superior stâng, 
(2) BRD ºi blocul fascicular postero-inferior stâng, sau (3) Bloc de 
ramurã stângã (BRS).

În BRS, activarea ventricularã se face pe calea ramurii drepte ºi 
se deplaseazã de la dreapta la stânga ºi dinspre inferior spre superior. 

Caracteristicele ECG sunt (1) durata QRS prelungitã (³0,12 s); (2) 
unde R înalte ºi largi în derivaþia I, aV , V  ºi V ; (3) unde r mici L 5 6

urmate de unde S adânci în derivaþiile II, III, aV  ºi V  - V ; ºi (4) f 1 3

fãrã unde q în derivaþiile I, V  ºi V  (Figura 28-33).5 6

Termenul de bloc trifascicular se referã la o combinaþie de blocuri în 
toate cele trei fascicule, permanente sau tranzitorii: (1) BRD ºi blocul 
fasciculului antero-superior stâng cu bloc AV de gradul I, (2) BRD ºi 
blocul fasciculului postero-inferior stâng cu bloc AV de gradul I, (3) 
BRS cu bloc AV de gradul I, sau (4) alternative BRD ºi BRS.

Deºi blocurile bi- ºi trifasciculare indicã boli cadiace organice 
avansate, studiile pe termen lung pe pacienþii din ambulatoriu au 

Blocul trifascicular

FIG. 28-30. Bloc fascicular antero-
superior stâng.

FIG. 28-31. Bloc fascicular postero-
inferior stâng.
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demonstrat cã riscul progresiei bruºte spre bloc total ºi moarte subitã 
datoratã asistoliei ventriculare nu este mare. Este indicatã plasarea 
unui pacemaker ventricular doar în cazul simptomelor datorate unei 
bradicardii dovedite.

În prezenþa unui IMA, riscul de bloc total este mult mai mare 
când sunt prezente blocuri bi-sau trifasciculare preexistente sau nou 
apãrute. În aceste situaþii este indicatã plasarea profilacticã a unui 
pacemaker ventricular.

Câteva aritmii pot fi întâlnite în timpul resuscitãrii cardiace. 
Tahicardia ºi fibrilaþia ventricularã sunt potenþial tratabile, ºi 
resuscitarea poate avea ca rezultat supravieþuirea. Celelalte patru 
aritmii incluse aici au ºanse mai mici de reuºitã a resuscitãrii ºi este 
mult mai puþin probabilã supravieþuirea.

RITMURILE PRETERMINALE

Activitatea electricã fãrã puls

Activitatea electricã fãrã puls este prezenþa complexelor electrice 
fãrã a fi însoþite de contracþia mecanicã a inimii. În condiþiile 
stopului cardiac, disociaþia electro-mecanicã este datoratã unor 
tulburãri metabolice grave ale miocardului, care devine necontractil. 
La aceastã orã nu existã terapie cu beneficii sigure; cea mai bunã 
soluþie care poate fi recomandatã este continuarea resuscitãrii cardio-

pulmonare ºi agenþi a-adrenergici. Deºi terapia cu calciu a fost 
tradiþional recomandatã, majoritate studiilor nu au demonstrat un 
beneficiu clar, ºi sunt motive biofiziologice serioase pentru a con-
testa utilizarea calciului în stopul cardiac. Pacingul nu este eficient.

Alte patologii asociate cu activitatea electricã fãrã puls sunt (1) 
hipovolemia severã, (2) tamponada cardiacã (3) pneumotoraxul 
sufocant, (4) embolia pulmonarã masivã, ºi (5) ruptura peretelui 
ventricular. Primele trei situaþii pot fi tratate dacã sunt recunoscute în 
stadii incipiente.

Ritmul idioventricular

FIG. 28-32. Bloc de ramurã dreaptã.

FIG. 28-33. Bloc de ramurã stângã.
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Un ritm idioventricular este un ritm  de scãpare cu originea în 

ventriculi, cu complexe QRS foarte largi (³0.16 s) ºi cu o frecvenþã  
mai micã de 40 bãtãi/min (Figura  28-34). Contracþiile cardiace eficiente 
ºi pulsul pot sau nu sã  fie prezente. Ritmul idioventricular poate apare 
ca rezultat al unui bloc AV complet infranodal, IMA, tamponadã 
cardiacã, sau hemoragie masivã. Tratamentul constã din accelerarea  
frecvenþei cardiace ºi ameliorarea contracþiilor prin  folosirea resuscitãrii 

cardiorespiratorii ºi a agenþilor a-adrenergici. Nu existã un beneficiu 
dovedit al utilizãrii atropinei sau izoproterenolului  în tratamentul 
ritmului idioventricular din timpul resuscitãrii cardiace.

Ritmul agonic constã în apariþia unor complexe ventriculare foarte 
întinse ºi neregulate cu frecvenþã lentã, de obicei fãrã contracþii 
ventriculare asociate (Figure 28-35).

Asistolia este lipsa completã a activitãþii cardiace. Tratamentul 
constã în stimularea activitãþi electrice ºi a contracþiilor mecanice 

prin resuscitare cardiopulmonarã continuã ºi agenþi a-adrenergici. 
Stimularea temporarã transtoracicã sau transvenoasã poate duce la 
captarea unui stimul electric, dar rar determinã activarea efectivã a 
pompei cardiace dacã agenþii iniþiali au fost neeficienþi. 

Boala de nod sinusal este o tulburare heterogenã care constã în gene-
rarea ºi conducerea anormalã a impulsurilor supraventriculare, ceea 
ce produce o largã varietate de tahi- ºi bradiaritmii supraventriculare 
intermitente. Tahiaritmiile sunt de obicei fibrilaþie atrialã, tahicardii 
joncþionale, tahicardii supraventriculare (TSV) prin reintrare ºi FlA. 
Bradiaritmiile sunt bradicardie sinusalã severã, pauza sinusalã 
prelungitã, ºi blocul SA, de obicei asociat cu tulburãri de conducere 
AV, ritmuri de scãpare AV joncþionale inadecvate.

Ritmul ventricular agonic

Asistola cardiacã (oprirea activitãþii cardiace)

SINDROMUL TAHICARDIE-BRADICARDIE 
(SINDROMUL SINUSULUI BOLNAV/BOALA DE 
NOD SINUSAL)

Semnificaþia clinicã   Simptomele bolii de nod sinusal sunt datorate 
efectelor frecvenþei cardiace rapide sau lente. Simptomele comune 
includ starea presincopalã sau sincopa, palpitaþii, dispnee, dureri 
toracice, ºi accidente cerebrovasculare.

O largã varietate de boli cardiace pot afecta nodul sinusal ºi AV 
ºi sã producã aritmiile din boala de nod sinusal: boli ischemice ºi 
reumatice, miocardite ºi pericardite, boli reumatismale, tumori 
metastatice, leziuni chirurgicale, sau cardiomiopatii.

Situaþii ca dureri abdominale, presiune intracranianã crescutã, 
tireotoxicozã, ºi hiperpotasemie, care cresc tonusul vagal, pot 
exacerba tulburãrile bolii de nod sinusal ºi pot creºte intensitatea 
simptomelor. Medicamente ca digoxinul, chinidina, procainamida, 

disopiramida, nicotina, antagoniºtii b-adrenergici, sau blocanþii 
canalelor de calciu pot intensifica de asemenea simptomele.

Monitorizarea ECG ambulatorie sau studiile electrofiziologice 
sunt de obicei necesare pentru diagnosticul bolii de nod sinusal, 
deoarece un ECG de rutinã nu va arãta în mod normal aritmiile 
comune în acest sindrom. Demonstrarea unei sensibilitãþi crescute a 
nodului sinusal la masajul sinusului carotidian, la manevra Valsalva, 
sau la atropinã sugereazã disfuncþia nodului sinusal dar nu este o 
dovadã certã pentru diagnosticul de boalã de nod sinusal.

Tratament

1. Boala de nod sinusal este cea mai frecventã indicaþie de cardio-
stimulare permanentã. 48% din implantãrile primare de cardiosti-
mulatoare se fac pentru aceastã boalã a nodului SA ºi AV. Anali-
zele retrospective indicã o scãdere a mortalitãþii, a incidenþei ICC, 
FA ºi a tromboembolismului, apãrute la pacienþii care au stimulare 
atrialã (AAI or DDD) faþã de cei care la care stimularea este 
ventricularã (VVI) (vezi Pacemakerele cardiace, mai jos).

2. Tratamentul tahiaritmiilor atriale cu digoxin, chinidinã, disopra-
midã, procainamidã, propanolol sau verapamil implicã riscul agra-
vãrii unui bloc AV preexistent sau al unei pauze sinusale. În conse-
cinþã, cei mai mulþi pacienþi ar trebui sã beneficieze de implantare 
de pacemaker înainte ca terapia medicamentoasã sã fie începutã. 

Preexcitaþia apare când ventriculii sunt activaþi de cãtre un impuls de 
la atrii mai repede decât ar fi trebuit dacã stimulul ar fi fost transmis 
descendent pe cãile de conducere normale (nodul AV). Au fost 
descrise câteva tipuri diferite de preexcitaþie, bazate pe anomaliile 
anatomice, clinice, ECG ºi electrofiziologice. Se ºtie cã toate tipurile 
de preexcitaþie se datoreazã unor cãi accesorii care ocolesc o parte 
sau tot sistemul de conducere normal. Aceste cãi ocolitoare au nume 
specifice (Figura 28-36).

SINDROAMELE DE PREEXCITAÞIE

FIG. 28-34. Ritmul idioventricular

FIG. 28-35. Ritmuri ventriculare agonice: regulat (sus) ºi neregulat 
(jos).

FIPS = fascicul 
infero-posterior stâng

Atriu

Ventricul

Nod AV

Fibre James 
(sindrom LGL)
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FIG. 28-36. Localizarea anatomicã a cãilor accesorii.
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Fibrele James (legãturi atrio-hisiene) sunt continuarea tractului 
internodal posterior ºi conecteazã atriul de porþiunea proximalã a 
fasciculului His. Impulsurile atriale pot în consecinþã  ocoli complet 
nodul AV pentru a activa ventriculii. Pe ECG, aceasta apare ca (1) un 
interval P-R scurt deoarece întârzierea obiºnuitã de la nivelul 
nodului AV nu mai are loc ºi (2) un QRS normal deoarece fibrele 
James se inserã direct în sistemul de conducere infranodal ºi 
ventriculii sunt activaþi pe cale normalã. Când este asociatã cu o 
TSV prin reintrare, se numeºte sindromul Lown-Ganong-Levine.

Fasciculul Mahaim este alcãtuit din þesut miocardic; are originea 
în nodul AV, fasciculul His sau ramuri ºi se terminã în ventriculi în 
regiunea septalã. Impulsurile atriale trec pe lângã nodul AV ºi apoi 
ocolesc o parte sau tot sistemul de conducere infranodal pentru a 
activa ventriculii. Activarea ventricularã provine din douã surse, pe 
calea accesorie ºi prin sistemul normal de conducere, ºi complexele 
QRS sunt complexe de fuziune. Depolarizarea iniþialã începe la 
inserarea ventricularã a cãii accesorii ºi este difuzatã încet prin 
transmiterea impulsului de la o celulã la alta. Urmeazã depolarizarea 
pe calea sistemului de conducere rapid normal care depãºeºte 
stimularea iniþialã ºi activeazã masa miocardicã ventricularã. 
Complexele QRS sunt în esenþã normale, cu o parte iniþialã doar uºor 
modificatã, numitã undã delta. Pe ECG, aceastã undã apare ca un 
interval P-R normal ºi cu o modificare iniþialã a depolarizãrii 
ventriculare (unda delta).

Fasciculul Kent este format din þesut miocardic  ºi leagã direct 
atriile de ventriculi, ocolind complet nodul AV ºi sistemul infranodal. 
Acesta este cel mai comun tip de preexcitaþie ºi este baza anatomicã 
a sindromului WPW. Pe ECG, apare ca o scurtare a intervalului P-R 
cu o modificare iniþialã a activãrii ventriculare (unda delta). Uneori, 
calea accesorie nu conduce impulsul atrial în direcþie anterogradã ºi 
complexele ORS sunt normale. Totuºi, aceste cãi accesorii ascunse 
pot conduce retrograd ºi pot susþine o TSV prin reintrare.

Sindromul WPW a fost împãrþit în douã tipuri, în funcþie de 
direcþia undei delta iniþiale pe ECG-ul de suprafaþã. Aceasta este 
determinatã de locul unde se inserã în ventriculi calea accesorie 
(fasciculul Kent) ºi de zona ventricularã activatã mai întâi. În 
realitate, calea accesorie se poate insera oriunde în jurul inelului AV; 
aceste trei tipuri sunt doar cele mai comune localizãri.

În tipul A de sindrom WPW, activarea ventricularã apare iniþial 
în regiunea postero-inferioarã a ventriculului stâng ºi unda delta este 

orientatã anterior. O deflexiune iniþialã pozitivã cu o undã R 
dominantã se poate observa în derivaþia V . Sunt comune undele Q 1

în derivaþiile II, III ºi aVF (Figura 28-37).
În tipul B de sindrom WPW activarea ventricularã apare mai întâi 

în regiunea postero-inferioarã a ventriculului drept ºi unda delta este 
direcþionatã posterior ºi spre stânga. O deflexiune iniþial negativã ºi 
aspectul RS sau QS se întâlnesc în derivaþia V  (Figura 28-38).1

În sindomul WPW tip C, activarea ventricularã apare iniþial în 
regiunea postero-lateralã a ventriculului stâng, ºi unda delta este 
direcþionatã spre dreapta, cranial ºi anterior. O undã delta pozitivã se 
vede în derivaþia V , cu o undã delta negativã sau izoelectricã în 1

derivaþiile V  ºi V .5 6

Deoarece depolarizarea este alteratã, repolarizarea este adesea 
anormalã, cu modificãri ale segmentului ST ºi ale undei T. Modifi-
cãrile ECG ale sindromului WPW le pot mima pe cele întâlnite în 
ischemia miocardicã, infarct sau hipertrofie ventricularã. Sindromul 
WPW tip A poate imita un IM posterior, ºi cel tip B un IM inferior.

Semnificaþia clinicã   Este o mare incidenþã a tahiaritmiilor la 
pacienþii cu sindrom WPW. Flutter-ul atrial apare la aproximativ 5%, 
ºi TPSV paroxistic la 40-80%.

TSV prin reintrare apare când un impuls este susþinut în jurul 
unui nod format dint-o cale accesorie ºi sistemul de conducere AV, 
impulsul propagându-se descendent pe una din cãi ºi ascendent pe 
cealaltã. Dacã complexele QRS sunt largi sau înguste depinde de ce 
parte a circuitului conduce descendent ºi activeazã ventriculii. În 
aproape 80-95% din cazurile de TSV prin reintrare impulsul este 
condus descendent pe calea sistemului AV normal ºi ascendent prin 
calea accesorie (tahicardie AV ortodromicã). În aceastã situaþie 
activarea ventricularã se face în întregime pe calea normalã, 
complexele QRS sunt normale, ºi nu poate fi vãzutã undã delta. 
Deoarece întreaga inimã este folositã ca o cale de reintrare, aceste 
aritmii sunt uºor de convertit. Pe de altã parte, în 5-10% din cazuri 
impulsul este condus descendent pe calea accesorie ºi retrograd prin 
nodul AV (tahicardie AV antidromicã). În acest caz, complexele QRS 
sunt largi, ºi în cadrul departamentelor de urgenþã, aceastã aritmie 
este tratatã ca tahicardie ventricularã. De obicei reintrarea este 
iniþiatã de o contracþie atrialã prematurã care întâlneºte tractul 
accesor încã în perioada refractarã dupã stimulul precedent, dar 
nodul AV parþial s-a recuperat ºi conduce impulsul mai lent decât 

FIG. 28-37. Tipul A de sindrom 
Wolff-Parkinson-White.
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normal (Figura 28-39). La unii pacienþi, calea accesorie nu conduce 
anterograd în timpul ritmului sinusal, aºa cã nu se vãd unde delta, dar 
conduce retrograd, aºa cã apare TSV prin reintrare. Aproximativ 20% 
din totalul paci-enþilor cu TSV prin reintrare au cãi accesorii ascunse.

Dacã pacienþii cu sindrom WPW dezvoltã FA sau fibrilaþie 
atrialã, impulsurile ajung la ventriculi prin calea accesorie, prin 
sistemul de conducere normal, sau prin amândouã. Care este calea 
folositã depinde de perioada refractarã a fiecãreia. Majoritatea 
pacienþilor cu sindrom WPW au perioada refractarã a cãilor accesorii 

mai mare decât cea a nodului AV, dar existã ºi o minoritate la care 
situaþia este opusã. La pacienþii cu perioada refractarã a cãii accesorii 
scurtã, mai multe impulsuri atriale pot fi conduse pe acest tract decât 
prin nodul AV, astfel încât majoritatea complexelor QRS sunt largi. 
În FA, este posibilã conducerea AV 1:1 cu o frecvenþã ventricularã de  
300 bãtãi/min (Figura 28-40). În fibrilaþia atrialã sunt posibile 
frecvenþe foarte rapide ºi neregulate. Aceste ritmuri rapide pot arãta 
ca o tahicardie ventricularã ºi, stimularea excesivã a ventriculilor 
poate precipita fibrilaþia ventricularã. Ar trebui ridicatã suspiciunea 
de sindrom de preexcitaþie la orice persoanã cu frecvenþa ventricu-
larã mai mare de 300 bãtãi/min.

Tratament

1. TSV prin reintare (tahicardie AV ortodromicã, complexe QRS 
înguste) în sindromul WPW poate fi tratatã ca alte cazuri de TSV 
reintrantã. Deoarece nodul AV este implicat în circuitul de rein-
trare, orice manevrã sau medicament care încetineºte conducerea 
prin acesta este de obicei eficace. Verapamilul este din anumite 
motive medicaþia optimã, la pacienþii care nu sunt hipotensivi sau 
cu insuficienþã cardiacã congestivã (ICC), Adenozina este foarte 
eficientã în terminarea acestei aritmii la cei cu sindrom WPW; 
totuºi, are potenþial de a creºte vulnerabilitatea atrialã pentru FA ºi 
pentru activitate atrialã ectopicã, care poate reiniþia aritmia.

2. Tahicardia antidromicã (tahicardia AV antidromicã, complexe 
QRS largi) este asociatã de obicei cu o perioadã refractarã scurtã a 
cãii accesorii, ºi astfel de pacienþi au risc pentru frecvenþe ventri-
culare rapide ºi degenerare spre fibrilaþie ventricularã. Pacienþii 
stabili ar trebui trataþi cu procainamidã intravenoasã, iar la cei 

instabili ar trebui fãcutã cardioversia. Agenþii b-Blocanþi, adeno-
zina, ºi blocanþii canalelor de calciu trebuie evitaþi.

3. Flutter-ul atrial sau fibrilaþia cu rãspuns ventricular rapid sunt cel 
mai bine tratate prin cardioversie. Ca o alternativã, agenþii care 
prelungesc perioada refractarã a cãii accesorii, de exemplu 
procainamida intravenos, pot fi folosiþi. Studii experimentale cu 
flecainidã administratã intravenos par a fi promiþãtoare. În general, 
fenitoina, esmolololul, propanololul sau verapamilul nu ar trebui 
folosiþi datoritã efectelor lor asupra cãii accesorii. Digoxinul este 
contraindicat, deoarece poate scade perioada refractarã, ºi creºte 
viteza de conducere prin calea accesorie.

DEFIBRILAREA ªI CARDIOVERSIA SINCRONÃ

FIG. 28-38. Sindromul Wolff-Parkinson-
White tip B.

FIG. 28-39. Debutul tahicardiei supraventriculare prin reintrare în 
sindromul Wolff-Parkinson-White.
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Defibrilarea ºi cardioversia sunt tehnici prin care se foloseºte un ºoc 
electric de scurtã duratã (aproximativ 5 ms) ce va trece prin torace 
pentru a stopa tahiaritmia. Curentul electric depolarizeazã simultan 
toate þesuturile cardiace excitabile ºi anuleazã orice zonã de reintrare 
prin oprirea propagãrii impulsului în jurul nodului. Pune toate 
celulele cardiace în aceeaºi stare de depolarizare ºi un pacemaker 
dominant (de obicei nodul sinusal) va stimula inima într-un mod 
regulat.

Defibrilarea sau cardioversia folosesc acelaºi tip de echipament. 
Un dispozitiv depoziteazã o cantitate cunoscutã de energie electricã, 
ºi, la comandã, o descarcã prin doi electrozi plasaþi pe peretele 
toracic. De obicei, un monitor al ritmului cardiac ºi circuitul sincro-
nizator sunt constituite în acelaºi dispozitiv. Plasarea electrozilor 
poate fi anterioarã ºi posterioarã, sau la apex ºi presternal drept. În 
timp ce unii investigatori au folosit o energie micã pentru conversie 
folosind electrozi anteriori ºi posteriori, alþii au preferat alte metode. 
Pentru urgenþe, plasarea electrozilor probabil nu conteazã.

Pentru a reduce impedanþa electricã transtoracicã ºi a creºte 
cantitatea de curent ce trece prin inimã, sunt importante anumite 
tehnici la nivelul interfaþei electrozi-perete toracic. Pastã pentru 
electrozi, geluri ECG, sau plãcuþe saline aplicate pe suprafaþa 

2 2electrozilor cu o presiune fermã de 10 - 12,5 kg/cm  (20 - 25 lb/in. ) 
sunt folosite pentru a atinge un bun contact electric. Electrozii sau 
padelele de defibrilare mai mari au avut o impedanþã mai redusã, dar 
aceasta nu pare sã influenþeze semnificativ energia necesarã pentru 
conversie.

Dispozitivele mai vechi aveau pierderi interne semnificative de 
energie ºi doar 40% din energia stocatã era livratã cãtre pacient. 
Aceasta nu mai este o problemã pentru defibrilatoarele moderne, 
deoarece se transmite aproape toatã cantitatea de energie stocatã.

Defibrilarea ar trebui fãcutã cât mai repede din momentul în care 
fibrilaþia este diagnosticatã. Cu cât persistã mai mult fibrilaþia, cu 
atât sunt mai slabe ºansele ca resuscitarea sã aibã succes. Ghidurile 
curente de practicã ACLS recomandã 200 J la prima încercare, 200 - 
300 J la cea de-a doua, ºi 360 J pentru urmãtoarele ºocuri de 

11defibrilare.  Câteva studii au descoperit cã majoritatea pacienþilor 
pot fi defibrilaþi cu 160 - 200 J. Recomandãrile pentru copii sunt 2 
J/kg (1 J/lb) la prima încercare ºi 4 J/kg la urmãtoarele.

Cardioversia sincronã aplicã curentul electric la un moment al 
ciclului cardiac mult departe de perioada vulnerabilã, când ºansele 

de a induce fibrilaþie ventricularã sunt foarte reduse, de obicei la 
aproximativ 10ms dupã vârful undei R. La majoritatea aparatelor 
circuitul sincronizator trebuie pornit de fiecare datã când impulsul 
este necesar. Multe dispozitive aratã de asemenea pe ecranul 
monitorului sau printr-un flash de luminã cã circuitul sincronizator 
detecteazã în mod corect complexele QRS. Ar trebui folosiþi 
electrozii mai degrabã decât padelele pentru a monitoriza ritmul 
cardiac, pentru a evita orice artefact de miºcare, care ar putea fi 
interpretat greºit de cãtre circuit drept complex QRS.

Complicaþiile defibrilãrii ºi ale cardioversiei includ:

1. Lezarea miocardicã directã este rarã, doar dacã sunt repetate 

ºocuri de mare energie (³325 J).
2. Incidenþa fibrilaþiei ventriculare este mai micã de 5%  în cazul 

ºocurilor sincrone, dar probabil mai mare dacã este prezentã 
intoxicaþia digitalicã sau cu chinidinã, hipopotasemia, sau IMA. 
Totuºi pacienþii în terapie cronicã cu digoxin pot fi convertiþi în 

siguranþã dacã se folosesc energii mici (£50 J).
3. Emboli sistemici apar la aproximativ 1,2 - 1,5% din pacienþii cu 

fibrilaþie atrialã cronicã. 
4. Modificãrile segmentului ST (supra- sau subdenivelare tranzitorie) 

de obicei dispar dupã 5 min.
5. Bradicardia este mai frecventã la pacienþii cu IM inferior ºi la cei 

care necesitã mai multe defibrilãri ºi cardioversii. Bradicardia este 
de obicei evidentã în urmãtoarele 5 sec dupã ºoc ºi ocazional 
poate persista mai mult de 20 sec ºi necesitã pacing intern sau 
extern.

6. Tahicardiile (de obicei tahicardie sinusalã, rar FA sau fibrilaþie) 
frecvent se rezolvã spontan in decurs de 5 min.

7. Extrasistolele atriale, joncþionale, sau ventriculare de obicei sunt 
tranzitorii ºi uºoare.

8. Edemul pulmonar este neobiºnuit dar poate apare la pacienþii cu 
boli valvulare mitrale sau aortice sau cu insuficienþã ventricularã 
stângã.

9. Hipotensiunea este rarã, inexplicabilã, ºi poate dura câteva ore 
înainte sã se rezolve spontan.

10. Leziuni musculare: nivele crescute ale creatinfosfokinazei ºi 
lactat-dehidrogenazei sunt obiºnuite, dar alþi indicatori mai 
specifici (CK-MB ºi troponina) sunt rar anormali.

Defibrilatoarele automate implantabile sunt discutate în Cap. 22.

FIG. 28-40. Fibrilaþia atrialã
în sindromul Wolff-Parkinson-White.

229

m
k

28  TULBURÃRILE DE RITM ÞI DE CONDUCERE�



PACEMAKERE CARDIACE
Pacemaker-ele cardiace artificiale au douã componente: o sursã de 
energie (baterie cu un generator de  impulsuri) ºi un electrod care 
transmite energia spre inimã (transvenos, epicardiac, transtoracic ºi 
percutan). La amplasarea pacemakerelor permanente, sursa de 
energie este implantatã subcutanat, ºi electrodul ajunge în inimã prin 
intermediul unei vene sau prin þesuturile subcutanate la suprafaþa 
epicardicã. În cardiostimularea temporarã sursa de energie este la 
exteriorul corpului, ºi electrozii sunt plasaþi prin una din urmãtoarele 
douã cãi: transvenos pentru o localizare intracardiacã sau percutan, 
electrozii fiind pe torace. Generatorul de impulsuri poate fi progra-
mat sã funcþioneze cu o frecvenþã fixã (asincron sau competitiv) sau 
în modul adaptativ/on demand (sincron sau noncompetitiv). La cele 
cu frecvenþã fixã, generatorul de impulsuri produce un semnal 
electric la frecvenþa programatã, indiferent de ritmul cardiac propriu 
al pacientului. Aritmii grave sau fibrilaþie ventricularã pot apare dacã 
pacemaker-ul descarcã în timpul perioadei vulnerabile (unda T); din 
acest motiv acest tip de stimulator este rar folosit.

La cele cu frecvenþã adaptativã, generatorul are un circuit de 
detectare a activitãþii cardiace spontane ºi va descãrca doar dacã nu 
este detectatã depolarizare cardiacã într-un interval de timp dat. 
Pacemekerele adaptative pot avea douã moduri de acþiune: inhibatã 
ºi de trigger. Stimulatoarele programate sã fie inhibate au un gene-
rator care este oprit când este detectatã activitate cardiacã ºi nu mai 
produc impulsuri. Cele care rãspund în modul trigger detecteazã 
activitatea cardiacã intrinsecã a pacientului ºi apoi descarcã în timpul 
perioadei refractare absolute. Pe ECG, aceastã descãrcare apare ca 
spike-uri dupã fiecare complex QRS intrinsec.

Cel mai recent sistem de codare cu cinci litere este arãtat în 
Tabelul 28-4. Acest sistem de codare are adãugate proprietãþile 
antitahicardice ºi de defibrilare ale celor mai noi pacemakere. Mulþi 
pacienþi posedã carduri care indicã ce tip de pacemaker au. Cel mai 
simplu tip de pacemaker folosit, cel ventricular-adaptativ cu rãspuns 
de inhibare este codat VVI.

Pacemakerele permanente moderne au o baterie de litiu care are 
o duratã de viaþã de 8-12 ani. Marea majoritate sunt programate la o 
frecvenþã de aproape 70 bãtãi/min, cu o duratã între impulsuri de 
0,84 sec. Pacemakerul adaptabil are din fabricare o perioadã refrac-
tarã (0,2 - 0,4 sec) în timpul cãreia nu detecteazã. Aceasta previne 
inhibarea de cãtre stimulii proprii. Majoritatea pacemakerelor 
adaptative au un "buton" magnetic care modificã temporar  funcþia 
generatorului din modul adaptativ în modul cu frecvenþã fixã, atunci 
când un magnet este menþinut deasupra unitãþii. În acest fel, frec-
venþa de stimulare poate fi rapid aflatã, dar magnetul trebuie menþi-
nut doar pentru perioade scurte de timp pentru a evita iniþierea unei 

tahiaritmii. Frecvenþa ºi intensitatea stimulului poate fi reprogramatã 
prin mijloace neinvazive la pacemakerele programabile. Unele 
stimulatoare mai sofisticate pot fi analizate ºi indicã dacã au avut loc 
evenimente ca tahiaritmii sau conversii. Deoarece complexitatea 
pacemakerelor variazã, producãtorul livreazã un card de identificare 
pentru fiecare unitate, pe care pacientul trebuie sã-l aibã asupra sa.

Pacemakerele temporare au baterii tip radio de 9-V. Aceste 
pacemakere au setãri pentru mod (fix sau adaptabil), frecvenþã (40 - 
140 bãtãi/min), ºi pentru intensitatea stimulilor (0,2 - 20 mA). În 
cazul pacing-ului de urgenþã, setãrile iniþiale ar trebui sã fie în modul 
adaptativ cu o frecvenþã de aproape 70 bãtãi/min ºi intensitatea 
stimulului de aproximativ 3,0 mA. Borna negativã trebuie conectatã 
la electrodul distal.

Electrozii cardiaci transvenoºi pot fi uni sau bipolari. Conexi-
unea unipolarã are electrodul negativ în inimã ºi cel pozitiv în 
peretele toracic. Pacemakerele permanente care folosesc conexiunea 
unipolarã au electrodul pozitiv pe suprafaþa carcasei. Pacemakerele 
temporare cu conexiunea unipolarã au electrodul pozitiv conectat la 
un ac implantat în pielea peretelui toracic anterior. La cei cu conexi-
unea bipolarã ambii electrozi sunt la distanþã de câþiva milimetri unul 
de altul ºi amândoi se aflã în interiorul inimii. Electrozii transvenoºi 
sunt plasaþi cel mai frecvent la nivelul apexului ventriculului drept. 
Aceasta produce un aspect de BRS atunci când se face stimularea. 
Sunt folosite diferite catetere în funcþie de situaþia clinicã. Cateterele 
semirigide (6 sau 7 French) sunt introduse prin puncþie sau secþiune 
venoasã. De obicei necesitã fluoroscopie pentru amplasarea corectã. 
Cateterele semiplutitoare (3 sau 4 French) sau flexibile cu balon 
ataºat la capãt (3 sau 5 French) pot fi introduce ºi direcþionate în 
ventriculul drept fãrã fluoroscopie, folosind fluxul sanguin. Catete-
rele flexibile pot fi deplasate de cãtre pacient sau de miºcãrile 
cardiace ºi trebuie înlocuite cu catetere semirigide pânã în 24 ore.

Stimularea cardiacã transtoracicã a fost înlocuitã cu cea percu-
tanã. Pacing-ul transtoracic poate avea multe complicaþii, inclusiv 
dilacererea arterei coronare ºi tamponadã cardiacã în plus la 
pneumotorax.  

Electrozii transcutani sunt autoadezivi ºi de obicei electrodul 
negativ este plasat desupra zonei precordiale anterioare stângi ºi 
electrodul pozitiv subscapular stâng. Stimularea transcutanatã este 
iniþiatã folosind setarea cu parametrii cei mai mici, care vor fi 
crescuþi pânã se face o capturã electricã. Majoritatea pacienþilor pot 
fi stimulaþi cu 100 mA, dar unii pot necesita pânã la 200 mA. Cele 
mai noi pacemakere produc mult mai puþin disconfort, sunt funcþio-
nali mai rapizi, ºi combinã funcþiile de defibrilare ºi stimulare.

Abrevieri: NASPE/BPEG, North American Society for Pacing and Electrophysiology/British Pacing and Electrophysiology Group.
*Atrialã ºi ventricularã.
�Dualã (atrialã ºi ventricularã) ºi de inhibare.
‡Pacing ºi ºoc.

Tabelul 28-4. NASPE/BPEG Codarea genericã a pacemakerelor

O, nici una

A, atriu

V, ventricul

D, dualã (A + V)*

S, o Singurã camerã

O, nici una

A, atriu

V, ventricul

D, dualã (A + V)*

S, o Singurã camerã

O, nici una

T, trigger

I, acþiune inhibatã

D, dualã (D + I)�

O, nici una

P, programabil simplu

M, multiprogramabil

C, Comunicant (telemetrie)

R, rata modulãrii

O, nici una

P, pacing

ª, ºoc

D, dualã (P + ª)‡

Funcþia 
antitahicardicã

Capacitatea de programare, 
Rata modulãrii

Rãspunsul la 
detectareCamera de detectareCamera stimulatãCategoria

Poziþia literei I                                    II                                     III                            IV                                               V
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Indicaþii pentru stimularea de urgenþã

Malfuncþia de pacemaker

Stimularea cardiacã de urgenþã este indicatã în scop terapeutic 
(pentru bradiaritmiile simptomatice) sau profilactic (pentru tulburãri 
de conducere care au risc crescut de bloc total sau asistolie).

Bradiaritmiile simptomatice trebuie tratate cu atropinã ºi/sau 
izoproterenol ca o mãsurã temporarã de susþinere a ritmului cardiac 
înainte de implantarea pacemakerului. Unii pacienþi pot rãspunde 
adecvat doar la atropinã ºi nu mai necesitã implantare de pacemaker.

Majoritatea studiilor recomandã implantarea profilacticã de 
pacemaker la orice pacient cu IMA care are un bloc bi- sau trifasci-
cular nou sau de vechime necunoscutã. În plus, blocurile AV de 
gradul II Mobitz II ºi de gradul III sunt indicaþii pentru implantare de 
pacemaker sau plasare percutanã a stimulatorului. În ciuda stimulãrii 
cu succes, mulþi pacienþi cu IMA ºi cu aceste blocuri de conducere 
serioase au leziuni ventriculare stângi extinse ºi o mortalitate ridicatã 
datoritã insuficienþei de pompã.

Malfuncþia pacemakerului  permanent poate fi împãrþitã în  (1) eºec de 
detectare, (2) eºec de stimulare, (3) supradetectare, sau (4)  combinaþii 
ale primelor trei. Cu bateriile actuale de litiu ºi  circuite de încredere, 
majoritatea problemelor de funcþionare ale pacemakerelor sunt 
datorate electrozilor ºi nu provin din epuizarea bateriei sau  a eºecului 
generatorului în producerea impulsurilor.

Eºecul de detectare poate apare când voltajul complexelor QRS 
proprii pacientului este prea redus pentru a fi detectat de circuitul de 
citire al pacemakerului. Modificarea setãrilor de la bipolare la 
unipolare (dacã este posibil) poate ajuta pacemakerul sã detecteze 
activitatea cardiacã intrinsecã. Eºecul de detectare poate transforma 
pacemakerul în unul cu frecvenþã fixã, ce descarcã în timpul undei T, 
ºi declanºeazã aritmii grave.

Absenþa stimulãrii poate apãrea când reacþia þesutului din jurul 
electrodului face miocardul insensibil la descãrcarea electricã care 
este produsã de pacemaker. Este ceva obiºnuit ca pragul pentru 
stimulare sã creascã în timpul primelor câteva sãptãmâni dupã 
implantare, dar creºteri ulterioare sunt rare.

Absenþa detectãrii ºi a stimulãrii poate fi cauzatã de terminarea 
bateriei, întreruperii firelor din cateter sau a deplasãrii electrozilor. 
Terminarea bateriei este indicatã când frecvenþa stimulãrii începe 
treptat sã descreascã. În cazul bateriilor pe litiu, astfel de diminuãri 
apar de obicei cu câþiva ani înainte de terminarea efectivã a bateriei. 
O modificare cu peste 10% faþã de frecvenþa iniþialã este un indi-
cator urgent de schimbare a bateriei. Fractura de electrod poate cauza 
o întrerupere susþinutã sau intermitentã a conductibilitãþii electrice. 
Instalarea bruscã a simptomelor ºi/sau bradiaritmii sugereazã 
fractura de electrod. Aceastã problemã este rar observatã pe radio-
grafiile toracice de rutinã. Electrodul transvenos este de obicei pozi-
þionat în apexul ventriculului drept, cu aspecte caracteristice pe 
radiografia toracicã ºi ECG. Deplasarea poate fi bãnuitã când apar 
modificãri pe radiografii sau ECG.

Supradetectarea  este un termen folosit pentru a descrie situaþia în 
care pacemakerul detecteazã activitate electricã ce nu este asociatã cu 
depolarizarea atrialã sau ventricularã; acesta este astfel inhibat ºi 
generarea impulsului de cãtre pacemaker este suprimatã. Cauze ale 
supradetectãrii includ: activitate electricã fiziologicã (unde T, 
potenþiale ale activitãþii musculare), interferenþe electromagnetice 
externe ºi semnale produse de pãrþi diferite ale sistemului de stimu-
lare. Electrozii unipolari sunt mai sensibili la activitatea electricã 
fiziologicã ºi interferenþele electromagnetice decât electrozii bipolari. 

În anumite condiþii, pacemakerele pot iniþia tahiaritmii în ciuda 
funcþiei pentru care au fost creaþi; aceasta de obicei rezultã dintr-o 

depolarizare intrinsecã ce apare în timpul perioadei refractare a 
pacemakerului, depolarizarea nu este detectatã, ºi pacemakerul des-
carcã imediat dupã ºi iniþiazã o tahicardie prin reintrare. În aceastã 
situaþie, continuarea aritmiei nu necesitã participarea mai departe a 
pacemakerului. Pacemakerele cu stimulare cameralã dualã pot de 
asemenea induce ºi susþine o aritmie. În aceastã circumstanþã 
tratamentul de urgenþã necesitã reprogramarea pacemakerului, dacã 
este posibil, sau schimbarea  modului  de funcþionare în asincron 
prin plasarea unui magnet asupra generatorului de puls.

13Palpitaþiile sunt simptome comune care pot fi datorate unei aritmii.  
Frecvent, palpitaþiile nu mai sunt prezente când pacientul se prezintã 
în departamentul de urgenþã. Termenul este nespecific, dar anumite 
descrieri pot fi de ajutor în a indica anumite tulburãri ale ritmului. 
Extrasistolele atriale sau ventriculare urmate de o pauzã compensa-
torie sunt adesea descrise ca o zbatere de aripi în piept. Aritmiile 
atriale sau ventriculare pot cauza o senzaþie de nervozitate. Pulsaþii 
în gât pot fi simþite când contracþiile atriale ºi ventriculare sunt diso-
ciate, aºa cum se întâmplã în tahicardiile ventriculare sau joncþio-
nale. Tahicardia sinusalã inadecvatã face de asemenea parte dintr-un 
diag-nostic diferenþial.

Anamneza trebuie sã includã întrebãri legate de medicamentele 
prescrise, inclusiv cele din plante; droguri recreaþionale; orice 
consum de bãuturi cu conþinut de cafeinã. Trebuie urmãrit istoricul 
pentru boli endocrine ca hipertiroidismul. Dacã prezentarea clinicã 
sugereazã dezechilibre ale potasiului, trebuie determinaþi electroliþii.

Palpitaþiile asociate cu vertij, sincopã, sau stare presincopalã 
ar trebui implicit sã fie asociate cu tahicardie ventricularã pânã 
la proba contrarie. Deºi atacul de panicã este adesea asociat cu 
palpitaþii, acest diagnostic nu poate fi stabilit în departamentele de 
urgenþã.

ECG-ul ar trebui examinat pentru semne de aritmie, cãi acce-
sorii, ºi prelungirea intervalului QT. Pacienþii cu istoric familial de 
moarte subitã cardiacã, sincope sau aritmii; cei cu orice dovezi de 
boalã cardiacã organicã; ºi cei cu stãri presincopale, sincope sau 
vertij pot fi internaþi sau trimiºi spre observare într-o secþie de 
monitorizare continuã, sau investigaþi electrofiziologic. Pacienþii 
care par a fi cu risc mai scãzut pot fi externaþi ºi monitorizarea 
ambulatorie poate fi fãcutã de medicul de familie.
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FARMACOLOGIA 
MEDICAMENTELOR 
ANTIARITMICE ªI VASOACTIVE

Acest capitol discutã despre acþiunile, indicaþiile, farmacocine-
tica, dozarea ºi aspecte ale efectelor adverse ale medicamentelor 
antiaritmice ºi vasoactive, care sunt cele mai utilizate în practica  
medicinii de urgenþã. Sunt de asemenea discutate  antiaritmice ºi  
medicamente vasoactive specifice. Agenþii vasodilatatori, precum 
fentolamina, hidralazina ºi clonidina ºi alte medicamente folosite în 
managementul hipertensiunii sunt discutate în Capitolul 57.

Terapia optimã a aritmiilor necesitã cunoaºterea  mecanismului de 
acþiune, a farmacocineticii, a indicaþiilor, a dozãrii ºi administrãrii 
corecte ºi a tipurilor de efecte adverse care pot apãrea la fiecare 
medicament. Medicamentele antiaritmice sunt împãrþite în patru 
clase în funcþie de proprietãþile lor electrofiziologice (Tabelul 29-1). 
Medicamentele din clasa I sunt împãrþite la rândul lor  în trei 
subgrupe.

Acþiuni   Lidocaina (Xylocaina), un medicament antiaritmic din 
clasa Ib, controleazã aritmiile ventriculare prin legarea de canalele 
rapide de sodiu în fazã inactivã, inhibând astfel recuperarea dupã 
repolarizare într-o manierã dependentã de timp ºi voltaj. Lidocaina 
suprimã automatismul sistemului His-Purkinje ºi depolarizarea 
spontanã a ventriculilor în timpul diastolei. Lidocaina pare sã 
acþioneze preferenþial asupra þesutului miocardic ischemic, având 
efect redus sau nul asupra vitezei de conducere nodale atrioventricu-
lare (AV) sau His-Purkinje în þesutul cardiac normal. Lidocaina are 
efecte anestezice locale care stabilizeazã membranele, ridicã pragul 
declanºãrii fibrilaþiei ventriculare, ºi suprimã ectopia ventricularã în 
þesuturi în timpul ischemiei miocardice. Spre deosebire de chinidinã 
ºi procainamidã, lidocaina în doze normale are efect redus asupra 
tonusului vascular periferic, contractilitãþii miocardice sau debitului 
cardiac. Totuºi, deprimã activitatea sistemului nervos central (SNC) 

1ºi poate produce efecte sedative, analgezice ºi anticonvulsivante.

Farmacocineticã   Durata instalãrii efectului dupã administrarea IV 
este de 45 pânã la 90 sec., cu o duratã de acþiune de 10 pânã la 20 de 
minute. În general, la începutul tratamentului  sunt necesare doze în 
bolusuri succesive  pentru a menþine nivelele plasmatice terapeutice; 
perfuziile de întreþinere administrate fãrã un bolus iniþial nu vor 
atinge nivele terapeutice mai repede de 30 de minute pânã la câteva 
ore. Lidocaina are volume aparente de distribuþie (Vd) de 1,3l/kg la 
pacienþii sãnãtoºi ºi 0,9 l/kg la pacienþii cu boli hepatice, insuficienþã 
cardiacã congestivã (ICC), sau hipotensiune. Lidocaina este dispo-
nibilã doar pentru administrare parenteralã, datoritã absorbþiei 
gastrointestinale (GI) reduse ºi metabolismului de prim-pasaj 
crescut.

Lidocaina are un timp de înjumãtãþire pentru distribuþia iniþialã 
de 7 pânã la 30 de minute. Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare 
este de 80 pânã la 108 minute la pacienþii sãnãtoºi, dar poate ajunge 
pânã la 7 ore la pacienþii cu ICC sau boalã hepaticã ºi este mult pre-
lungit în stopul cardiac. La pacienþii sãnãtoºi timpii de înjumãtãþire 

Elizabeth A. Clements
Bryan R. Kuhn

AGENÞII ANTIARITMICI

Antiaritmice clasa I

LIDOCAINA (XILINA)

pentru eliminare ai celor doi metaboliþi activi (MEGX ºi GX) ai 
lidocainei  sunt de 2 ºi respectiv 10 ore. Nivelele serice terapeutice 

sunt în intervalul 1,5 - 6 ìg/ml; efectele asupra SNC pot fi observate 
la nivele serice de peste 5 ìg/ml.

Indicaþii   Lidocaina este folositã în tratamentul aritmiilor ºi ectopiei 
ventriculare. În cele mai recente ghiduri de practicã despre suportul 
vital cardiac avansat (advanced cardiac life support -ACLS), este 
pusã în discuþie folosirea lidocainei ca agent de primã linie în 
tratamentul tahicardie ventriculare (TV) fãrã puls ºi a fibrilaþiei 

2ventriculare (FV).  Lidocaina poate fi utilizatã pentru menþinerea 
ritmului sinusal normal dupã conversia cu succes a TV fãrã puls /FV  
prin defibrilare ºi este un agent de linia a doua (dupã procainamidã ºi 

3,4amiodaronã) pentru TV stabilã hemodinamic.

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este de 1-1,5 mg/kg, cu 
un bolus suplimentar de  1-1,5 mg/kg pânã la un maxim de 3 mg/kg 
sau 1 pânã la 4 mg/kg prin perfuzie continuã. Doza trebuie redusã 
cu 50% la pacienþii cu ICC sau boalã hepaticã ºi la cei cu vârste 
mai mari de 70 de ani.  Toxicitatea poate sã aparã  la perfuziile mai 
lungi de 24 de ore ºi la pacienþii cu insuficienþã hepaticã sau renalã.

Doza de încãrcare trebuie sã fie urmatã imediat de perfuzie de 
întreþinere, care începe de obicei la 2 mg/min, cu condiþia sã existe 
circulaþie spontanã. În cazul administrãrii prelungite, trebuie mãsu-
rate nivelele serice ºi perfuziile trebuie ajustate în funcþie de acestea. 
Toxicitatea lidocainei poate rezulta din perfuzarea prelungitã (> 24 
ore) ºi la pacienþii cu disfuncþie renalã datoritã acumulãrii de 
metaboliþi activi. Acei pacienþi care sunt convertiþi cu succes la ritm 
sinusal normal (RSN) cu lidocainã ºi necesitã tratament de lungã 
duratã trebuie sã continue tratamentul cu un antiaritmic oral în 
primele 24 de ore.

Aspecte particulare ale efectelor adverse   Efectele adverse ale 
lidocainei apar de obicei când se administreazã doze excesive sau 
când o interacþiunea medicamentoasã potenþeazã toxicitatea. Simp-
tome ale toxicitãþii lidocainei care se coreleazã cu nivele de peste 5 
ìg/ml includ vorbire neclarã, somnolenþã, confuzie, greaþã, vertij, 
ataxie, tinitus, parestezii ºi fasciculaþii musculare. O modificare 
bruscã a statusului mental reprezintã un indicator al toxicitãþii 
lidocainei ºi poate semnala cã a fost administratã o dozã excesivã. 
Simptomele importante care apar la nivele plasmatice de peste 9 

ìg/ml pot include psihoze, convulsii ºi depresie respiratorie. Lido-
caina este contraindicatã la pacienþii cu sensibilitate cunoscutã la 
anestezice de tip amide ºi la cei cu grade mari de bloc sinoatrial 
(BSA) sau BAV.

Acþiuni   Procainamida (Pronestyl), un agent antiaritmic de clasa Ia, 
are acelaºi mecanism de acþiune ca alþi agenþi din clasa Ia, 
disopyramida (Norpace) ºi chinidina (variate). Agenþii antiaritmici 
din clasa Ia suprimã automatismul prin legarea de canalele de sodiu 
rapide în faza lor inactivã, inhibând astfel revenirea dupã 
repolarizare într-o manierã dependentã de timp ºi voltaj. 
Procainamida prelungeºte durata potenþialului de acþiune ºi reduce 
viteza de conducere a impulsului, care deprimã direct conducerea 
miocardicã, suprimã activitatea fibrilatorie în atrii ºi ventriculi, ºi 
previne aritmiile ectopice sau reintrante. În concentraþii plasmatice 
terapeutice, procainamida determinã alungirea intervalelor PR ºi QT 
ºi a complexului QRS.

Procainamida are ºi  proprietãþi anticolinergice. Dozele mari pot 
exagera activitatea anticolinergicã ºi chiar pot creºte automatismul 

PROCAINAMIDA
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(de exemplu un efect pro-aritmic). Agenþii antiaritmici din clasa Ia 
pot sã scadã forþa contracþiei miocardice prin inhibarea transportului 
de calciu prin membrana celularã. Efectul inotrop negativ este mai 
pronunþat în þesutul miocardic ischemic. La concentraþii plasmatice 
mari, procainamida poate duce la hipotensiune cauzatã de vasodila-
taþie perifericã. Aceastã hipotensiune poate produce tahicardie 
sinusalã ca rezultat al unui rãspuns simpatic reflex la hipotensiune.

Farmacocineticã   Durata instalãrii efectului procainamidei este la 
5-10  minute dupã administrarea IV ºi la 10-30 de minute dupã 
injectarea IM. Procainamida are un timp de înjumãtãþire iniþial de 4-
5 minute ºi un timp de înjumãtãþire terminal de 2,5 pânã la 4,7 ore la 

pacienþii cu funcþie renalã normalã. Vd aparent este de 2 l/kg. Totuºi, 
la pacienþii cu ICC ºi disfuncþie renalã, timpul de înjumãtãþire pentru 
eliminare poate creºte ºi Vd descreºte, necesitând astfel o dozã mai 
micã. Procainamida este metabolizatã pe calea acetilãrii la nivel 
hepatic într-un metabolit activ, N-acetil procainamida (NAPA). Acest 
metabolit are activitate antiaritmicã ºi poate reprezenta mai mult de 
50% din medicamentul total din plasmã. N-acetil procainamida are 
un timp de înjumãtãþire mediu de 7 ore la pacienþii cu funcþie renalã 
normalã. Acetilarea este legatã de fenotipul genetic, cei care sunt cu 
fenotip rapid de acetilare (acetilatori rapizi) conferind cantitãþi mai 
mari de procainamidã la NAPA comparativ cu cei care sunt cu 
fenotip lent de acetilare. Sunt necesare niveluri plasmatice de 

¯¯ viteza de conducere

 durata potenþialului de acþiune

0/¯ automatismul (¯¯ automatismul în doze mari)

 perioada refractarã efectivã

0/ intervalele PR, QRS, QT (în funcþie de medicament ºi de dozã)

¯¯ faza 0 a potenþialului de acþiune

¯ automatismul

¯¯ perioada refractarã efectivã (în þesutul ischemic)

 pragul de fibrilaþie

¯ perioada de repolarizare

0/¯ intervalele PR ºi QT  

0/ conducerea nodalã AV

¯¯ faza 0 a potenþialului de acþiune

¯ automatismul

¯¯ viteza de conducere

 durata potenþialului de acþiune

 perioada refractarã efectivã

 intervalele PR ºi QRS (în funcþie de medicament ºi de dozã)

0/ intervalul QT

¯ viteza de conducere

 automatismul

 perioada refractarã efectivã

¯¯ conducerea nodalã AV

0/ intervalul PR

0/¯ intervalul QT

 perioada refractarã efectivã

0/ automatismul

0/ conducerea AV

 pragul de fibrilaþie

 durata potenþialului de acþiune

0/ intervalele PR, QRS, QT (amiodarona)

0/¯ automatismul

¯/¯¯ conducerea nodalã AV

 perioada refractarã efectivã a nodului AV

 intervalul PR

0/¯automatismul;  automatismul în doze mari

¯ AV nodalã

 perioada refractarã a nodului AV

¯ perioada refractarã la nivelul ventriculilor

 intervalul PR

¯ intervalul QT

 - 

Norpace

Pronestyl

Xylocainã 

Dilantin

Mexitil 

Tonocard 

Enkaid

Tambocor

Rhythmonorm

Decabid

Ethmozine

Inderal 

Bretylol

Cordarone

Betapace

Isoptin 

Calan 

Cardizem

Lanoxin 

Adenocard 

-

Chinidina

Disopyramida

Procainamida

Lidocainã 

Fenitoin

Mexiletin 

Tocainidã 

Encainida 

Flecainida 

Propafenona 

Indecainida 

Moricizina *

Propranolol 

Bretylium

Amiodarone

Sotalol 

Verapamil 

Diltiazem (de 

asemenea vezi text)

Digoxin 

Adenozina 

Sulfat de magneziu

Ia

Ib

Ic

I

Blocante de 

canale de 

sodiu rapide

Clasa Subclasa Nume generic
Denumire 
comercialã Acþiuni electrofiziologice

TABELUL 29-1. Acþiunile electrofiziologice ale agenþilor antiaritmici

* efecte inotrope negative foarte mici
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procainamidã de 4 pânã la 8 ìg/ml pentru suprimarea aritmiilor 
ventriculare. Aritmiile refractare pot necesita nivele de pânã la 20 
ìg/ml (de obicei 10-15 ìg/ml). Totuºi, evenimentele adverse sunt 
asociate cu nivele plasmatice de peste 12 ìg/ml.

Indicaþii   Procainamida este folositã pentru tratarea ºi prevenirea 
recurenþei aritmiilor ventriculare, în special a TV stabile ºi a tahicar-
diei cu complexe largi, de tip necunoscut, la pacienþii cu funcþie 
ventricularã stângã (VS) pãstratã ºi a TV fãrã puls /FV neresponsive. 
Procainamida poate fi de asemenea folositã la convertirea tahicar-
diilor supraventriculare (TSV), inclusiv flutter ºi fibrilaþie atrialã, 
chiar dacã se asociazã cu sindrom Wolff-Parkinson-White  (WPW) ºi 
tahicardie supraventricularã paroxisticã (TPSV). Este rareori folositã 
în cazul FV sau TV fãrã puls, deoarece dozarea necesitã timpi 
prelungiþi de administrare. Contraindicaþiile includ bloc AV complet, 
bloc cardiac de gradul doi sau trei (fãrã pacemaker electric implan-
tat),bloc fascicular de ramurã sau intoxicaþie cardiacã severã cu 
glicozide, interval QT prelungit ºi torsada vârfurilor. Procainamida 
trebuie folositã cu precauþie la pacienþii cu lupus eritematos sistemic 
(LES), ICC, supresie de mãduvã osoasã sau citopenie de orice tip, în 
caz de boalã renalã sau hepaticã ºi la cei cu alergii la procainã sau 
anestezice locale de tip ester.

Dozare ºi administrare   Recomandãrile anterioare pentru încãr-
carea IV cu procainamidã necesitau administrarea unui bolus. Totuºi, 
o ratã de perfuzare continuã s-a dovedit a fi mai sigurã (cu mai 
puþine efecte adverse). În mod tipic, o dozã de încãrcare începe cu 20 
mg/min (în situaþii urgente 30 mg/min) ºi se instituie pânã când 
apare unul din urmãtoarele efecte: este atinsã doza maximã de 17 
mg/kg, încetarea aritmiei, alungirea intervalului QRS cu mai mult de 
50% comparativ cu intervalul de bazã sau hipotensiunea. Dacã 
încãrcarea cu procainamidã suprimã aritmia, o perfuzie continuã de 
1-4 mg/min, este folositã pentru menþinerea supresiei. În mod 
alternativ, terapia oralã poate fi începutã dupã încãrcarea IV cu un 
preparat cu eliberare imediatã (50 mg/kg zilnic administrat în doze la 
3 ore) sau un preparat cu eliberare susþinutã (500-1000 mg po la 

fiecare 6-8 ore). Nivelele normale de procainamidã ºi NAPA sunt de 
4-12 ìg/ml ºi, respectiv, 10-30 ìg/ml. Doze mai mici pot fi necesare 
pentru pacienþii cu hipotensiune, ICC sau disfuncþie renalã sau 
hepaticã. La pacienþii cu factori de risc pentru clearance afectat 
trebuie urmãrite zilnic nivelele de procainamidã sau NAPA.

Aspecte particulare ale efectelor adverse   Cele mai importante 
efecte adverse ale procainamidei sunt datorate deprimãrii 
miocardice. Modificãrile electrocardiografice pot include alungirea 
complexului QRS ºi a intervalului QT, TV, FV, contracþii 
ventriculare premature frecvente (PVC), bloc AV complet ºi torsada 
vârfurilor. Procainamida trebuie întreruptã dacã apar oricare dintre 
aceste modificãri ECG. Doze mari sau perfuzii cu administrare 
rapidã se asociazã cu hipotensiune semnificativã. Efectele pro-
aritmice pot fi mai pronunþate la pacienþii cu leziune miocardicã 
extinsã. Nivelele de procainamidã ºi NAPA trebuie monitorizate la 
urmãtorii pacienþi: cei care primesc procainamidã mai mult de 24 de 
ore, cei cu perfuzie de întreþinere de 3 mg/min sau mai mult ºi cei cu 
ICC acutã  sau insuficienþã renalã acutã.

Anticorpii antinucleari sunt identificaþi la cel puþin 50% dintre 
indivizii care primesc tratament de lungã duratã cu procainamidã (de 
obicei între 2 ºi 18 luni), care pot creºte riscul de dezvoltare a LES. 
Reacþiile de hipersensibilitate pot apãrea ca rezultat al sensibilizãrii 
la compusul de bazã (o structurã de tip ester). Poate apãrea un efect 
hematologic important, incluzând agranulocitoza, leucopenia, 
supresia mãduvei osoase, anemia hipoplasticã, ºi trombocitopenia. 

Procainamida este contraindicatã la pacienþii cu miastenia 
gravis, deoarece le poate accentua slãbiciunea.

  Propafenona ºi flecainida sunt 
antiaritmicele disponibile din clasa Ic. Encainida este de asemenea 
un antiaritmic din clasa Ic, dar a fost retras în mod voluntar de cãtre 
producãtor în 1991. Folosirea flecainidei a fost limitatã de efectele 
adverse semnificative, deºi ea poate fi folositã în tratamentul 
flutterului/fibrilaþiei atriale cu debut recent (< 48 de ore) pentru a le 
converti la ritm sinusal la pacienþii cu funcþie VS conservatã. Doza 
de flecainidã este de 2 mg/kg sau 10 mg/min IV (preparatul IV nu 
este disponibil în Statele Unite).

Este interesant faptul cã propafenona a fost recent folositã în 
tratamentul fibrilaþiei atriale recent instalate în cadrul departamen-
telor de urgenþã din Europa (mai exact în Italia ºi Spania). În fiecare 
dintre cele douã studii, pacienþii cu fibrilaþie atrialã recent instalatã 
(< 72 de ore) au fost randomizaþi în funcþie de administrarea de 
propafenonã, 450 pânã la 750 mg po în dozã unicã (Azpitarte) sau 2 
mg/kg IV timp de 10 minute (Ganau) sau placebo. Deºi ambele 
studii au identificat mai mulþi pacienþi care au trecut mai repede la 
ritm sinusal dupã administrarea de propafenonã, studiul în care s-a 
efectuat o încãrcare oralã nu a descoperit nici o diferenþã la 24 de ore 
comparativ cu placebo. Cel mai frecvent efect advers la pacienþii 
trataþi cu propafenonã a fost hipotensiunea. Aceasta este recunoscutã 
ca apãrând mai ales la pacienþii cu disfuncþie de VS. În cazurile 
acute, existã mai multe dovezi care susþin folosirea unor agenþi 
precum ibutilid, amiodaronã sau procainamidã, toþi fiind disponibili 

5,6în formã intravenoasã în Statele Unite.

Acþiuni ºi farmacocineticã   Existã multe â-blocante dintre care un 
medic poate alege pentru tratarea diferitelor stadii ale bolii. Deºi 
aceste medicamente au aceeaºi caracteristicã principalã, de blocare  a 

efectelor catecolaminelor asupra â-receptorilor, ele diferã în ceea ce 
priveºte cardioselectivitatea, activitatea simpatomimeticã intrinsecã 
(ASI), activitatea de blocare á-adrenergicã, efectul de stabilizare 
membranarã ºi proprietãþile farmacocinetice.

Medicamentele â-blocante (specifice pentru â -receptori) 1

cardioselective includ acebutol, atenolol, esmolol, ºi metoprolol. Pot 
fi fãcute alegeri mai bune la pacienþii cu antecedente de astm, boalã 
pulmonarã obstructivã cronicã sau diabet, deoarece blocarea â -2

receptorilor poate duce la efecte adverse. La doze mari aceste 
medicamente îºi pierd cardioselectivitatea. Din pãcate, doza la care 
aceasta apare nu a fost clar stabilitã.

â-blocantele cu activitate simpatomimeticã intrinsecã, precum 
acebutol, carteolol, penbutol ºi pindolol, ocupã â-receptorul ºi pro-
duc un nivel scãzut de stimulare. În ciuda acestei stimulãri, recepto-
rul este blocat din punct de vedere funcþional la un tonus simpatic 
înalt. Teoretic, aceste medicamente ar fi mai sigure datoritã capaci-
tãþii lor intrinseci de stimulare cardiacã. Aceastã capacitate poate 
preveni insuficienþa cardiacã indusã de medicament, dar nu a fost 
doveditã prin studii clinice.

â-blocantele cu activitate á-blocantã vor fi discutate mai târziu în 
acest capitol. (vezi Labetalol)

Efectul stabilizator de membranã este o caracteristicã a propra-
nololului, acebutolului, pindololului ºi alprenololului, care constã în 
reducerea permeabilitãþii membranare pentru curentul rapid de ioni 
de sodiu. Acesta este cunoscut de altfel ºi sub numele de efect 
chinidin-like. Deºi relevanþa clinicã a acestui efect este necunoscutã, 

ALÞI AGENÞI DIN CLASA I 

Antiaritmice clasa II: Beta blocantele

INFORMAÞII GENERALE

234 SECÞIUNEA 3  PROBLEME ªI TEHNICI ÎN RESUSCITARE�

m
k



efectul stabilizator de membranã este de obicei observat la doze care 
le depãºesc pe cele terapeutice ºi poate precipita alungirea com-
plexului QRS.

Indicaþii   Cu excepþia esmololului ºi sotalolului, toate â-blocantele 
sunt indicate pentru tratamentul hipertensiunii. â-blocantele cardio-
selective sunt folosite la pacienþi cu astm sau diabet insulino-depen-
dent, dar medicamentele cu activitate simpatomimeticã intrinsecã  pot 
fi mai bine tolerate de unii pacienþi (de exemplu pacienþii cu ICC, deºi 
nu existã date clinice care sã susþinã aceasta). Unele â-blocante au 
demonstrat o scãdere a morbiditãþii ºi mortalitãþii la pacienþii cu 
infarct miocardic acut (de exemplu metoprolol ºi atenolol) ºi ICC 
(metoprolol ºi carvedilol). â-blocantele trebuie administrate în primele 

712 ore de la producerea infarctului miocardic acut , dacã nu existã 
contraindicaþii. La pacienþii cu ICC decompensatã acutã â-blocantele 
pot agrava suplimentar insuficienþa cardiacã. Dacã se doreºte adminis-
trarea â-blocantelor la pacienþi cu ICC stabilã se va face în doze mai 
mici decât cele folosite pentru tratarea hipertensiunii.

Profilul efectului advers   Efectele adverse sunt foarte similare în 
aceastã clasã de agenþi, ºi includ greaþã, vãrsãturi, delir, depresie 
mentalã, bradicardie, hipotensiune, bronhospasm, hiperglicemie ºi 
edem pulmonar. Medicamentele cardioselective provoacã bronho-
spasm ºi hiperglicemie mai reduse decât medicamentele neselective, 
dar ele pot masca simptomele hipoglicemiei (de exemplu blocheazã 
tahicardia ºi modificãrile presiunii sanguine dar nu transpiraþia). 
Aceste medicamente sunt în general contraindicate la pacienþii cu 
bloc cardiac de alt grad decât I sau aflaþi în ºoc cardiogen.

Acþiuni   Esmolol (Breviloc) este un medicament cu acþiune scurtã 
care blocheazã selectiv â -receptorii din miocard, cu efect minim 1

asupra â -receptorilor bronºici ºi ai musculaturii netede vasculare. 2

Ca ºi în cazul altor medicamente â-blocante, esmololul accentueazã 
efectele inotrope ºi cronotrope negative. Esmololul previne 
stimularea adrenergicã excesivã a miocardului prin blocarea â -1

receptorilor, astfel producând o creºtere a lungimii ciclului sinusal, 
alungirea perioadei de recuperare a nodului SA ºi o scãdere a 
conducerii prin nodul AV. La doze mari (de exemplu, >300 ìg/kg per 
minut), selectivitatea â  de obicei scade ºi medicamentul va inhiba 1

competitiv â  ºi â  receptorii. Esmololul este eficient în tratamentul 1 2

TSV ºi a hipertensiunii. Efectele antihipertensive pot fi datorate 
capacitãþii sale de scãdere a debitului cardiac, fluxului simpatic ºi 
eliberãrii de reninã din rinichi.

Farmacocineticã   Esmololul este disponibil doar sub formã 
parenteralã cu debut al acþiunii de 1 pânã la 4 minute. Comparativ cu 
alte â-blocante, esmololul are durata cea mai scurtã de acþiune. 
Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de aproximativ 9 
minute ºi anularea completã a efectelor medicamentului este 
observatã la 30 de minute dupã întreruperea administrãrii IV. Aceastã 
duratã scurtã de acþiune face din esmolol un medicament atractiv 
pentru managementul TSV acute instabile. Deºi 90% din esmolol 
este eliminat sub formã de metaboliþi urinari, aceºtia au activitate â-
blocantã minimã sau absentã. Aºadar, ajustãrile de doze nu sunt 
necesare în insuficienþa renalã sau hepaticã.

Indicaþii   Esmololul este un â-blocant cardioselectiv cu acþiune de 
foarte scurtã duratã, eficient în tratamentul aritmiilor supraventricu-
lare, inclusiv flutterul-fibrilaþia atrialã ºi tahicardia sinusalã din 
cadrul ischemiei miocardice acute.

ESMOLOLUL

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este un bolus de 500 
ìg/kg în decurs de 1 minut, urmatã de o perfuzie de 50 ìg/kg per 
minut, timp de 4 minute. Dacã nu existã nici un rãspuns, un alt bolus 

de 500 ìg/kg trebuie administrat ºi perfuzia crescutã la 100 ìg/kg 
per minut. Dupã aceasta, bolusul trebuie repetat ºi perfuzia crescutã 
la 200 ìg/kg per minut. Hipotensiunea este cel mai frecvent efect 
advers ºi depinde de dozã.

Rate de perfuzie mai mari de 200 ìg/kg nu au fost studiate sub 
aspectul siguranþei.

Profilul efectului advers   Cel mai frecvent efect advers este hipo-
tensiunea. Alte efecte adverse cardiovasculare includ bradicardia, 
sincopa ºi blocul cardiac. Întreruperea bruscã poate cauza hiperten-
siune sau anginã de rebound. Alte efecte adverse pot include 
bronhospasm sau edem pulmonar, care produc wheezing, dispnee, 
ronhusuri ºi raluri.

Acþiuni   Labetalolul (Normodyne, Trandate) este un agent blocant 
â-adrenergic fãrã cardioselectivitate ºi un agent blocant á -adrenergic 1

selectiv. Efectele â-blocante ale labetalolului sunt mai mari decât 
efectele á -blocante, în raport de 3:1 pentru forma oralã ºi 7:1 pentru 1

forma parenteralã. Mecanismele prin care labetalolul exercitã 
efectele antihipertensive pot include una sau toate dintre urmã-

toarele: (1) efecte sinergice ce determinã hipotensiune când á  ºi â -1 1

receptorii sunt blocaþi, (2) stimularea â -receptorilor ºi (3) acþiune 2

vasodilatatorie directã. Labetalolul scade frecvenþa cardiacã, contrac-
tilitatea, debitul cardiac, efortul cardiac ºi rezistenþa perifericã totalã.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii labetalolului este la 2-5 minute 
dupã administrarea IV ºi la 20 de minute pânã la 2 ore dupã 
administrarea oralã. Duratele de acþiune sunt de 2 pânã la 4 ore dupã 
administrarea IV ºi 8 pânã la 24 de ore dupã administrarea oralã. 
Labetalolul este eliminat în primul rând hepatic ºi trece în cantitate 
mare în metabolismul de prim-pasaj, cu aproximativ 25% din doza 
oralã care ajunge în circulaþie. Metabolizarea de prim-pasaj poate fi 
redusã la vârstnici ºi la cei cu disfuncþie hepaticã. Labetalolul are un 
Vd aparent de 3,2 pânã la 15,7 l/kg. Timpul de înjumãtãþire pentru 
eliminare este de aproximativ 2,5-8 ore.

Indicaþii   Labetalolul este folosit în principal pentru efectele sale 
antihipertensive. Labetalolul intravenos reduce rapid ºi eficient 
presiunile sanguine crescute, cauzând doar alterãri minime ale 
frecvenþei cardiace ºi debitului cardiac. Reprezintã o opþiune bunã 
pentru tratamentul hipertensiunii la pacienþii cu ischemie miocardicã. 
Are efect redus asupra presiunii de perfuzie cerebralã sau presiunii 
intracraniene ºi poate fi folosit la pacienþii cu urgenþe neurologice 
acute. Labetalolul oral poate fi înlocuit odatã ce a fost realizat con-
trolul presiunii sanguine. De asemenea, poate fi folosit în siguranþã 
în timpul sarcinii.

Dozare ºi administrare   Labetalolul poate fi administrat intravenos 
prin bolusuri multiple sau ca perfuzie continuã. Doza iniþialã pentru 
un bolus IV este de 20 mg urmat de doze repetate de 40 pânã la 80 
mg la fiecare 10 minute pânã se obþine efectul dorit sau se atinge 
doza maximã cumulativã de 300 mg. Cel mai bine este sã se dubleze 
valoarea dozei anterioare atunci când se folosesc bolusuri multiple 
pentru a oferi o creºtere gradualã a dozei. O dozã alternativã mai 
micã ar fi de 10 pânã la 15 mg la fiecare 15 minute. În mod alter-
nativ, labetalolul poate fi administrat ca perfuzie IV continuã la o 
ratã de 0,5 pânã la 2 mg/min, pânã se atinge efectul dorit. Existã 

LABETALOL
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raportãri ale folosirii labetalolului ca perfuzie continuã pe o perioadã 
mai mare de 24 de ore în cazurile severe ºi refractare. Pacienþii care 
primesc labetalol în perfuzie continuã trebuie plasaþi în 
clinostatism  ºi sã rãmânã astfel timp de aproximativ 3 ore dupã 
primirea oricãrei doze IV, deoarece poate apãrea hipotensiune 
ortostaticã simptomaticã. Dozarea acutã de labetalol IV poate duce la 
”efect cumulativ”, deoarece fiecare dozã va persista timp de 2 pânã 
la 4 ore. Aceºti pacienþi trebuie observaþi cu atenþie pentru a evita 
episoadele de hipotensiune. Dupã stabilizare, un pacient poate fi 
trecut pe labetalol oral (pânã la 2400 mg pe zi, împãrþit în douã pânã 
la 4 doze).

Profilul efectului advers   Labetalolul are acelaºi profil de efect 

advers ca alþi agenþi â ºi á-blocanþi. Cel mai frecvent efect advers 
este hipotensiunea ortostaticã, care poate apãrea în cazul a 5 ºi 60% 
dintre pacienþi dupã administrarea oralã ºi respectiv IV. De asemenea 
pot apãrea fenomene de insuficienþã cardiacã acutã. Efectele adverse 
asupra SNC includ delirul, somnolenþa, ameþeala, oboseala, letargia 
ºi coºmaruri în culori. Totuºi, aceste efecte pot fi evitate prin titrarea 
lentã, progresivã a dozelor în timp de 4 pânã la 12 sãptãmâni. Labe-
talolul poate cauza de asemenea creºteri reversibile ale enzimelor 
hepatice sau, rareori, icter ºi hepatitã.

Acþiuni   În doze terapeutice efectul major al propranololului 
(Inderal) este activitatea sa blocantã â-adrenergicã.  Medicamentul 
blocheazã competitiv efectele stimulilor â-adrenergici asupra recep-
torilor din miocard ºi musculatura netedã vascularã ºi bronºicã. 
Propranololul este un â-blocant non - cardioselectiv fãrã activitate 
simpatomimeticã intrinsecã. Inhibarea â-receptorilor miocardici 
scade cronotropismul, inotropismul ºi rãspunsurile vasodilatatorii la 
stimulii â-adrenergici. Propranololul scade frecvenþa sinusalã, 
deprimã conducerea AV, scade debitul cardiac, previne creºterea 
tensiunii arteriale indusã de efort ºi reduce presiunile sangvine de 
ortostatism ºi clinostatism. Propranololul scade de asemenea 
consumul miocardic de oxigen.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii propranololului este la 1-2 ore 
dupã o dozã oralã ºi în decurs de 1 minut dupã administrarea IV. 
Timpul de înjumãtãþire prezintã o mare variabilitate. Tratamentul pe 
termen scurt are timp de înjumãtãþire pentru eliminare de 2 pânã la 3 
ore, în timp ce tratamentul pe termen lung are un timp de înjumãtã-
þire pentru eliminare de 3,4 pânã la 6 ore. Propranololul este larg 
rãspândit în þesuturile organismului, trece în cantitate mare în 
metabolismul de prim-pasaj dupã administrarea oralã, ºi se leagã 
semnificativ de situs-urile hepatice. Din aceste motive, propranololul 
are o biodisponibilitate scãzutã atunci când este administrat po spre 
deosebire de administrarea IV, fãcând doza IV aproximativ o zecime 
din cea oralã. Vd al propranololului este de 6l/kg, dar variazã larg 
proporþional cu fracþiunea de medicament nelegat din sângele total. 
Au fost identificaþi cel puþin opt metaboliþi care sunt excretaþi urinar. 
Nu sunt necesare ajustãri ale dozei la pacienþii cu insuficienþã renalã.

Indicaþii   Propranololul este indicat pentru o mare varietate de 
aritmii supraventriculare. Acestea includ tahicardia atrialã multifo-
calã (TAMF), în particular acele aritmii induse de digoxin sau 
catecolamine; controlul frecvenþei flutterului sau fibrilaþiei atriale cu 
funcþia VS conservatã, excluzându-le pe cele asociate cu WPW; 
extrasistolele atriale persistente care nu rãspund la terapia convenþio-
nalã; ºi tahiaritmia asociatã cu tireotoxicozã. Propranololul este mai 
puþin eficient în aritmiile ventriculare comparativ cu cele supraven-

PROPRANOLOLUL

triculare, dar poate fi folosit pentru tahicardii sau ectopii ventriculare 
datorate toxicitãþii digoxinei sau catecolaminelor ºi pentru tahicardie 
ventricularã polimorfã. 

Alte indicaþii ale propranololului includ managementul anginei, 
deoarece scade cererea de oxigen la nivel miocardic; managementul 
tuturor tipurilor cronice de hipertensiune, singur sau în combinaþie 
cu alþi agenþi antihipertensivi (propranololul nu este indicat în urgen-
þele hipertensive); tratamentul cardiomiopatiei hipertrofice; profi-
laxia cefaleei comune tip migrenã; managementul tremorului 
esenþial familial sau ereditar; ºi ca un medicament adjuvant dupã ad-
ministrarea unui blocant á-adrenergic pentru controlarea tahicardiei 
datorate feocromocitomului. Propranololul a fost folosit pentru 
reducerea simptomelor autonome asociate cu tulburãrile de anxietate 
(tremor uºor, tahicardie, ºi transpiraþie).

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este de 0,5 pânã la 1 mg 
IV la o ratã care nu depãºeºte 1 mg per minut. Doza poate fi repetatã 
dupã 2 minute. Esmololul este la fel de eficient ca propranololul în 
scãderea frecvenþei cardiace ºi este mai uºor de titrat. 

Deoarece la dozele mai mari de 3 mg poate apãrea depresie 
miocardicã semnificativã, trebuie avutã grijã în cazul în care sunt 
necesare doze suplimentare.

Profilul efectului advers   Profilul efectului advers al propranolo-
lului este similar cu cel al â-blocantelor non-cardioselective. 
Medicamentul nu este administrat în general pacienþilor cu astm sau 
rinitã alergicã ºi este contraindicat celor cu bradicardie sinusalã sau 
bloc SA sau AV avansat ºi claudicaþie intermitentã. De asemenea 
propranololul nu poate fi folosit în ICC sau ºocul cardiogen, în cazul 
în care acestea nu se datoreazã tahiaritmiei.

Acþiuni   Sotalolul (Betapace) este un â-blocant non-cardioselectiv  
unic fãrã activitate simpatomimeticã intrinsecã  sau activitate 
stabilizatoare de membranã. Mecanismul de acþiune este similar cu 
cel al altor â-blocante non-cardioselective prin inhibarea rãspunsului 
la stimulii adrenergici la nivelul miocardului ºi musculaturii netede 
vasculare ºi bronºice. De asemenea, sotalolul manifestã caracteris-
ticile electrofiziologice ale antiaritmicelor din clasa III (de exemplu 
prelungeºte repolarizarea ºi perioada refractarã fãrã afectarea 
conducerii). În Statele Unite, sotalolul este disponibil doar sub formã 
oralã, care conþine un amestec racemic de doi izomeri optici, deºi 
doar l-izomerul manifestã activitate â-blocantã.  

Farmacocineticã   Debutul acþiunii dupã administrarea oralã este la 
2 pânã la 3 ore, cu durata acþiunii de aproximativ 24 de ore dupã o 
dozã. Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 7 pânã la 18 
ore la un pacient normal ºi depinde de funcþia renalã. Pacienþii cu 
clearance la creatininã (ClCr) de 10 pânã la 30 ml/min au un timp de 
înjumãtãþire de 22 pânã la 24 de ore ºi de pânã la 97 de ore la 
pacienþii cu ClCr  mai mic de 10 ml/min. Nu se formeazã metaboliþi 
ºi medicamentul se eliminã nemodificat, în principal prin urinã.

Indicaþii   Sotalolul s-a dovedit a fi un agent eficient pentru supri-
marea aritmiilor ventriculare ameninþãtoare de viaþã refractare la alte 
medicamente antiaritmice. Studiile clinice au arãtat cã sotalolul este 
eficient la pacienþii care au fost refractari la medicamentele 
antiaritmice convenþionale. Deºi nu a fost aprobat de Food and Drug 
Administration din SUA pentru aceastã indicaþie, studii efectuate 

2dublu-orb aratã cã sotalolul poate suprima TSV ºi fibrilaþia atrialã.

SOTALOLUL 
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Dozare ºi administrare   Doza iniþialã oralã uzualã este de 80 mg de 

douã ori pe zi, dozã care poate fi titratã la fiecare 3 zile între 

creºterile de dozã pentru a permite obþinerea unor concentraþii 

plasmatice constante ºi pentru a monitoriza modificãrile intervalului 

QT. Doza obiºnuitã de întreþinere este de 160 pânã la 320 mg per zi. 

Intervalele dozelor trebuie crescute la fiecare 24 de ore când 

clearance-ul creatininei (ClCr) este 30 pânã la 59 ml/min ºi la 36 

pânã la 48 de ore când ClCr este de 10 pânã la 29 ml/min. Intervalul 

de dozare trebuie individualizat când ClCr este mai mic de 10 

ml/min. Doza maximã este de 480 pânã la 640 mg per zi ºi trebuie 

folositã doar atunci când beneficiile potenþiale depãºesc riscul 

efectelor adverse (de exemplu activitatea pro-aritmicã).

Profilul efectului advers   Sotalolul este în general bine tolerat ºi 

efectele adverse sunt legate de dozã; cele mai frecvente sunt legate 

de â-blocarea non-selectivã (de exemplu bradicardia, hipotensiunea, 

ºi hipo sau hiperglicemia). De asemenea, sotalolul poate avea efecte 

pro-aritmice, în particular la pacienþii cu torsada vârfurilor, intervale 

QTc alungite, hipopotasemie sau la cei care primesc doze mari de 

medicament. 

Acþiuni   Deºi mecanismul exact al acþiunii nu a fost complet deter-

minat, amiodarona (Cordarone) este clasificatã în clasa III de 

antiaritmice. Efectul primar al medicamentului asupra þesutului cardiac  

constã în întârzierea repolarizãrii prin prelungirea duratei potenþ ialului 

de acþiune ºi a perioadei refractare efective, în special când este admi-

nistratã pentru o perioadã mai lungã. Amiodarona încetineºte cordul 

prin alterarea funcþiei nodului SA, depresia conducerii nodale AV, 

modificarea automatismului fibrelor cu transmitere spontanã din 

sistemul Purkinje ºi prelungirea perioadei refractare în cãile  accesorii 

(de exemplu sindromul WPW). Medicamentul produce de asemenea 

inhibarea canalelor de sodiu ºi are activitate â-adrenergicã, contribuind 

în continuare la efectele antiaritmice.

Farmacocineticã  Majoritatea informaþiei despre farmacocineticã 

din literaturã este pentru formele orale. Datoritã fazei de redistribuþie 

rapidã, concentraþia amiodaronei scade la 10% din valorile maxime 

în 30 pânã la 45 de minute dupã terminarea perfuziei IV. 

Amiodarona este legatã de proteinele plasmatice în procent de 

aproximativ 96%. Vd aparent al principalului metabolit este în medie 

65,8 l/kg (intervalul 18,3 - 147,7 l/kg) dupã administrarea IV. 

Amiodarona este metabolizatã la nivel hepatic ºi eliminatã prin 

excreþie biliarã. Timpul de înjumãtãþire terminal este de 25 de zile 

dupã terapia IV. Totuºi, dupã tratamentul cronic pe cale oralã, timpul 

de înjumãtãþire terminal creºte la 40-55 de zile, cu efectele antiarit-

mice maxime observate de obicei în interval de 1 pânã la 5 luni.

Indicaþii   Amiodarona oralã pare sã fie eficientã în managementul 

unei mari varietãþi de aritmii ventriculare ºi supraventriculare. 

Totuºi, datoritã profilului efectului advers potenþial ameninþãtor de 

viaþã, tratamentul cronic cu amiodaronã este folosit doar pentru 

supresia ºi prevenþia recurenþei aritmiilor ventriculare ameninþãtoare 

de viaþã care nu rãspund la dozãrile adecvat documentate ale altor 

medicamente antiaritmice disponibile momentan sau când aceste 

medicamente nu pot fi tolerate. Amiodarona a fost utilizatã eficient 

pentru supresia ºi prevenþia fibrilaþiei ventriculare recurente ºi a 

Medicamente antiaritmice din clasa III

AMIODARONA

tahicardiei, fibrilaþiei atriale ºi flutterului atrial ºi tahicardiilor 

joncþionale ºi cu complexe largi. A fost recent adãugatã la modul 

ACLS (advanced cardiac life support) de tratare a pacienþilor cu 

TV/FV fãrã puls ºi aritmii atriale cu scãderea semnificativã a fracþiei 

de ejecþie (de exemplu £40%).

Dozare ºi administrare   Pentru FV/TV fãrã puls doza de încãrcare 

constã într-un bolus IV de 300 mg care poate fi repetat cu un bolus 

de 150 mg. Pentru alte aritmii doza este de 150 mg IV în 100 ml 

D5W în timp de 10 minute. Doza de încãrcare este urmatã de o 

perfuzie de 1 mg/min timp de 6 ore ºi apoi 0,5 mg/minut. Dozele 

orale de întreþinere sunt de 200 pânã la 600 mg per zi.
Amiodarona este disponibilã în sub formã oralã ºi IV. Oricare 

dintre ele este la fel de eficientã în dozele de încãrcare ºi menþinere 

la pacienþii stabili.
În mod alternativ, dozele orale de încãrcare de 800 pânã la 1600 

mg pe zi sunt în general necesare timp de 1 - 3 sãptãmâni înainte ca 

rãspunsul terapeutic sã aparã. Când se obþine controlul adecvat al 

aritmiei sau efectele adverse devin aparente, dozarea trebuie redusã 

la 200 pânã la 600 mg ca dozã unicã oralã. Terapia IV pe termen 

scurt este asociatã cu bradicardie ºi hipotensiune. Terapia oralã pe 

termen lung se asociazã cu tulburãri tiroidiene, fibrozã pulmonarã, 

decolorare tegumentarã, disfuncþie hepaticã ºi alte tulburãri. Înaintea 

tratamentului pe termen lung pacienþii trebuie testaþi din punct de 

vedere al funcþiei oftalmologice ºi pulmonare de bazã.

Profilul efectului advers   Dupã administrarea IV, efectele adverse 

sunt în mod tipic limitate la hipotensiune ºi bradicardie, deºi au fost 

raportate ºi asistola, stopul cardiac ºi ºocul. Totuºi, dupã terapia 

cronicã oralã, amiodarona poate determina câteva intoxicaþii serioase 

ºi potenþial fatale, inclusiv fibroza pulmonarã, activitate pro-aritmicã 

ºi hepatotoxicitate. La pacienþii care primesc mai mult de 400 mg pe 

zi, unele efecte adverse sunt prezente pânã la 75% dintre aceºtia ºi 

vor fi responsabile de întreruperea tratamentului la 20% din pacienþi. 

Cele mai frecvente reacþii adverse care necesitã întreruperea 

administrãrii medicamentului sunt infiltrate pulmonare sau fibrozã, 

tahicardie ventricularã paroxisticã, ICC ºi creºterea concentraþiilor 

serice ale enzimelor hepatice. Probabilitatea de apariþie a majoritãþii 

efectelor adverse pare sã creascã dupã primele 6 luni de tratament ºi 

rãmâne relativ constantã pe parcursul primului an de terapie. Au fost 

raportate microdepozite corneene la toþi pacienþii dupã administrare 

cronicã. Efectele adverse suplimentare includ erupþii, decolorare 

tegumentarã, constipaþie ºi alte simptome GI, ºi false creºteri sau 

scãderi ale testelor funcþionale tiroidiene. Amiodarona conþine iod, 

37,3% din greutate, ºi de aceea este contraindicatã pacienþilor cu 

alergie la iod sau la crustacee.
Amiodarona este de asemenea responsabilã de câteva interac-

þiuni medicamentoase semnificative clinic. Iniþierea terapiei cu amio-

daronã dupã ce tratamentul cu warfarinã este stabilizat, poate duce la 

scãderea cu 50% a metabolismului warfarinei ºi creºte consecutiv 

riscul de sângerare. Amiodarona creºte concentraþiile serice ale 

multor medicamente, inclusiv digoxina, procainamida, quinidina, 

teofilina ºi altele. Folosirea concomitentã a amiodaronei cu blocante 

de canale de calciu sau â-blocante poate potenþa bradicardia sinusalã, 

stopul sinusal ºi blocul AV.

Acþiuni   Dofetilid (Tikosyn) este un agent antiaritmic de clasa III 
care prelungeºte perioada de repolarizare fãrã afectarea vitezei de 

DOFETILID
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conducere. Dofetilidul este un antiaritmic pur din clasa III,deoarece 
blocheazã selectiv curentul de potasiu care corecteazã întârzierea 
cardiacã. Alte aritmice din clasa III, precum amiodarona sau 
sotalolul, prezintã proprietãþi ale aniaritmicelor din clasa I sau II,  
suplimentar proprietãþilor clasei III. Curentul de potasiu care 
corecteazã întârzierea cardiacã este responsabil de terminarea 
platoului potenþialului de acþiune. Dofetilidul prelungeºte durata 
potenþialului de acþiune, perioadele refractare efective ventriculare ºi 
atriale ºi perioada refractarã efectivã a cãilor accesorii. Aceasta duce 
la alungirea intervalelor QT ºi QTc, fãrã modificare a intervalului 
QRS. Acest rezultat permite dofetilidului sã suprime aritmiile 
dependente de mecanismul de reintrare. Dofetilidul produce un efect 
cronotrop negativ dependent de dozã dar îi lipsesc efectele inotrope 
negative. Administrat IV, este eficient pentru conversia fibrilaþiei 

8atriale la ritm sinusal(RSN).  Oricum, în Statele Unite doar forma 
oralã este disponibilã.

Farmacocineticã   Dupã administrarea oralã, debutul acþiunii 
dofetilidului este la 2 ore ºi durata de acþiune 4 ore. Momentul rãs-
punsului maxim apare la 1-3 ore dupã administrarea oralã. 
Dofetilidul este bine absorbit din tractul GI, cu o biodisponibilitate 
de 96-100% ºi nu este afectat de mâncare sau antiacide. Vd aparent 
este de 3 pânã la 4 l/kg. Aproximativ 50% din dozã este metabolizatã 
hepatic (citocromul 3A4) într-un metabolit inactiv, iar aproximativ 
80% din medicament ºi metaboliþii sãi se eliminã urinar. Timpul de 
înjumãtãþire pentru eliminare este de 7,5 pânã la 10 ore dupã admi-
nistrarea oralã ºi este crescut la pacienþii cu insuficienþã renalã.

Indicaþii   Dofetilidul este indicat pentru conversia la, ºi menþinerea 
RSN la pacienþii cu fibrilaþie sau flutter atrial. Totuºi, deoarece dofe-
tilidul are un efect pro-aritmic semnificativ, trebuie rezervat pacien-
þilor la care fibrilaþia sau flutterul atrial sunt înalt simptomatice.

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare se bazeazã pe intervalul 
QTc ºi ClCr. Dacã intervalul QTc de bazã este mai mare de 440ms, 
dofetilidul este contraindicat. Dozele sunt de 500 ìg po de douã ori 
pe zi când ClCr este mai mare de 60 ml/min, 250 ìg po de douã ori 
pe zi când ClCr este între 40 ºi 60 ml/min, ºi 125 ìg po de douã ori 
pe zi când ClCr este de 20 pânã la 39 ml/min. Dofetilidul este 
contraindicat dacã ClCr este mai mic de 20 ml/min, intervalul QTc 
de bazã este mai mare de 440 ms sau intervalul QTc depãºeºte 500 
ms în timpul terapiei. ECG se repetã la 2-3 ore dupã dozã. Dacã 
intervalul QTc este mai mic de 15% comparativ cu cel bazal, se 
continuã cu doza actualã; dacã este mai mare de 15% comparativ cu 
cel bazal, doza se micºoreazã.

Pacienþii trebuie internaþi pentru cel puþin 3 zile într-o unitate 
care poate efectua calculãrile ClCr, monitorizare ECG continuã ºi 
resuscitare cardiacã. Prescrierea este permisã doar medicilor care cu 
primit informaþie educaþionalã despre dozarea ºi administrarea 
dofetilidului.

Profilul efectului advers   Cel mai important efect advers al dofeti-
lidului este alungirea intervalului QTc, care poate duce la torsada 
vârfurilor. Riscul de dezvoltare a torsadei vârfurilor este asociat cu 
doze crescute de dofetilid, apãrând în primele câteva zile de terapie ºi 
la pacienþii cu dezechilibre electrolitice. Tahicardia ventricularã este 
un alt efect advers asociat dofetilidului. Cele mai frecvente efecte 
adverse raportate în studiile clinice sunt cefaleea, ameþeala ºi durerea 
toracicã. Dofetilidul este contraindicat la pacienþii cu ClCr mai mic de 
20 ml/minut sau interval QTc mai mare de 440 ms înainte de 
începerea terapiei sau 500 ms în orice moment din timpul terapiei.  

IBUTILID

Medicamente antiaritmice clasa IV:                
Antagoniºtii canalelor de calciu

DILTIAZEM

Acþiuni   Ibutilid (Corvert) este un agent antiaritmic din clasa III 
care prelungeºte durata potenþialului de acþiune ºi perioada refractarã 
efectivã în þesuturile cardiace ventriculare ºi atriale. Aceastã acþiune 
este cauzatã de activarea unui curent interior lent de sodiu care se 
opune inhibãrii curenþilor exteriori de potasiu. Totuºi, datele suge-
reazã cã blocarea curentului de potasiu care corecteazã întârzierea ºi  
încetineºte repolarizarea, poate contribui, într-o micã mãsurã, la 
efectele sale clinice.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii ibutilidului este de 20 pânã la 30 
de minute cu o duratã de acþiune  de 24 de ore dupã o dozã IV. Vd 
aparent este de 9-13 l/kg. Ibutilidul este metabolizat hepatic prin 
oxidarea la câþiva metaboliþi, din care cel puþin unul are activitate 
semnificativã. Aproximativ 80% dintr-o dozã IV este eliminatã 
urinar în 24 de ore, iar restul de 20 % sunt excretate în fecale pe o 
perioadã de o sãptãmânã. Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare a 
compusului principal al produsului este de 2 pânã la 12 ore (cu o 
medie de 6 ore) dupã administrarea IV.

Indicaþii   Ibutilidul este indicat pentru conversia rapidã a fibrilaþiei 
sau flutterului atrial recent instalate (<30 zile) la RSN. Aritmiile 
atriale care nu sunt cu debut recent au probabilitate mai micã de a 
rãspunde la ibutilid. Ibutilidul poate fi folosit ca o alternativã la 
cardioversia electricã, care este una dintre cele mai rapide ºi 
frecvente metode folosite pentru conversia fibrilaþiei ºi flutterului 
atrial cu duratã mai micã de 48 de ore.

Dozare ºi administrare   Ibutilidul se administreazã doar ca 
perfuzie IV. Doza de încãrcare este de 1 mg IV în 50 ml G5% în 
interval de 10 minute (greutatea pacientului >60 kg) sau 0,01 mg/kg 
IV în 50 ml G5% în interval d 10 minute (greutatea pacientului <60 
kg). Doza poate fi repetatã la 10 minute dupã terminarea primei 
doze. Monitorizarea electrocardiograficã este continuatã pentru cel 
puþin 4 ore sau pânã când intervalul QTc revine la valoarea bazalã, 
sau chiar mai mult dacã sunt observate aritmii.

Profilul efectului advers   Efectele adverse cardiovasculare includ 
hipotensiunea, hipertensiunea, bradicardia, stopul sinusal, sincopa, 
alungirea intervalului QTc ºi ICC. Ibutilidul este capabil sã inducã 
sau sã exacerbeze aritmiile, precum tahicardia ventricularã polimorfã 
susþinutã care include torsada vârfurilor, extrasistole ventriculare ºi 
supraventriculare, ºi tahicardie ventricularã monomorfã. Pacienþii 
trebuie monitorizaþi ECG continu pentru cel puþin 4 ore dupã 
perfuzie sau pânã când intervalul QTc a revenit la valoarea bazalã. 
Dacã se observã orice activitate aritmicã este necesarã monitorizarea 
pe o perioadã mai lungã.

Acþiuni   Diltiazemul (Cardizem) este un antagonist non-dihidropiri-
dinic al canalelor de calciu care interferã cu influxul de calciu 
extracelular prin  canalele ”lente” din muºchiul neted cardiac. La 
doze uºor mai mari decât dozele folosite clinic, diltiazemul inhibã de 
asemenea influxul de sodiu prin canalele ”rapide”. Rezultatul net 
constã în încetinirea conducerii nodale AV (deºi mai puþin decât cu o 
dozã echivalentã de verapamil) ºi creºterea perioadei refractare 
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nodale AV. Diltiazemul produce vasodilataþie sistemicã minimã ºi 
dilatã preferenþial vasele coronare, permiþând o scãdere a consu-
mului de oxigen, un aport îmbunãtãþit de oxigen ºi o îmbunãtãþire 
globalã a balanþei oxigenului la cei cu anginã cronicã stabilã. Deºi la 
pacienþii fãrã disfuncþie nodalã SA diltiazemul nu are efect asupra 
însãnãtoºirii nodului sinusal sau asupra timpului de conducere SA, la 
pacienþii cu sindrom de sinus bolnav scade automatismul nodului 
SA.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii diltiazemului este la 2-3 
minute dupã administrarea IV ºi la 15-60 de minute dupã 
administrarea oralã, cu un vârf al rãspunsului la 2 pânã la 7 minute 
ºi 1,5 pânã la 4 ore dupã administrarea IV ºi, respectiv oralã. Durata 
de acþiune este de 1 pânã la 3 ore dupã administrarea IV unicã dar 
poate fi prelungitã pânã la 10 ore dupã multiple doze IV. 
Biodisponibilitatea diltiazemului oral este de 35-40% datoritã 
metabolismului de prim-pasaj. Timpul de înjumãtãþire pentru 
eliminare este de 3,1 pânã la 6,6 ore. Totuºi, formulele cu eliberare 
controlatã ºi eliberare prelungitã au un rãspuns de vârf mai lung ºi 
un timp de înjumãtãþire pentru eliminare mai lung: 3 pânã la 6 ore ºi 
respectiv 4,5 pânã la 10 ore. Aceasta duce la dozã unicã zilnicã a 
formulelor cu eliberare controlatã ºi de douã ori pe zi a formulelor 
cu eliberare prelungitã. Vd aparent este de 5,3 l/kg. Diltiazemul 
suferã metabolism crescut hepatic pentru producerea metaboliþilor 
activi ºi inactivi.

Indicaþii   Diltiazemul intravenos este eficient pentru conversia 
rapidã a TPSV la RSN ºi la rãspuns ventricular lent în fibrilaþia 
atrialã sau flutterul atrial. Nu trebuie utilizat la pacienþii cu 
tahiaritmii cu complexe largi care sugereazã un traiect accesoriu de 
bypass (de exemplu sindromul WPW). Diltiazemul oral este indicat 
pentru tratamentul anginei cronice ºi vasospastice ºi este considerat 
unul din medicamentele preferate pentru angina vasospasticã. 
Formulele cu eliberare prelungitã sunt indicate pentru tratamentul 
hipertensiunii în monoterapie sau în combinaþie cu alte antihiper-
tensive.

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este de 0,25 mg/kg 
(maximum 20 mg) IV introdusã în interval de peste 2 minute. Doza 
se repetã în 15 minute cu 0,35 mg/kg (maximum25 mg) IV introdusã 
în interval de peste 2 minute, dacã pacientul nu rãspunde.

Rata recomandatã de perfuzare iniþialã este de 5 mg pe orã (care 
poate fi crescutã la 15 mg pe orã dacã este necesar). Odatã controlatã 
frecvenþa cardiacã, pacientul poate fi trecut de la diltiazem IV la oral. 
Perfuzia IV trebuie continuatã timp de o orã dupã prima dozã oralã 
pentru a permite un rãspuns oral de vârf adecvat.

Dozarea oralã aproximativã (în mg pe zi) poate fi calculatã dupã 
cum urmeazã: (rata de perfuzie [mg/orã] x3 +3)x10. Doza zilnicã 
poate fi administratã ca formulã cu acþiune de scurtã duratã (în patru 
doze divizate) pentru primele 24 de ore ºi apoi trecutã la formulã cu 
acþiune de lungã duratã. 

Efectul antihipertensiv maxim este observat de obicei în 14 zile. 
Ajustãrile de doze trebuie efectuate în conformitate au acesta. 
Dozele pot necesita scãderi la pacienþii cu insuficienþã renalã sau 
hepaticã.

Profilul efectului advers   Efectele adverse cardiovasculare asociate 
cu diltiazemul pot include angina, bradicardia, asistola, ICC, blocul 
AV, blocul fascicular de ramurã, flushing, hipotensiune, palpitaþii ºi 
edeme periferice. Efectele adverse noncardiace pot include cefalee, 
ameþealã, greaþã, constipaþie, rash, vãrsãturi, diaree, uscãciunea gurii, 
prurit, nervozitate, somnolenþã, insomnie, tinitus, depresie, disfuncþie 

sexualã, hiperglicemie ºi fotosensibilitate. Diltiazemul poate cauza 
de asemenea creºteri tranzitorii ale enzimelor hepatice, care se pot 
rezolva în ciuda terapiei continue cu diltiazem. Cimetidina creºte 
nivelul seric al diltiazemului prin inhibarea metabolismului sãu. 

Acþiuni   Verapamilul (Verelan, Isoptin, Calan, ºi Tarka), un 
antagonist non-dihidropiridinic al canalelor de calciu, este un agent 
antiaritmic din clasa IV. La fel ca alþi antagoniºti ai canalelor de 
calciu, acþiunea principalã este de a inhiba influxul transmembranar 
al ionilor extracelulari de calciu prin membrana celulelor miocardice 
ºi  muºchiului neted vascular. Totuºi, spre deosebire de antagoniºtii 
non-dihidropiridinici ai canalelor de calciu, verapamilul are efect 
inhibitor substanþial asupra sistemului de conducere cardiac. El 
încetineºte conducerea ºi prelungeºte perioada refractarã a nodu-
luiAV, ºi rareori poate produce stop sinusal sau bloc SA la pacienþii 
cu disfuncþie a nodului SA (de exemplu sindromul sinusului bolnav). 
La pacienþii cu TPSV, efectele verapamilului asupra nodului AV duc 
la întreruperea cãii reintrante ºi restabilirea RSN. Verapamilul scade 
de asemenea rãspunsul ventricular la pacienþii cu fibrilaþie/flutter 
atrial. Are efecte minime sau absente asupra conducerii antegrade 
sau retrograde a cãilor accesorii de conducere.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii verapamilului este la 5 minute, 
vârful rãspunsului la 10 pânã la 20 de minute ºi durata de acþiune de 
30 pânã la 60 de minute dupã administrarea IV. Debutul, vârful ºi 
durata acþiunii dupã administrarea oralã sunt la 1 pânã la 2 ore, 4  pânã 
la 11 ore (în funcþie de forma oralã) ºi, respectiv, 6 pânã la 12 ore. Vd 
aparent este de 12 l/kg. Verapamilul este intens metabolizat hepatic în 
cel puþin 12 metaboliþi, din care cel puþin unul este activ (aproximativ 
20% din activitatea componentului  produsului). Aproximativ 70% ºi 
16% din dozele orale ºi respectiv IV, sunt eliminate în urinã ºi fecale 
sub formã de metaboliþi în interval de 5 zile. Timpul de înjumãtãþire 
pentru eliminare dupã doza oralã sau perfuzia IV este de 2 pânã la 8 
ore. Dupã 1-2 zile de tratament, tim-pul de înjumãtãþire creºte la 4,5 
pânã la 12 ore, se presupune cã datoritã saturaþiei enzimelor hepatice. 
Timpul plasmatic de înjumãtãþire poate fi prelungit la 14 pânã la 16 
ore la pacienþii cu insuficienþã hepaticã.

Indicaþii   Verapamilul este la fel de eficient ca adenozina ºi diltia-
zemul în TPSV cu complexe înguste terminale ºi pentru controlarea 
rãspunsului ventricular în cazul fibrilaþiei/flutterului atrial. Verapa-
milul oral poate fi folosit pentru managementul anginei vasospastice, 
stabile sau instabile ºi ar putea fi folosit pentru profilaxia TPSV. De 
asemenea el poate fi utilizat pentru hipertensiunea esenþialã. 
Verapamilul nu trebuie folosit pentru managementul fibrilaþiei/ 
flutterului atrial la pacienþii cu traiect accesoriu de bypass (de 
exemplu sindrom WPW sau Lown-Ganong-Levine) datoritã efec-
telor adverse ameninþãtoare de viaþã (de exemplu fibrilaþie ventri-
cularã ºi/sau stop cardiac) care pot apãrea datoritã conducerii 
accelerate prin tractul accesoriu de bypass. 

Dozare ºi administrare   Pentru tratamentul TPSV doza iniþialã este 
de 5 pânã la 10 mg IV în interval de peste 2 minute, deºi unii experþi 
recomandã o dozã iniþialã de 2,5 pânã la 5 mg IV în interval de peste 
2 minute pentru a minimaliza efectele adverse, în special la pacienþii 
în vârstã ºi la cei cu disfuncþie hepaticã. Presiunea sanguinã trebuie 
verificatã imediat înainte ºi dupã administrarea verapamilului. 
Tratamentul  cu clorurã de calciu sau gluconat de calciu (500 pânã la 
1000 mg) poate fi administrat înainte sau dupã verapamil pentru a 
preveni sau trata hipotensiunea indusã de verapamil, deºi folosirea 
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calciului este luatã în derâdere de mulþi. Pentru prevenirea TPSV 
recurente, trebuie administrat între 240 ºi 480 mg pe zi. Efectele 
antiaritmice maxime sunt observate în general în 48 de ore de la ini-
þierea tratamentului cu verapamil. Pentru tratarea anginei vasospas-
ticã, instabilã sau stabilã cronicã pot fi administrate doze orale de 
240 pânã la 480 mg pe zi divizat în trei pânã la  patru doze, deºi 
eficienþa la doze mai mari de 360 mg pe zi nu a fost doveditã. Con-
versia spre o formulã cu eliberare prelungitã trebuie efectuatã 
imediat ce doza este titratã pânã la obþinerea unui rãspuns clinic 
satisfãcãtor. Doza formulei cu eliberare prelungitã reprezintã doza 
zilnicã totalã a formulei cu eliberare imediatã. Doza iniþialã pentru 
tratamentul hipertensiunii este de 240 mg în fiecare dimineaþã, cu 
creºterea cu 120 mg seara. Efectele antihipertensive sunt evidente 
din prima sãptãmânã de tratament.

Profilul efectului advers   Majoritatea efectelor adverse sunt legate 
de proprietãþile sale farmacologice. Incidenþa efectelor adverse este 
crescutã la pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã, cardiomiopatie 
ºi tulburãri de conducere. Hipotensiunea, bradicardia, blocul AV, 
blocul fascicular de ramurã ºi edemul pulmonar sunt printre 
posibilele efecte adverse. Efectele non-cardiace adverse includ 
constipaþie, ameþealã, cefalee ºi greaþã. Verapamilul trebuie 
administrat cu precauþie pacienþilor care primesc concomitent â-
blocante, alte antihipertensive ºi alte antiaritmice, deoarece efectele 
lor pot fi aditive. Administrarea concomitentã de digoxinã ºi verapa-
mil poate duce la creºterea concentraþiilor serice de digoxinã.

Acþiuni   Adenozina (Adenocard) este un nucleozid endogen produs 
prin degradarea adenozin-trifosfatului (ATP). Adenozina ºi ATP au 
dovedit cã exercitã efecte inotrope, cronotrope ºi dromotrope 
negative tranzitorii asupra þesuturilor nodale SA ºi AV. Adenozina 
produce un bloc nodal AV tranzitoriu, care întrerupe circuitul 
reintrant al tahiaritmiei atriale ce implicã nodul AV. Adenozina nu are 
efect asupra tahicardiilor supraventriculare reintrante ce nu implicã 
nodul AV. Nu are nici un efect asupra conducerii anterograde prin 
cãile accesorii la pacienþii cu sindrom WPW. Când este administratã 
sub forma unui  bolus IV rapid, adenozina încetineºte conducerea 
cardiacã ºi restabileºte ritmul sinusal. Totuºi, administratã în perfuzie 
continuã, este un vasodilatator potent. Adenozina este rapid meta-
bolizatã de cãtre adenozin-dezaminaza circulantã într-un compus 
inert, astfel încât medicamentul are un timp de înjumãtãþire foarte 
scurt (<10 sec).

Farmacocineticã   Debutul acþiunii adenozinei este la 20 pânã la 30 
de secunde, cu o duratã de acþiune care dureazã aproximativ 60-90 
secunde. Medicamentul este rapid metabolizat de cãtre adenozin-
dezaminaza circulantã, într-un metabolit inactiv. Adenozina este de 
asemenea rapid preluatã de majoritatea tipurilor de celule, unde se 
produce dezaminarea cãtre un metabolit inactiv. Aceasta contribuie 
la mai puþin de o zecime din timpul de înjumãtãþire a adenozinei. 
Alþi parametri farmacocinetici precum Vd, concentraþiile terapeutice 
plasmatice ºi clearance-ul sunt dificil de evaluat datoritã timpului 
foarte scurt de înjumãtãþire al medicamentului.

Indicaþii   Adenozina este folositã pentru tratamentul de urgenþã al 
TSV. Deºi adenozina este eficientã pentru conversia iniþialã a TPSV 
reintrante, recurenþa aritmiei poate apãrea în câteva minute de la 
conversie. Deºi pot fi folosite doze repetate de adenozinã, poate fi 

Alte medicamente antiaritmice
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deseori necesarã luarea în discuþie a unui agent antiaritmic de lungã 
acþiune. Adenozina poate fi un agent preferabil pentru tratamentul 
TPSV la nou-nãscuþi, copii ºi gravide. Adenozina scurteazã durata 
potenþialului de acþiune ºi încetineºte frecvenþa cardiacã; este 
contraindicatã în blocul cardiac AV de gradul doi sau trei ºi 
sindromul de sinus bolnav dacã nu este prezent (implantat sau 
extern) un pacemaker. Adenozina nu este eficientã în conversia 
fibrilaþiei sau flutterului atrial la RSN; însã, poate fi folositã pentru 
diferenþierea între aceste ritmuri ºi alte tahiaritmii.

Dozare ºi administrare   Doza iniþialã pentru tratamentul TPSV este 
de 6 mg administrat ca bolus IV rapid în 1-2 secunde direct în venã 
sau în cea mai proximalã porþiune a tubului IV. Dacã aritmia persistã 
doza poate fi repetatã cu 12 mg IV administrate de douã ori la 
intervale de 1 pânã la 2 minute. Doza de bolus trebuie urmatã 
imediat de injectarea a 10 pânã la 20 ml de lichid ºi braþul trebuie 
þinut ridicat pentru a maximiza distribuþia medicamentului înaintea 
metabolizãrii ºi inactivãrii sale. Este important sã se administreze 
adenozina cât mai rapid posibil; dacã este perfuzatã prea încet, poate 
cauza vasodilataþie sistemicã ºi tahicardie reflexã. 

Profilul efectului advers   Efectele adverse ale adenozinei sunt în 
mod obiºnuit minore ºi bine tolerate, deoarece ele dureazã mai puþin 
de 1 minut datoritã timpului scurt de înjumãtãþire. Cele mai obiºnuite 
efecte adverse includ dispneea, tusea, sincopa, vertijul, paresteziile, 
amorþealã, greaþã ºi gust metalic. Efectele adverse cardiovasculare 
includ flushing facial, cefalee, palpitaþii, durere toracicã retroster-
nalã, bradiaritmie sinusalã (de exemplu bradicardie, stop sinusal, 
bloc AV), PVC ºi hipotensiune. Aceste efecte adverse necesitã 
rareori abordare specificã. În mod ocazional, pacienþii vor avea 
sentimentul de moarte iminentã ºi trebuie liniºtiþi. Dipiridamolul ºi 
carbamazepina s-au dovedit a intensifica efectele cronotrope ºi 
dromotrope ale adenozinei ºi pot creºte gradul efectelor adverse. 
Spre deosebire, metilxantinele ºi cafeina exercitã efect de competiþie 
asupra receptorilor adenozinei. De aceea, pacienþii care primesc 
aceste medicamente pot necesita o dozã mai mare de adenozinã 
pentru a se realiza efectul terapeutic. Adenozina trebuie folositã cu 
precauþie la astmatici, deoarece poate induce bronhoconstricþie.

Acþiuni   Digoxinul are trei acþiuni de bazã: creºte forþa, puterea ºi 
viteza contracþiilor cardiace (efect inotrop pozitiv); încetineºte 
frecvenþa cardiacã (efect cronotrop negativ); ºi încetineºte viteza de 
conducere prin nodul AV (efect dromotrop negativ). Digoxinul 

+ +inhibã sistemul de pompã enzimaticã Na -K -ATP-azic, care este 
responsabil de menþinerea unei concentraþii crescute intracelulare de 
potasiu ºi o unei concentraþii crescute extracelulare de sodiu la 

+ +nivelul miocitelor relaxate normale. Inhibarea Na -K -ATP-azei duce 
la o pierdere netã de potasiu ºi un câºtig net de sodiu la nivelul 

+ 2+ lichidului intracelular, ceea ce activeazã canalul Na -Ca care 
pompeazã sodiu afarã ºi calciu înãuntrul celulei. Creºterea calciului 
intracelular îmbunãtãþeºte eficienþa excitaþiei ºi contracþiei prin 
cuplarea miocitelor, rezultând creºterea contractilitãþii miocardice. 
Existã o relaþie inversã între amploarea efectului inotrop pozitiv ºi 
starea iniþialã a miocardului. Astfel de îmbunãtãþiri semnificative ale 
contractilitãþii vor fi mai mari în miocardul cu contractilitate scãzutã. 

Digoxinul creºte perioada refractarã ºi scade viteza de conducere 
a nodurilor SA ºi AV, dar scurteazã perioada refractarã ºi creºte 
viteza de conducere în þesutul atrial, inclusiv a tractelor atriale de 
bypass prezente în sindromul WPW. De aceea, digoxinul nu trebuie 
folosit în general pentru managementul sindromului WPW, deoarece 
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poate intensifica conducerea prin calea accesorie ºi, în prezenþa 
fibrilaþiei/ flutterului atrial duce la frecvenþe ventriculare  extrem de 
mari ºi chiar FV. Efectul primar la nivelul conducerii nodale SA ºi 
AV este secundar stimulãrii vagale indirecte.

Încetinirea cordului duce la o perioadã diastolicã prelungitã, 
permiþând un flux sanguin coronarian ºi perfuzie miocardicã 
îmbunãtãþite. O scãdere a cererii de oxigen poate apãrea de ase-
menea secundar scãderii frecvenþei cardiace.

Farmacocineticã   Debuturile acþiunii digoxinului sunt la aprox-
imativ 5 pânã la 30 de minute dupã administrarea IV ºi 30 pânã la 
120 de minute dupã administrarea oralã, ºi efectele de vârf la 1,5 
pânã la 4 ore ºi 2 pânã la 6 ore pentru administrarea IV, ºi respectiv 
oralã. Vd aparent este de 5,6 l/kg ºi este proporþional cu masa 
muscularã a corpului, indivizii musculoºi având un Vd mai mare 
decât cei obezi, raportat la greutatea corporalã. Ca rezultat al Vd 
mare, hemodializa ºi dializa peritonealã sunt ineficiente în îndepãr-
tarea cantitãþilor semnificative de digoxin. 

Biodisponibilitatea variazã în funcþie de forma de tabletã, soluþie 
sau capsulã, fiind 70, 80 ºi respectiv 90%. Digoxinul se eliminã în 
principal nemodificat la nivel renal, cu aproximativ 20 pânã la 40% 
din dozã metabolizat la nivel hepatic în doi metaboliþi activi ºi 
excretat prin bilã ºi fecale. Timpul de înjumãtãþire al digoxinului la 
pacienþii cu funcþie renalã normalã este de 1,5 pânã la 1,8 zile ºi 
poate fi extins pânã la 4-6 zile la pacienþii cu insuficienþã renalã.

Indicaþii   Digoxinul este indicatã pentru îmbunãtãþirea debitului 
cardiac în ICC ºi pentru controlul rãspunsului ventricular în fibrilaþia 
atrialã, flutterul atrial ºi TPSV. Digoxinul poate fi folosit în ICC în 

combinaþie cu â-blocante, diuretice ºi inhibitori ai enzimei de 
conversie a angiotensinei pentru controlarea simptomelor ICC. Spre 
deosebire de aceste medicamente care au demonstrat beneficii în 
ceea ce priveºte mortalitatea, digoxinul a dovedit cã reduce spita-
lizarea ºi nu mortalitatea. Nu se recomandã în cazul pacienþilor cu 
insuficienþã cardiacã clasa I NYHA (New York Heart Association). 
Digoxinul este în general cel mai eficient în insuficienþa cardiacã cu 
debit mic secundarã hipertensiunii, bolii cardiace aterosclerotice,  
bolii miocardice primare, cardiomiopatiilor non-obstructive ºi bolii 
cardiace valvulare. Este mai puþin eficientã în insuficienþa cardiacã 
cu debit crescut cauzatã de insuficienþa bronhopulmonarã, infecþie, 
hipertiroidism, anemie, febrã sau fistule arteriovenoase.

Dozare ºi administrare   Digoxinul poate fi administrat pe cale 
oralã sau IV. Calea IV este preferatã atunci când se doreºte un debut 
al acþiunii ºi o acþiune de vârf mai rapide. Datoritã biodisponibilitãþii 
crescute, doza IV este de 20 pânã la 30% mai micã decât doza oralã. 
Doza IV este de 10-15 ìg/kg, sau 0,75 pânã la 1,5 mg administratã 
ca o serie de trei injecþii: prima reprezintã o jumãtate din doza totalã, 
iar a doua ºi a treia un sfert din doza totalã. Cele trei doze trebuie 
separate de 4 pânã la 8 ore pentru a permite distribuirea ºi a mini-
maliza toxicitatea. Administrarea digoxinului pe cale intramuscularã 
nu este recomandatã deoarece nu oferã nici un avantaj asupra 
administrãrii orale sau IV ºi poate cauza durere severã la locul 
injectãrii. Terapia cu digoxin pe cale oralã trebuie sã înlocuiascã 
administrarea IV cât mai repede posibil. Doza oralã este de 0,125 
pânã la 0,5 mg pe zi. Nivelul seric terapeutic al digoxinului este 0,8 
pânã la 2 ng/ml. Dozele orale ºi IV trebuie scãzute la pacienþii în 
vârstã ºi la cei cu insuficienþã renalã. Doza care oferã efect 
simptomatic la pacienþii cu ICC este mai micã (8 pânã la 12 ìg/kg) 
decât cea pentru tratarea TSV dar se administreazã în aceeaºi 
manierã. Doza de încãrcare trebuie calculatã folosind greutatea 
corporalã a musculaturii pacientului, deoarece aceastã metodã oferã 

în general efectele terapeutice cu un risc minim de toxicitate. 
Digoxinul intravenoasã trebuie administratã lent, peste 5 minute sau 
mai mult. Nivelele serice nu trebuie obþinute mai repede de 6 pânã la 
8 ore dupã încãrcare pentru a permite distribuirea medicamentului. 
Reducerile dozelor de întreþinere sunt necesare la pacienþii cu 
insuficienþã renalã, deshidratare, hipopotasemie, hipocalcemie, 
hipomagneziemie ºi hipotiroidism. Câteva interacþiuni medicamen-
toase pot creºte nivelele serice de digoxin, incluzând amiodarona, 
verapamil, nifedipin, diltiazem, flecainida, chinidina, eritromicina ºi 
tetraciclina. Spre deosebire de acestea, colestiramina, metoclo-
pramidul, kaolin-pectin, penicilamina ºi fibrele de dietã pot duce la 
nivele serice scãzute de digoxin.

Profilul efectului advers   Efectele adverse ale digoxinului sunt în 
general de naturã gastrointestinalã, incluzând durere abdominalã, 
diaree, greaþã ºi vãrsãturi. Alte efecte adverse pot include gineco-
mastie, rash tegumentar, eozinofilie ºi trombocitopenie. Digoxinul 
poate de asemenea duce la aritmii cardiace, precum bradicardie 
sinusalã, bloc nodal SA sau AV ºi aritmii ventriculare. Medicul 
trebuie sã fie atent la recunoaºterea semnelor ºi simptomelor asociate 
cu toxicitatea digoxinului, care poate fi fatalã dacã nu este tratatã 
corespunzãtor. Dacã este suspectatã toxicitatea digoxinului, adminis-
trarea  medicamentului trebuie întreruptã ºi obþinut nivelul seric.

Simptomele toxicitãþii digoxinului includ modificãrile statusului 
mental, confuzie, cefalee, somnolenþã, anorexie, greaþã, vãrsãturi, 
slãbiciune, tulburãri vizuale, delir ºi convulsii.

Aproape orice tip de aritmie se poate manifesta ca rezultat al 
toxicitãþii digoxinului. Cele mai obiºnuite aritmii includ un numãr 
crescut de ESV multifocale, TV, tahicardie joncþionalã, bloc AV de 
grad înalt, TSV cu bloc ºi stop sinusal. Mai pot apãrea de asemenea 
fibrilaþie atrialã, bradicardie, TV bidirecþionalã ºi FV.

Deºi hipopotasemia creºte riscul toxicitãþii digoxinei, intoxicaþia 
semnificativã cu digoxinã poate produce ea însãºi hiperpotasemie. 
Când toxicitatea digoxinei se asociazã cu hiperpotasemie, existã o 
deficienþã intracelularã corespunzãtoare de potasiu, care poate fi 
factorul cauzator al aritmiilor ulterioare. Lidocaina ºi fenitoinul sunt 
medicamente antiaritmice care au fost folosite în mod clasic în 
intoxicaþie cu digoxin, dar eficienþa lor nu a fost doveditã. Au fost 
folosite de asemenea atropina ºi pacing-ul transcutanat. Hemodializa 
ºi dializa peritonealã sunt ineficiente în reducerea semnificativã a 
nivelelor serice de digoxin datoritã Vd mari ale digoxinului. Hemo-
perfuzia cu cãrbune a fost folositã cu succes limitat din aceleaºi 
motive. Fragmentele de anticorpi pentru digoxin (Digibind) repre-
zintã antidotul pentru toxicitatea digoxinului ºi sunt indicate pentru 
tahiaritmiile ameninþãtoare de viaþã, bradiaritmia sinusalã, blocurile 
severe AV ºi/sau potasiu seric mai mare de 5mEq/l, rezultate din 
supradoza sau ingestia accidentalã de digoxin sau alte glicozide 
cardiace. Odatã ce fragmentele de anticorpi pentru digoxinã au fost 
administrate, nivelele serice ulterioare ale digoxinului nu mai sunt 
utile.

Acþiuni   Magneziul creºte contractilitatea muºchilor scheletali ºi 
netezi, tonusul vasomotor ºi transmiterea neuronalã prin activarea 

+ +directã a pompei Na -K -ATP-azã ºi prin blocarea indirectã a 
canalelor de calciu. El creºte potenþialul de membranã, prelungeºte 
conducerea AV ºi creºte perioada refractarã absolutã. Hipomagne-
ziemia poate precipita aritmiile ameninþãtoare de viaþã, simptomele 
insuficienþei cardiace ºi moartea subitã cardiacã dupã infarctul 
miocardic. Suplimentarea magneziului ajutã la umplerea intracelu-
larã cu potasiu la pacienþii cu hipopotasemie ºi hipomagneziemie; 
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blocheazã calciul pentru a cauza vasodilataþie ºi reduce agregarea 
plachetarã.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii sulfatului de magneziu este 
imediat, cu o duratã de acþiune de aproximativ 30 de minute dupã 
administrarea IV. Debutul dupã administrarea IM creºte la 1 orã ºi 
dureazã 3 pânã la 4 ore. Magneziul suferã eliminare minimã prin 
urinã la o ratã care este direct proporþionalã cu concentraþia plas-
maticã ºi rata de filtrare glomerularã. Un procent mare de magneziu 
este reabsorbit la nivelul tubilor proximali.

Indicaþii   Magneziul este indicat în torsada vârfurilor ºi TV/FV 
refractarã, indiferent de nivelele serice de magneziu. ªi-a demonstrat 
eficienþa în cazul TAMF (tahicardia atrialã multifocalã), TSV ºi 
aritmiilor ventriculare, asociate cu stop cardiac ºi/sau toxicitate a 
digoxinului la pacienþi care au sau par a avea hipomagneziemie. Alte 
utilizãri ale magneziului includ convulsiile asociate cu toxemie/ 
eclampsie/nefritã, hipomagneziemia (uºoarã pânã la severã), exacer-
bãrile acute ale astmului ºi hiperalimentaþia.

Dozarea ºi administrarea   Doza de încãrcare este de 1 pânã la 4 g 
în 50 pânã la 100 ml G5% în 20-60  de minute la pacienþii cu circu-
laþie spontanã sau 1 pânã la 2 g în 10 ml G5% la pacienþii aflaþi în 
stop cardiac. Rata de perfuzare trebuie redusã sau perfuzia opritã 
temporar dacã apare hipotensiune.

Profilul efectului advers   Hipotensiunea este efectul advers 
predominant dar este surprinzãtor de neobiºnuit, chiar atunci când o 
dozã de 1-2 g IV este administratã în 1-2 minute. Alte semne de 
hipermagneziemie, care pot apãrea de la concentraþii serice de 
4mEq/l, includ flushing, transpiraþie, greaþã, vãrsãturi, depresie a 
SNC, depresia reflexelor tendinoase profunde, paralizii faciale, 
depresia funcþiei cardiace, colaps circulator ºi depresie respiratorie. 

Acþiuni   Sulfatul de atropinã, o substanþã naturalã antimuscarinicã, 
antagonizeazã competitiv efectele acetilcolinei ºi ale altor agenþi 
muscarinici. Efectul sãu asupra cordului este de creºtere a 
automatismului nodului sinusal ºi a conducerii AV prin blocarea 
activitãþii vagale. Astfel a fost numit medicament parasimpatolitic. 

Farmacocineticã   Debutul acþiunii atropinei dupã administrare IM, IV 
ºi endotrahealã (ET) este rapid, cu un  vârf al creºterii frecvenþei 
cardiace apãrând la 2 pânã la 4  minute ºi o duratã de acþiune de  pânã la 
5 ore. Timpii de înjumãtãþire ai atropinei sunt de 4 ore  la adulþi ºi 6,5 
ore la copii dar pot fi mai  lungi. Eliminarea atropinei se face în douã  
etape: o etapã iniþialã rapidã de aproximativ  2 ore ºi o etapã lentã 
cuprinsã în intervalul de la 12,5 la  38 de ore. Este bine absorbitã ºi  
distribuitã în organism, metabolizatã în ficat ºi excretatã  în urina.

Indicaþii   Sulfatul de atropinã anuleazã scãderile mediate colinergic ale 
frecvenþei cardiace. Atropina este utilã în  tratamentul simptomatic al 
bradicardiei sinusale (de exemplu  frecvenþa cardiacã scãzutã cu  
hipotensiune, status mental alterat, ”bãtãi de scãpare”  sau durere tora-
cicã). Atropina este în general eficientã  pentru blocul AV la nivel nodal ºi 
ineficientã dacã blocul este  infranodal. Atropina este rareori eficientã 
pentru activitate electricã fãrã  puls (DEM) cu bradicardie ºi asistolã.

Dozare ºi administrare   În cazul bradicardiei, doza de încãrcare 

Medicamente vasoactive

ATROPINA

este de 0,5 mg IV rapid administratã la fiecare 3 pânã la 5 minute 
(maximum 0,04 mg/kg). În cazul DEM sau a asistolei, doza este de 1 
mg IV rapid administratã la fiecare 3 pânã la 5 minute (maximum 
0,04 mg/kg).

Atropina poate fi administratã pe mai multe cãi, incluzând IV, 
IM, ET, SC ºi intraosos. Când atropina este administratã pe sondã 
endotrahealã, doza trebuie crescutã de 2 pânã la 2,5 ori comparativ 
cu doza IV (doza ET este diluatã cu 10 ml de soluþie compatibilã). 
Nu este necesarã nici o diluþie atunci când administrarea se face cu 
seringã predozatã (1mg/10ml), dar diluþia cu 10 ml SF este reco-
mandatã când se folosesc ampule de 1 mg/ml pentru administrarea 
ET. O dozã totalã de 0,04 mg/kg produce blocare vagalã completã.

Profilul efectului advers   Atropina nu este indicatã pentru corec-
tarea bradicardiei la pacienþii stabili hemodinamic. Dacã este admi-
nistratã, creºterile marcate ale frecvenþei cardiace pot creºte con-
sumul miocardic de oxigen, cu posibilitatea de a induce ischemie ºi 
de a precipita tahiaritmia ventricularã. Dozele mai mici de 0,4 mg ºi 
dozele terapeutice administrare lent pot cauza bradicardie paradoxalã 
care se poate datora în parte stimulãrii centrale reflexe a nervului 
vag. Alte efecte adverse pot include alte simptome anticolinergice 
(de exemplu vedere înceþoºatã, uscãciunea gurii, stimularea SNC, 
halucinaþii, midriazã, ºi tahicardie).

Acþiuni   Dobutamina (Dobutrex) este o substanþã sinteticã 
simpatomimeticã care exercitã activitãþi cronotrope reduse ºi 
inotrope puternice. Dobutamina are o formulã de amestec racemic cu 
activitãþi de agonist â - ºi â -adrenergic ºi á-adrenergic care sunt 1 2

compensate de activitatea agonistã á-adrenergicã (Tabelul 29-2). 
Rezultatul net constã în creºterea contractilitãþii miocardice ºi 
vasodilataþiei sistemice, cu modificãri minime ale frecvenþei cardi-
ace. Doze de pânã la 20 ìg/kg per minut vor creºte debitul cardiac, 
scãdea rezistenþa vascularã perifericã ºi  presiunea ocluzivã 
pulmonarã. În mod invers, doze mai mari de 20 ìg/kg per minut vor 
creºte frecvenþa cardiacã ºi vor induce aritmii.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii dobutaminei este la 1-2 minute 
ºi vârful rãspunsului apare la 10 minute dupã administrarea IV. Vd 
aparent este de 0,2 l/kg ºi medicamentul este metabolizat iniþial în 
þesut ºi ficat în metaboliþi inactivi. Timpul de înjumãtãþire pentru 
eliminare este de 1 pânã la 2 minute, majoritatea medicamentului 
fiind eliminat în 48 de ore în urinã ca metaboliþi inactivi.

Indicaþii   Dobutamina este indicatã ca suport inotrop pozitiv pe 
termen scurt pentru tratamentul decompensãrii cardiovasculare 
secundar disfuncþiei ventriculare sau insuficienþei cardiace cu debit 
scãzut. De asemenea este de obicei agentul preferat în managementul 

DOBUTAMINA

TABELUL 29-2. Capacitatea agenþilor simpatomimetici folosiþi 
uzual de a stimula receptorii adrenergici

Fenilefrina 

Norepinefrina 

Epinefrina 

Dopamina 

Dobutamina 

Izoproterenol 

++/+++

++++

+++

++/+++

+

-

-

++++

++++

++++

++++

++++

-

-

+++

++

++

++++

++++

a                 b               b              Dopaminergici1 2

Tipul receptorilor
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9ºocului cardiogen.  Dobutamina creºte debitul cardiac ºi renal, ºi 
fluxul sanguin mezenteric fãrã stimularea directã a frecvenþei car-
diace ºi scade rezistenþa vascularã sistemicã.

Dozare ºi administrare   Dobutamina se administreazã doar ca per-
fuzie IV continuã. Intervalul de dozare este de 2 pânã la 20 ìg/kg per 
minut; totuºi, majoritatea pacienþilor pot fi menþinuþi la 10 ìg/kg per 
minut. Doze mai mari de 20 ìg/kg per minut sunt asociate cu risc 
crescut de tahiaritmie. Pentru evaluarea eficienþei dozei administrate, 
pacienþii trebuie monitorizaþi cu cateter arterial pulmonar sau cateter 
venos central.

Profilul efectelor adverse   Efectele adverse principale ale dobuta-
minei constau în creºteri modeste ale frecvenþei cardiace (creºteri 
mai mari de 5 pânã la 15 bãtãi /minut sunt neobiºnuite), ale presiunii 
sanguine (creºteri mai mari de 10 pânã la 20 mm Hg sunt neobiº-
nuite) ºi aritmii ectopice (bãtãi de scãpare, bãtãi ectopice ventri-
culare unifocale ºi multifocale ºi bigeminism ventricular). Efectele 
mai puþin comune includ cefalee, parestezii, tremor, greaþã, anginã ºi 
dispnee. Creºterile frecvenþei cardiace mai mari de 10% pot induce 
sau exacerba ischemia miocardicã.

Acþiuni   Dopamina (Inotropin) este o catecolaminã endogenã ºi un 
precursor al norepinefrinei ºi altor catecolamine endogene. Ea 

acþioneazã asupra receptorilor dopaminergici, â - ºi á-adrenergici. În 1

doze mici dopamina cauzeazã vasodilataþie renalã, mezentericã, 
coronarianã ºi intracerebralã prin stimularea receptorilor dopaminer-
gici. Aceastã stimulare duce la o creºtere a fluxului renal, a ratei de 
filtrare glomerularã, a excreþiei de sodiu ºi debitului urinar. Totuºi, 
recent, a fost pusã sub semnul întrebãrii capacitatea dopaminei de a 

10creºte semnificativ debitul urinar.  În doze intermediare, dopamina 
stimuleazã receptorii â1-adrenergici, îmbunãtãþind astfel contractili-
tatea miocardicã ºi debitul cardiac ºi crescând conducerea nodalã SA. 
La doze mari, dopamina stimuleazã receptorii á-adrenergici, cauzând 
vascoconstricþie perifericã ºi crescând presiunea sanguinã. La doze 
foarte mari, dominã efectele á-adrenergice, cauzând vasoconstricþie 
perifericã ºi vasoconstricþia patului vascular mezenteric ºi renal.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii dopaminei este la 5 minute, cu o 
duratã a acþiunii de 10 minute dupã administrarea IV. Dopamina este 
utilizatã doar în perfuzie IV continuã. Vd aparent este de 1,8 pânã la 
2,5 l/kg. Dopamina este metabolizatã în proporþie de 75% de cãtre 
monoamin-oxidazã ºi catecol-o-metil-transferazã (COMT) în ficat, 
rinichi ºi plasmã într-un metabolit inactiv. Restul de 25% este 
metabolizat în norepinefrinã în terminaþiile nervoase adrenergice. 
Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 2 minute ºi 80% se 
eliminã renal ca metabolit inactiv ºi norepinefrinã. Timpul de 
înjumãtãþire pentru eliminare poate fi prelungit la pacienþii cu insufi-
cienþã renalã sau hepaticã ºi la copii.

Indicaþii   Dopamina este indicatã pentru anularea hipotensiunii 
semnificativ hemodinamice cauzatã de infarctul miocardic, 
traumatism, sepsis, insuficienþã cardiacã ºi insuficienþã renalã atunci 
când resuscitarea cu lichide nu are succes sau nu este potrivitã. 
Dopamina este folositã pentru a creºte debitul cardiac, presiunea 
sanguinã, debitul urinar ºi perfuzia perifericã.

Dozare ºi administrare   Pentru menþinerea presiunii sanguine 
dorite în funcþie de aspectul clinic trebuie  folositã doza cea mai 
micã de dopaminã. Majoritatea pacienþilor pot fi menþinuþi pe doze 

DOPAMINA

între 0,5 ºi 20ìg/kg per minut (perfuzie continuã). Este important de 
notat cã tahifilaxia poate apãrea la doze mai mari deoarece acþiunile 
dopaminei sunt dependente de depozitele endogene de norepinefrinã 
ºi alte catecolamine. La fel ca toate substanþele vasoactive, dopamina 
trebuie întreruptã prin scãderea treptatã a dozei.

Profilul efectului advers   Dopamina produce efecte adverse 
dependente de dozã, incluzând hipotensiunea la doze mici, 
hipertensiunea la doze mari, bãtãi ectopice, cefalee, greaþã, vãrsãturi, 
anginã, palpitaþii ºi tahicardie. Dacã apare extravazarea se poate 
dezvolta necroza. La pacienþii cu boalã vascularã ocluzivã sau diabet 
ºi la cei care au primit perfuzii cu doze mari timp îndelungat a fost 
raportatã cangrena extremitãþilor. Inhibitorii de monoamin-oxidazã, 
anestezicele cu halogeni, simpatomimeticele ºi inhibitorii de 
fosfodiesterazã vor prelungi ºi intensifica efectele dopaminei. Este 
contraindicatã la pacienþii cu feocromocitom sau tahiaritmie. La fel 
ca epinefrina, dopamina nu trebuie perfuzatã pe aceeaºi linie IV cu 
substanþele alcaline.

Acþiuni   Epinefrina este o catecolaminã endogenã ºi un agonist á- ºi 
â-adrenergic folosit în ºocul anafilactic, un bronhodilatator în astmul 
acut ºi un stimulant miocardic în stopul cardiac. Ea creºte frecvenþa 
cardiacã, contractilitatea ventricularã ºi rezistenþa vascularã perife-
ricã. Acest efect cauzeazã vasoconstricþia arteriolelor de la nivelul 
tegumentelor, mucoasei ºi mezenterului prin redistribuirea sângelui 
cãtre cord ºi creier. Aceasta duce la îmbunãtãþirea perfuziei cardiace 
ºi cerebrale în timpul resuscitãrii. Epinefrina cauzeazã de asemenea 
bronhodilataþie ºi antagonizeazã efectele histaminei.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii este la 1 -2 minute, cu o duratã 
de acþiune de 2 pânã la 10 minute dupã administrarea IV. Medica-
mentul se fixeazã rapid în þesuturi ºi este rapid inactivat prin 
oxidarea de cãtre monoamin-oxidazã ºi metilarea de cãtre COMT. 
Medicamentul este eliminat renal predominant ca metaboliþi inactivi.

Indicaþii   Epinefrina este indicatã pentru tratamentul reacþiilor 
anafilactice ºi exacerbãrilor astmatice acute. Este consideratã un 
agent de primã linie în tratamentul stopului cardiac (de exemplu 
FV/TV fãrã puls, asistola ºi DEM). Epinefrina este de asemenea 
folositã ca vasopresor pentru a creºte presiunea sanguinã ºi a anula 
bronhospasmul datorat reacþiilor anafilactice ºi de hipersensibilitate. 
Perfuziile cu epinefrinã sunt folosite pentru a creºte frecvenþa 
cardiacã în bradicardia simptomaticã refractarã.

Dozare ºi administrare   În cazul bradicardiei doza este de 2 pânã la 
10 ìg/min IV. Pentru astm doza este de 0,3 pânã la 0,5 ml în 
concentraþie de 1:1000 SC la fiecare 20 pânã la 30 minute, maxim 
trei doze.

Epinefrina rãmâne medicamentul adrenergic preferat în ghidurile 
de practicã ACLS. Deºi au existat diferite metode de administrare a 
epinefrinei descrise în trecut (de exemplu doze crescânde ºi mari), 
ghidurile actuale de practicã recomandã administrarea a 1 mg IV la 
fiecare 3-5 minute. De fapt, ghidurile de practicã accentueazã faptul 
cã doze mai mari de 1 mg nu sunt recomandate ºi pot fi dãunãtoare. 
Oricum, dacã abordul IV nu este disponibil în cazul unui stop 
cardiac, poate fi administrat 2 pânã la 2,5 ml dintr-o soluþie 1:1000, 
diluat cu 10-20 ml de ser fiziologic, pe sonda ET, urmat de câteva 
ventilaþii mecanice rapide pentru a dispersa medicamentul în cãile 
respiratorii pentru absorbþie maximã.

EPINEFRINA (ADRENALINA)

243

m
k

29  FARMACOLOGIA MEDICAMENTELOR ANTIARITMICE ªI VASOACTIVE�



Profilul efectului advers   Efectele adverse sunt de importanþã 
minimã în cazul stopului cardiac. Epinefrina creºte semnificativ 
consumul miocardic de oxigen ºi astfel poate exacerba iritabilitatea 
ventricularã în cadrul ischemiei miocardice. Efectele adverse constau 
în extinderea acþiunii medicamentului ºi includ hipertensiunea, 
tahicardia, palpitaþiile ºi aritmiile. Epinefrina nu este compatibilã pe 
aceeaºi linie IV cu soluþii alcaline.

Acþiuni   Inamrinona (Inocor) conþine aceeaºi formulã chimicã ca 
produsul disponibil anterior, amrinona. Numele a fost schimbat 
pentru a preveni potenþiala confuzie cu medicamente cu denumire 
similarã. Inamrinona produce efecte inotrope prin inhibarea enzimei 
fosfodiesterazice, care este responsabilã de degradarea adenozin-
monofosfatului ciclic (AMPc). Concentraþia intracelularã crescutã de 
AMPc duce la o creºtere a calciului intracelular ºi astfel creºte 
contractilitatea miocardului ºi forþa contracþiilor. Suplimentar 
efectelor inotrope pozitive, inamrinona are proprietãþi vasodilatatorii. 
Se pare cã are acþiune directã asupra muºchiului vascular neted dar 
poate de asemenea cauza vasodilataþie secundarã descreºterii 
tonusului simpatic rezultat din îmbunãtãþirea contractilitãþii miocar-
dice. Efectul net constã în creºterea contractilitãþii miocardice ºi a 
volumului de ejecþie cu reduceea pre-umplerii ºi post-umplerii.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii inamrinonei este la 2-5 minute, 
cu un vârf observat la 10 minute ºi o duratã de acþiune de 0,5 pânã la 
2 ore dupã administrarea IV. Durata de acþiune depinde de dozã. Vd 
aparent este 1,2 l/kg, ºi timpul de înjumãtãþire terminal este de 3,6 
ore. Timpul de înjumãtãþire terminal poate fi prelungit pânã la 8,3 
ore la pacienþii cu ICC. Inamrinona este metabolizatã de cãtre ficat 
în câþiva metaboliþi care sunt eliminaþi în principal urinar.

Indicaþii   Inamrinona este indicatã pentru managementul pe termen 
scurt al ICC decompensate. Datoritã potenþialului de efecte adverse 
serioase, inamrinona trebuie rezervatã pentru ICC refractarã sau 
intolerantã la terapia convenþionalã (de exemplu glicozidele car-
diace, diureticele ºi/sau vasodilatatore). Inamrinona a fost folositã în 
studii clinice pe o perioadã de 48 de ore ºi prelungirea utilizãrii nu s-
a dovedit sigurã ºi eficientã.

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare constã într-un bolus de 
0,75 mg/kg IV în interval de 2-3 minute, urmatã de o perfuzie de 
întreþinere de 5 pânã la 15 ìg/kg per minut. Un al  doilea bolus de 
0,75 mg/kg poate fi administrat la 30 de minute dupã bolusul iniþial. 

Inamrinona este disponibilã doar pentru administrarea IV. Doza 
zilnicã totalã nu trebuie sã depãºeascã 10 mg/kg. Inamrinona trebuie 
diluatã în 0,45 sau 0,9%în soluþii saline. Soluþiile care conþin 
dextrozã pot elimina activitatea medicamentului. Ajustãrile dozei de 
întreþinere trebuie titrate pânã la obþinerea rãspunsului clinic.

Profilul efectului advers   Cele mai obiºnuite efecte adverse sunt   
trombocitopenia, aritmiile ventriculare ºi supraventriculare, hipoten-
siunea ºi greaþa. Alte efecte adverse care apar la mai puþin de 1% din 
pacienþi includ vãrsãturi, anorexie, febrã, durere toracicã ºi senzaþia de 
arsurã la locul injecþiei. Rareori, a fost raportatã hepatotoxicitatea.

Acþiuni   Izoproterenolul (Isuprel) este un agonist simpatomimetic 

sintetic cu afinitate doar pentru receptorii â - ºi â -adrenergici. 1 2

Interacþiunea receptorului â duce la activitãþi cronotrope ºi inotrope 1 

INAMRINONA

IZOPROTERENOL

crescute la nivelul miocardului ºi vasodilataþie prin intermediul 
relaxãrii musculaturii netede mediate de receptorul â .2

Farmacocineticã   Debutul acþiunii izoproterenolului este la 1-5 
minute ºi durata de acþiune este de 1 pânã la 2 ore. 50% din dozã este 
eliminatã nemodificatã în urinã ºi COMT este responsabilã de 
metabolizarea a 25-35 % în ficat, plãmâni ºi alte þesuturi ale cor-
pului. Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 3 pânã la 7 ore.

Indicaþii   Folosirea izoproterenolului este limitatã la torsada 
vârfurilor refractarã ºi pentru controlul temporar al bradicardiei 
simptomatice refractare. Datoritã creºterii semnificative a cererii de 
oxigen la nivel miocardic odatã cu  folosirea izoproterenolului, 
acesta a fost restricþionat doar pentru aritmiile refractare.

Dozare ºi administrare   Doza este de 2 pânã 10 ìg/min IV prin 
perfuzie continuã. Doze mai mari sunt considerate dãunãtoare.

Profilul efectului advers   Creºterile semnificative ale frecvenþei 
cardiace observate în cazul terapiei cu izoproterenol cauzeazã 
creºteri dramatice ale cererii miocardice de oxigen care poate duce la 
complicaþii ischemice ºi tahiaritmie. Pentru prevenirea TV trebuie 
utilizatã cea mai micã doza eficientã posibilã.

Acþiuni   Nesiritidul (Natrecor) este un peptid natriuretic de tip B 
recombinat care este produs endogen în cordul uman în condiþii de 
încãrcare presionalã crescutã sau distensie ventricularã, de obicei în 
asociere cu volum intravascular crescut. Când peptidul natriuretic de 
tip B este produs ºi eliberat din miocitele ventriculare ca rãspuns la 
presiunea crescutã, se leagã ºi stimuleazã receptorii guanilat-ciclazã 
GC-A. Aceasta cauzeazã o creºtere a guanozin-monofosfatului ciclic 
intracelular, ceea ce duce la activitate natriureticã, diureticã, vasodi-
latatorie ºi relaxantã a musculaturii netede. Receptorii GC-A sunt 
localizaþi în principal în glanda adrenalã, plãmâni, rinichi ºi vasele 
endoteliale ºi ale musculaturii netede. De asemenea Nesiritidul 
inhibã eliberarea reninã-aldosteron.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii nesiritidului este la 15-30 de 
minute, cu un vârf al rãspunsul observat la aproximativ 60 de minute 
ºi o duratã de acþiune de 30 pânã la 120 de minute dupã admi-
nistrarea IV continuã. Vd aparent este de 0,19 l/kg. Metabolizarea se 
produce în rinichi prin intermediul proteolizei, deºi nu se recomandã 
nici o reducere a dozei în cazul pacienþilor cu insuficienþa renalã. 
Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 18 pânã la 23 de 
minute.

Indicaþii   Nesiritidul este indicat pentru tratamentul insuficienþei 
cardiace decompensate acute. El reduce presiunea capilarã marginalã 
pulmonarã ºi îmbunãtãþeºte dispneea. De asemenea nesiritidul poate 
duce la hipotensiune simptomaticã comparabilã cu nitroglicerina. 
Totuºi, comparativ cu dobutamina, aritmiile ventriculare ºi stopul 
cardiac apar mai rar în cazul administrãrii nesiritidului. Nesiritidul 
este contraindicat la pacienþii cu o presiune sanguinã sistolicã mai 
micã de 90 mm Hg. 

Dozarea ºi administrarea   Doza de încãrcare este de 2 ìg/kg în 
bolus IV în interval de peste de 1 minut urmatã de perfuzia continuã 
a 0,01 ìg/kg per minut. Perfuzia este titratã cu 0,005 ìg/kg per minut 
la fiecare 3 ore, dupã nevoie, pânã la o ratã maximã de 0,03 ìg/kg 
per minut.

NESIRITIDUL
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Nesiritidul este disponibil doar sub formã de perfuzie IV 
continuã. Hipotensiunea este un efect care limiteazã doza ºi poate 
necesita o descreºtere a ratei de perfuzie sau întreruperea medica-
mentului.

Profilul efectelor adverse   Hipotensiunea (11%) este cel mai 
obiºnuit efect advers al nesiritidului ºi poate necesita o reducere a 
dozei sau întreruperea administrãrii medicamentului. Cefaleea este 
de asemenea un efect advers comun. În cazul a mai puþin de 1% 
dintre pacienþi care au primit nesiritid în timpul studiilor clinice, au 
fost raportate bradicardie, aritmii ventriculare ºi fibrilaþie atrialã. 
Efectele adverse mai puþin frecvente includ confuzie, parestezii, 
somnolenþã, tremor ºi delir. 

Acþiuni   Nicardipinul (Cardene) este un antagonist dihidropiridinic 
al canalelor  de calciu care este similar din punct de vedere structural 
cu nifedipina. El inhibã curentul lent de introducere a calciului în 
celulele cardiace normale, ducând la vasodilataþie perifericã ºi 
coronarianã. Nicardipinul va creºte semnificativ indexul cardiac ºi 
debitul în funcþie de dozã, cu reducerea rezistenþei vasculare 
sistemice. Similar cu alþi antagoniºti dihidropiridinici ai canalelor de 
calciu, nicardipinul are efect redus sau absent asupra conducerii 
nodale SA ºi AV, ºi, deci, nu este asociat cu nici un efect antiaritmic 
sau inotrop negativ.

Farmacocineticã   Debutul acþiuni nicardipinului este de 1 minut, cu 
o duratã de acþiune de 3 ore dupã administrarea IV. Vd aparent este 
de 0,64 l/kg. Metabolizarea se produce exclusiv în ficat cãtre un 
metabolit inactiv, din care 65% este eliminat în urinã ºi 35% este 
excretat în fecale. Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 44 
pânã la 107 minute.

Indicaþii   Nicardipinul este disponibil în formã oralã ºi IV. Forma 
IV este indicatã pentru managementul pe termen scurt al crizelor 
hipertensive sau al hipertensiunii esenþiale atunci când terapia oralã 
nu este fezabilã sau de dorit.

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este de 5 mg/orã în 
perfuzie continuã. Doza e titratã cu câte 2,5 mg pe orã la fiecare 15 
minute, pânã la un maxim de 15 mg pe orã.

Profilul efectelor adverse   Efectele adverse asociate cu forma IV 
sunt în general dependente de dozã. Efectele adverse cardiovasculare 
cele mai obiºnuite includ hipotensiunea ºi tahicardia. Alte efecte 
adverse includ cefalee, flushing, greaþã, vãrsãturi ºi ameþealã.

Acþiuni   Nifedipina (Procardia sau Adalat) este un antagonist 
dihidropiridinic al canalelor de calciu cu acþiuni similare cu alte 
substanþe din aceastã clasã. Inhibarea canalelor de calciu din celulele 
cardiace ºi ale musculaturii netede duce la o scãdere a rezistenþei 
periferice totale, o scãdere a presiunii sanguine sistemice, scãdere a 
post-umplerii cardiace, un mic reflex de creºtere a frecvenþei car-
diace ºi o creºtere a indexului cardiac. Vasodilataþia arterialã coro-
narã duce la aport îmbunãtãþit de oxigen, de aceasta beneficiind 
pacienþii cu anginã vasospasticã. Vasodilataþia arterialã sistemicã 
duce la scãderea post-umplerii, rezultând consum scãzut de oxigen la 
pacienþii cu anginã stabilã. La folosirea nifedipinei se observã o 
creºtere reflexã a frecvenþei cardiace ºi a debitului cardiac. Spre 

NICARDIPINUL

NIFEDIPINA

deosebire de verapamil sau diltiazem, nifedipina are efect redus 
asupra conducerii nodale SA sau AV. Oricum, nifedipina poate duce 
la o scãdere a presiunii tele-diastolice ventriculare stângi sau a 
volumului tele-diastolic ventricular stâng la pacienþii cu funcþia VS 
alteratã moderat sau sever, astfel înrãutãþind starea lor.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii nifedipinei este la 20 de minute, 
vârful rãspunsului la 20 pânã la 30 de minute, ºi durata de acþiune de 
6 ore dupã administrarea oralã cu eliberare imediatã. Debutul ºi 
durata de acþiune dupã administrarea oralã cu eliberare prelungitã 
este la  30 de minute,ºi, respectiv, 12 ore. Indiferent de formã, 
nifedipinul are o biodisponibilitate de 45 pânã la 70% datoritã 
metabolismului de prim-pasaj hepatic. Metabolismul hepatic duce la 
metaboliþi inactivi, care sunt eliminaþi în procent de 90% în urinã. 
Timpul de înjumãtãþire pentru eliminare este de 2 pânã la 5 ore ºi 
poate fi crescut pânã la 7 ore la pacienþii cu disfuncþie hepaticã. 
Nifedipina se leagã în proporþie de 90-96% de proteine ºi trebuie 
luatã pe stomacul gol. Administrarea concomitentã a sucului de 
grapefruit poate creºte concentraþia sericã prin inhibarea metabo-
lismului intestinal.

Indicaþii   Recomandãrile anterioare pentru folosirea sublingualã a 
formei cu eliberare imediatã subliniazã utilizarea sa în tratamentul 
urgenþelor hipertensive. Totuºi, date recente au arãtat cã o scãdere 
precipitatã a presiunii sanguine poate înrãutãþi rezultatele la aceºti 
pacienþi prin dezvoltarea complicaþiilor ischemice. Grossman ºi 
asociaþii au cerut abandonarea nifedipinei  în tratamentul de rutinã al 
crizelor hipertensive, bazându-se pe raportãrile de efecte adverse 
serioase, în ciuda eficienþei sale în reducerea presiunii sanguine. 11. 
Ambele forme orale sunt indicate pentru tratamentul anginei stabile 
ºi vasospastice. Pentru controlarea hipertensiunii arteriale esenþiale 
este indicatã nifedipina cu eliberare susþinutã, singurã sau în combi-
naþie cu alte medicamente antihipertensive.

Dozare ºi administrare   Pentru hipertensiune sau anginã, doza este 
de 30 pânã la 60 mg pe zi din forma cu eliberare prelungitã (maxim 
120 mg pe zi). Pentru anginã, doza este de 10 mg din forma cu elibe-
rare imediatã (înghiþitã întreagã), de trei ori pe zi (maxim 180 mg pe 
zi). Forma cu eliberare imediatã sublingualã sau masticabilã poate 
cauza o scãdere precipitatã a presiunii sanguine ºi a fost implicatã în 
evenimente ischemice.

Profilul efectului advers   Majoritatea efectelor adverse ale nifedi-
pinei sunt legate de activitatea sa vasodilatatorie asupra musculaturii 
netede, ºi includ delir, flushing, cefalee ºi hipotensiune. Cele mai 
serioase efecte adverse raportate în legãturã cu folosirea sublingualã 
a formei cu eliberare imediatã includ ischemia cerebro-vascularã, 
accidentul vascular, hipotensiunea severã ºi infarctul miocardic acut. 
Alte efecte adverse cardiovasculare mai puþin severe, includ edemele 
periferice, ICC, tahicardia reflexã ºi edemul pulmonar. Efectele 
adverse non-cardiace includ nervozitate, tulburãri de somn, vedere 
înceþoºatã, greaþã, somnolenþã, insomnie ºi diaree. Administrarea 
concomitentã cu alte medicamente antihipertensive poate intensifica 
efectele hipotensive. Nifedipina trebuie folositã cu precauþie la paci-
enþii cu ICC, stenozã aorticã ºi terapie concomitentã cu â-blocante.

Acþiuni   Nimodipinul (Nimotop) este un antagonist dihidropiridinic 
al canalelor de calciu cu acþiuni similare cu alte substanþe din aceastã 
clasã. Nimodipinul are selectivitate relativã pentru musculatura 
netedã vascularã comparativ cu miocardul ºi de aceea are efecte 
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minime asupra conducerii ºi inotropismului miocardului. Deoarece 
dilatã vasele cerebrale într-un grad mai mare decât în cazul vaselor 
coronare sau periferice, principala indicaþie a nimodipinului este în 
tratamentul hemoragiei subarahnoidiene (HSA). Folosirea nimodipi-
nului duce la o creºtere a fluxului sanguin cerebral ºi poate ºunta 
sângele spre zonele ischemice. Deºi se crede cã prevenirea vasospas-
mului dupã o HSA poate duce la rezultate îmbunãtãþite, fluxul 
sanguin colateral crescut ºi prevenirea influxului masiv de calciu în 
neuroni (cauzator de distrucþie celularã) poate fi de mare ajutor.

Farmacocineticã   Vârful rãspunsului se observã la 60 de minute 
dupã administrarea oralã. 95% este legat de proteine ºi traverseazã 
rapid bariera hemato-encefalicã. Metabolismul se produce extensiv 
în ficat cãtre numeroºi metaboliþi inactivi care sunt eliminaþi aproape 
în totalitate în urinã sau fecale. Timpul de înjumãtãþire pentru 
eliminare este de 8 pânã la 9 ore.

Indicaþii   Nimodipinul este indicat pentru tratamentul HSA recente 
(în primele 96 de ore) datorate rupturii unui anevrism intracranian 
congenital. 

Dozare ºi administrare   Doza de încãrcare este de 60 mg PO la fie-
care 4 ore timp de 21 de zile. Doza poate fi modificatã la 30 mg PO 
la fiecare 2 ore dacã apare hipotensiune. Dacã administrarea oralã nu 
este fezabilã, capsula poate fi puncþionatã ºi conþinutul administrat 
pe sonda nazogastricã, urmat apoi de 30 ml de soluþie salinã. 

Profilul efectului advers   Cel mai obiºnuit efect advers este 
hipotensiunea, care este deseori dependentã de dozã. În plus, au fost 
raportate edemul ºi cefaleea la pacienþii cu HSA. Alte efecte mai 
puþin frecvente, legate de dozã, includ tahicardie, bradicardie, 
palpitaþii, flushing, hipertensiunea, vasospasm de rebound, ICC ºi 
edem pulmonar. 

Acþiune   Nitroglicerina (cu diferite denumiri comerciale) este un 
nitrat organic care intrã uºor în musculatura netedã vascularã, unde 
este convertitã în oxid nitric. Oxidul nitric este un vasodilatator 
direct care produce în principal venodilataþie sistemicã prin redu-
cerea pre-umplerii aºa cum este ea mãsuratã de presiunea pulmonarã 
capilarã ºi volumul ºi presiunea tele-diastolice ventriculare stângi. 
Venodilataþia este în mod tipic observatã la doze mai mici de 100 ìg 
per minut, în timp ce vasodilataþia arteriolarã este observatã la doze 
mai mari de 200 ìg per minut. 

Farmacocineticã   Tabelul 29-3 prezintã debutul ºi durata de acþiune 
a diferitelor forme de nitroglicerinã. Nitroglicerina are un timp de 
înjumãtãþire de 2 pânã la 33 minute ºi este metabolizatã în ficat cãtre 
metaboliþi inactivi. Vd aparent este de 3 l/kg. Formele orale de 
nitroglicerinã suferã un important metabolism de prim-pasaj.

Indicaþii   Nitroglicerina, în diferitele sale forme, este indicatã 
pentru profilaxia ºi controlul anginei pectorale. Nitroglicerina 
intravenoasã poate fi preferatã nitroprusiatului de sodiu pentru 
scãderea pre-umplerii în insuficienþa cardiacã acutã decompensatã, 
datoritã efectelor mai favorabile asupra ischemiei regionale ºi 
presiunii arteriale pulmonare. Nitroglicerina intravenoasã este de 
asemenea utilizatã în tratamentul crizelor hipertensive ºi pentru 
controlul hipertensiunii perioperatorii, în special hipertensiunea 
asociatã cu manevre cardiovasculare.

Dozare ºi administrare   Nitroglicerina poate fi administratã 

NITROGLICERINA sublingual, lingual, intrabucal, PO, topic sau în perfuzie IV. Vezi 
Tabelul 29-3 pentru regimurile specifice de dozare. Formele 
sublinguale ºi intrabucale nu trebuie înghiþite, ºi formele cu eliberare 
prelungitã nu trebuie mestecate. Pacienþii trebuie aºezaþi în poziþie 
ºezândã sau clinostatism imediat dupã administrarea sublingualã, 
lingualã sau intrabucalã. Nitroglicerina intravenoasã trebuie admi-
nistratã cu injectomat. Pacienþii pot manifesta toleranþã la perfuziile 
cu nitroglicerinã pe 24 de ore sau mai mult, ºi astfel pot necesita rate 
crescute de perfuzie în timp, deºi toleranþa poate fi observatã la orice 
formã când dozele se administreazã continuu mai mult de 24 de ore. 
Pentru minimalizarea toleranþei la nitroglicerinã, perfuzia IV trebuie 
menþinutã la cea mai micã dozã eficientã ºi pe cea mai micã duratã 
posibilã. O perioadã „fãrã medicament” de 6 pânã la 12 ore este 
recomandatã pentru formele oralã, topicã ºi transdermicã. Nitrogli-
cerina intravenoasã nu trebuie întreruptã brusc. Mai degrabã, doza 
trebuie scãzutã lent pentru minimalizarea oricãror efecte de rebound. 
(de exemplu, angina sau infarctul miocardic acut).

Profilul efectului advers   Majoritatea efectelor adverse sunt legate 
de acþiunile cardiovasculare cauzate de nitroglicerinã. Aceste efecte 
includ cefalee, ameþealã, slãbiciune, sincopã, flushing, hipotensiune, 
tahicardie reflexã ºi, ocazional, bradicardie. Este indicatã precauþie 
la folosirea nitroglicerinei la pacienþii care sunt instabili hemodi-
namic (inclusiv cei care au depleþie de volum) sau la cei care au 
presiune intracranianã crescutã sau anemie severã. De asemenea, 
nitroglicerina trebuie utilizatã cu atenþie în cazurile de pericarditã 
constrictivã, tamponadã pericardicã ºi cardiomiopatie hipertroficã. 
Formele cu eliberare prelungitã trebuie evitate la pacienþii cu 
hipermotilitate gastrointestinalã sau sindroame de malabsorbþie. 

TABELUL 29-3. Tabelul nitroglicerinei

Sublingual: tablete 0,3, 0,4, ºi 0,6

Se dizolvã o tabletã sub limbã timp de 5 minute pânã când durerea cedeazã 

sau apare hipotensiunea

Debut: 1-3 minute

DA: 30-60 de minute

Spray translingual: 0,4 mg/spray

1-2 spray-uri pre-dozate pe mucoasa oralã timp de 3-5 minute

Debut: 2 minute

DA: 30-60 de minute

Unguent  topic: 2% nitroglicerinã

Aplicare de 1-2 ori pe zona toracicã în interval de 4-8 ore

Debut: 20-60 de minute

DA: 2-12 ore

Perfuzie intravenoasã 

Administrare 5-10 ìg pe minut, titrare cu câte 5-10 ìg pe minut timp de 3-

5 minute pânã la rezultatele dorite (doza standard, 50-200 ìg pe minut)

Debut:1-2 minute

DA: 5-10 minute

Pilulã cu eliberare susþinutã

Doza de început este de 2,5 mg PO TID

Debut: 20-45 de minute

DA: 4-8 ore

Tablete transmucosale

Se plaseazã o pilulã de 1 mg între buzã ºi gingie deasupra incisivilor sau în 

vestibul timp de 3-5 ore cât pacientul este treaz

Debut: 1-2 minute

DA: 3-5 ore

Patch transdermic

Se aplicã în zona lipsitã de pilozitate ºi la pliuri; sunt disponibile patch-uri 

de 2,5 - 15 mg; se începe cu dozã micã ºi apoi se creºte

Debut: 30-60 minute

DA: pânã la 24 de ore

Abrevieri: DA= durata de acþiune
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Patch-urile transdermice ºi unguentele topice trebuie îndepãrtate 
înaintea defibrilãrii sau cardioversiei sincronizate. Formele topice cu 
nitroglicerinã altereazã conductivitatea electricã ºi intensificã 
potenþialul de apariþie a arcului electric. Folosirea concomitentã a 
sildenafilului (Viagra) cauzeazã hipotensiune ºi trebuie evitatã.

Acþiuni   Bitartratul de norepinefrinã (Levophed) este identic cu 
catecolamina endogenã sintetizatã în medulara adrenalei ºi þesutul 
nervos simpatic. Norepinefrina stimuleazã receptorii á ºi â . Rezul-1

tatele nete constau în creºterile tonusului arterial ºi venos ºi creºterile 
activitãþii inotrope ºi cronotrope ale cordului. Scãderile paradoxale 
ale frecvenþei cardiace pot rezulta din creºterea reflexã a tonusului 
parasimpatic. Norepinefrina diferã de epinefrinã prin faptul cã nu are 
nici un efect asupra â -receptorilor.2

Farmacocineticã   Debutul acþiunii norepinefrinei este la 1-2 minute 
ºi durata de acþiune de 5 pânã la 10 minute dupã administrarea IV. 
Metabolizarea norepinefrinei se face în ficat ºi alte þesuturi, în 
special de cãtre COMT. Eliminarea se face prin preluarea de cãtre 
neuronii adrenergici, un mic procent fiind eliminat renal.

Indicaþii   Norepinefrina este un simpatomimetic cu acþiune directã 
ºi este folosit pentru a produce vasoconstricþie ºi stimulare cardiacã 
ca un adjuvant pentru corectarea dezechilibrelor hemodinamice în 
tratamentul ºocului care persistã dupã înlocuirea adecvatã a volu-
melor lichidiene. Norepinefrina poate fi utilã în special atunci când 
depozitele de norepinefrinã sunt scãzute. Acest scenariu poate apãrea 
la pacienþii care au primit perfuzii prelungite cu dopaminã. Alte 
utilizãri specifice ale norepinefrinei includ controlarea  stãrilor 
hipotensive în timpul poliomielitei, supradozele medicamentoase 
(diverse fenotiazine ºi antidepresive triciclice), anestezia spinalã, 
feocromocitomul ºi simpatectomia.

Dozare ºi administrare   Doza iniþialã este de 2 ìg per minut în 
perfuzie constantã. Rata trebuie ajustatã cu câte 1-2 ìg per minut la 
fiecare 3 pânã la 5 minute, dupã necesitãþi. Doza maximã recoman-
datã este de 12 ìg per minut.

Norepinefrina este disponibilã doar pentru perfuzie IV continuã. 
Ca orice alt vasopresor, înlocuirea adecvatã a sângelui ºi fluidelor 
trebuie corectatã înainte de începerea administrãrii norepinefrinei. 
Perfuziile cu norepinefrinã nu trebuie întrerupte brusc. Mai mult, o 
scãdere lentã a dozelor trebuie instituitã pentru a evita hipotensiunea 
de rebound.

Profilul efectului advers   Dozele mari de norepinefrinã pot duce la 
iritabilitate ventricularã, depresie cardiacã, scãderea fluxului renal ºi 
bradicardie reflexã. Hipertensiunea acutã poate apãrea la pacienþii 
aflaþi în tratament cu inhibitori de monoamin-oxidazã sau antidepre-
sive triciclice. Trebuie avutã grijã pentru evitarea extravazãrii. Pentru 
a preveni necroza în cazul în care apare extravazarea, zona trebuie 
infiltratã cât mai rapid posibil cu 5 pânã la 10 mg de fentolaminã 
(Regitine). Norepinefrina este contraindicatã la pacienþii cu hipoten-
siune cauzatã de ciclosporine sau anestezie cu hidrocarburi haloge-
nate, deficite sangvine necorectate sau tromboze vasculare mezen-
terice sau periferice.

Acþiuni   Vasopresina (Pitressin) este identicã cu vasopresina 
endogenã (hormon antidiuretic). Principalul rol fiziologic al 

NOREPINEFRINA (NORADRENALINA)

VASOPRESINA

vasopresinei este de menþinerea osmolaritãþii serice. Produce urinã 
relativ concentratã prin creºterea reabsorbþiei apei în tubulii renali. 
Menþinerea osmolaritãþii este mediatã de cãtre receptorii vasopre-
sinici V  renali, care sunt cuplaþi cu activitatea adenil-ciclazei ºi 2

formarea AMPc. În doze mai mari decât cele necesare pentru 
efectele antidiuretice, vasopresina stimuleazã direct contracþia 
receptorilor V  din musculatura netedã. Receptorii V  vasculari sunt 1 1

cuplaþi cu fosfolipaza C, ducând la eliberarea de calciu din reticulul 
sarcoplasmic în celulele muºchilor netezi, rezultând vasoconstricþie. 
Vasoconstricþia, care apare în special la nivelul capilarelor ºi 
arteriolelor mici, duce la scãderea fluxului sanguin în sistemele 
splanhnic, coronar, gastrointestinal, tegumentar ºi muscular. 
Concentraþiile vasopresinei endogene la pacienþii care au suferit 
resuscitare cardiopulmonarã sunt mai mari la cei care au reluarea 
circulaþiei spontane (ROSC) decât la cei care nu au. Aceasta 
sugereazã faptul cã vasopresina exogenã poate fi utilã în stopul 
cardiac.

Farmacocineticã   Debutul acþiunii vasopresinei este imediat, cu o 
duratã de acþiune de 10 pânã la 30 de minute. Vasopresina are un 
timp de înjumãtãþire de aproximativ 10 pânã la 20 de minute ºi este 
rapid metabolizatã în ficat ºi rinichi. 

Indicaþii   Vasopresina este indicatã pentru prevenirea ºi tratamentul 
diabetului insipid, tratamentul hemoragiei GI ºi, mai recent, ca o 
alternativã la epinefrinã pentru efectele sale vasopresoare ca un 
vasoconstrictor non-adrenergic periferic în timpul resuscitãrii 
cardiopulmonare. Vasopresina este indicatã doar în tratamentul 
FV/TV fãrã puls. Dovada clinicã preliminarã aratã cã vasopresina 
poate fi eficientã în intensificarea probabilitãþii de ROSC la pacienþii 
cu FV în afara spitalului. Perfuziile cu dozã redusã de vasopresinã s-
au demonstrat a fi o alternativã eficientã la terapia tradiþionalã cu 
catecolamine în doze mari la pacienþii septici cu hipotensiune 
refractarã.

Dozare ºi administrare   Doza iniþialã în stopul cardiac este de 40 
de unitãþi administrate IV. Dacã nu apare ROSC în 10 minute, poate 
fi folosit 1 mg de epinefrinã la fiecare 3 pânã la 5 minute. Vasopre-
sina poate fi folositã în locul, dar nu simultan cu, doza iniþialã de 
epinefrinã. Nu existã date care sã susþinã utilizarea unei a doua doze 
de vasopresinã în timpul stopului cardiac.

Profilul efectului advers   În doza recomandatã în stopul cardiac, 
vasopresina poate produce creºterea presiunii sanguine, bradicardie, 
aritmii, contracþii atriale premature, bloc cardiac, constricþie sau 
colaps vascular periferic, insuficienþã coronarianã, scãderea debitului 
cardiac, ischemie miocardicã ºi tromboze mezenterice. 

Autorul confirmã cã secþiuni din acest capitol sunt bazate pe studiul 
anterior al lui David Levy, PharmD.
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