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Shkurtesat dhe akronimet
ACC

Kolegji Amerikan i Kardiologjisë

ACCOAST

Krahasimi i Prasugrel-it në kohën e intervenimit

CI
CK
CKD
CK-MB

Kreatin kinaza-brezi miokardial

COX

Ciklo-oksigjenaza

CMR

Rezonanca magnetike e zemrës

CPG

Komiteti për Praktiken e Udhërrëfyesve

CREDO

Clopidogrel-i për reduktimin e ngjarjeve
gjatë observimit

CRUSADE

A mundet stratifikimi i hershem i rriskut per angina pektoris jostabile te zvogloj efektet anësore
me implantimin e hershem te ACC/AHA

CURE

Clopidogreli në prevenim ngjarjeve rekurente të
angina pektoris jostabile

CURRENT-OASIS
7

Doza optimale e Clopidogrelit dhe Aspirinës
për reduktim te ngjarjeve rekurente-Organizimi
i shtatë për të vlerësuar strategjitë në iskemi

CV
CYP
DAPT
DES
EARLY-ACS

Kardiovaskular
Citokromi P-450
Terapi e dyfishtë antiagreguese (orale)
Stent me barnë-çlirues
Inhibimi i hershëm i glukoproteines IIb/IIIa
tek sindroma akute koronare pa elevim të
ST-segmentit
Elektrokardiogrami
Vlerësimi i shkallës së filtrimit glomerular
Agjencioni Medicinal Evropiane
Shoqata Europiane e Kardiologjisë
Administrimi i barnave dhe ushqimit
Rrjedhja fraksionale rezervë
Vlerësimi i Revaskularizimit në pacientët
me diabet melit: Menaxhimi optimal i sëmundjes
shumë enore
Glukoproteina IIb/IIIa
Regjistri Global i Ngjarjeve Akute Koronare
Perdorimi i Pergjithshem i Streptokinazës
dhe TPA për arteriet e okluduara
Merrni nga Udhërrëfyesit
Hipertensioni, funksioni renal dhe i mëlçisë
jonormal (1 pikë secila), insulti, histori për
gjakderdhje ose predispozitë, INR labile, të
moshuarit (>65 vjeç), barnat, alkooli (1 pikë
secila)
Trombocitopenia e indikuar nga heparina
Harmonizimi i rezultateve (të priturave) me
revasularizim dhe stentim në infarktin akut
të miokardit
Raporti i rriskut
Balonim intra-aortik në shokun kardiogjen II
Permirësim i rezultateve (të priturave):
Trial-i internacional i efikasitetit Vytorin
Raporti i normalizuar nderkombëtar
Punktimi i arteriës më instrumente, më vegla–
MBYLLJA me paisje kundrejt kompresionint
manual.

koronar përkutan ose trajtimi ne kohën e
diagnozes tek pacientët me infarkt akut të miokardit
pa elevim të ST-segmentit.
ACE

Enzima konvertuese e angiotenzinës

ACS

Sindroma akute koronare

ACT

Koha e aktivizuar e koagulimit

ACTION

Trajtimi akut koronar dhe intervenimi në rrjetin
e rezultateve

ACUITY

Kateterizimi akut dhe stretegjia e triazhimit
te intervenimi urgjent

ADAPT-DES

Vlerësimi i terapisë antitrombocitare me stent
barna-hollues

ADP

Adenozine difosfati

AHA

Asociacioni Amerikan i Zemrës

APPRAISE

Apixaban-i

aPTT

Koha parciale e tromboplastinës së aktivizur

ARB
ATLAS ACS
2-TIMI 51

Bllokuesi i receptorit të angiotenzinës
Terapia anti-Xa për uljën e ngjarjeve Kardiovaskulare, si shtesë përpos Aspirinës me ose pa
terapi me Tienopiridine në pacientët me sindromë akute koronare-Tromboliza në Infarktin
Akut 51

ATP

Adenozin trefosfati

BARC

Partneriteti i Akademisë Hulumtuese për
gjakderdhje

BMS

Stenti metal ekspozues

CABG

Graftimi urëzues i arterieve koronare

CAD

Sëmundja e arterieve koronare

CHA2DS2-VASc

Insuficienca e zemrës, Hipertensioni, Mosha
≥75 (2 pikë), Diabeti, Insulti (2 pikë), Mosha
65-74, Gjinia

CHAMPION

Cangrelori kundrejt terapisë standarde për
arritjën e menaxhimit optimal ne inhibimin e
trombociteve

Indeksi i besueshmërisë
Kreatin kinaza
Sëmundja kronike e veshkave

ECG
eGFR
EMA
ESC
FDA
FFR
FREEDOM

GPIIb/IIIa
GRACE 2.0
2.0 GUSTO
GWTG
HAS-BLED

HIT
HORIZONS

HR
IABP-Shock II
IMPROVE-IT
INR
ISAR-CLOSURE
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ISAR-TRIPLE

LDL
LMWH
LV
LVEF
MACE
MATRIX

MDCT
MERLIN

MI
MINAP
NOAC
NSAID
NSTE-ACS
NSTEMI
NYHA
OAC
OASIS
OR
PARADIGM-HF

PEGASUS-TIMI 54

PLATO
POISE
RCT
RIVAL
RR
RRR
SAFE-PCI
s.c.
STEMI
SWEDEHEART

SSYNERGY
SYNTAX
TACTICS

TTIA
TIMACS
TIMI

Terapi e trefishtë me antikoagulant oral pas
implantimit të stenteve bar-çlirues
i.v. Intravenoz
Lipoprotein me dënsitet të ulët
Heparina më peshë të ulët molekulare
Ventrikuli i majtë
Fraksioni i ejeksionit i ventrikulit të majtë
Ngjarjet e mëdha kardiovaskulare
Minimizimi i ngjarjeve hemorragjike me
qasjen transradiale dhe implantimin e sistemit
të angio-X
Tomografia e kompjuterizuar multidetektore
Efikasiteti metabolik me Ranolazine për ulje
të iskemisë tek sindroma akute koronare pa
elevim të ST-segmentit
Infarkti i Miokardit
Projekti i Kontrollit Nacional i Infarktit Mio
kardial
Antikoagulantet oral jo antagonist të vitaminës K
Barnat jo steroide anti-inflamatore
Sindroma akute koronare pa elevim të ST
Infarkti i Miokardit pa elevim të ST
Nju Jork Asociacioni i Zemrës
Antikoagulimi oral/antikoagulant
Organizata për vlerësimin e Strategjisë për
sindromën iskemike
Raporti i mundësisë (gjasës)
Krahasimi prospektiv i ARNI me ACEI për të
përcaktuar mortalitetin e përgjithshëm dhe
morbiditetin tëk insuficienca e zemrës
PCI Intervenimi koronar perkutan
Prevenimi i eventeve tëk pacientët me sulm të
meparshëm kardiak duke shfrytëzuar Ticagrelorin
krahasuar me placebo në sfondin e Aspir
ines-Tromboliza në infarktin e miokardit 54
Inhibimi i trombociteve dhe të priturat (rezul
tatet)
Vlerësimi peri-operator i iskemisë
Studimi klinik i randomizuar
Qasja radiale kundrejt femorale për intervenim
koronar
Rrisku relativ
Reduktimi i rriskut relativ
Studimi i qasjës/pozitës për permirësimin e
PCI tëk femrat
Subkutan
Infarkti i miokardit me ST elevim
Sistemi i uebfaqes suedeze për permirësimin e
zhvillimit të kujdesit - bazuar në vlerësimin e
sëmundjes së zemrës ne pajtim me rekomandimet
e terapisë
Rendiment i lartë i stretegjisë së re të Enoxa
parines,Trial i revaskularizimi dhe inhibitoret
e glukoproteines IIb/ IIIa
Sinergjia ndermjet intervenimit koronar përkutan
me TAX-us dhe kirurgjia kardiake
Trajto anginën me Agrastat dhe percakto
koston e terapisë me stretegjinë invazive ose
konzervative
Ataku/sulmi iskemik tranzitor
Kohëzgjatja e intervenimit tek sindroma
akute koronare
Tromboliza në infarktin e miokardit

TRA 2P-TIMI 50
TRACER
TRILOGY ACS

TRITON-TIMI 38

TVR
UFH
VKA
WOEST

ZEUS

Antagonisti i receptorit të trombinës në preven
cë sekondar të ngjarjeve iskemike aterotromotike-Tromboliza në infarktin e miokardit 50
Antagonisti i receptorit të trombinës për reduk
tim të ngjarjeve klinike tek sindroma akute
koronare
Inhibimi i trombociteve të shënjezuara për të
qartësuar strategjinë optimale të menaxhimit
mjekësor, të sindromes akute koronare
Trial për vlerësimin e rezultatëve (të arritu
rave) terapeutike përmes inhibimit të optimizuar
të trombociteve me Prasugrel - Tromboliza
në infarktin e miokardit 38
Revaskularizim i enëve target (të synuara)
Heparina e pafraksionuar
Antagonist i vitaminës K
Cila është terapia optimale antiagreguese dhe
antikoagulante të pacientët me antikoagulant
oral dhe stentim koronar
Stenti me Zotarolimus-çlirues të shpejtë
tek kandidatët me stent barë-çlirues të
pasigurt

1. Parathënie
Udhërrëfyesit gjatë shkrimit të tyre, përmbledhin dhe vlerësojnë të gjitha
të dhënat e disponueshme, për një çështje të caktuar, më qëllim të ndihmës dhe udhërrëfimit të profesionistëve shëndetësor në përzgjedhjen
me të mirë të strategjive menaxhuese për pacientin e caktuar dhe me
gjendje përkatëse. Duke marrë për bazë rëndësinë e rezultateve (të priturave), po ashtu edhe raportin rrisk-benefit të metodave dhe mjeteve të
caktuar diagnostike dhe terapeutike. Udhërrëfyesit dhe rekomandimet
duhet të ndihmojnë profesionistët shëndetësor që të marrin vendime
gjatë praktikës së tyre të përditshme. Megjithëse vendimet përfundimtare për pacientin duhet të merren nga profesionisti/et shëndetësor në
konsultim me pacientin dhe kujdestarin, në mënyrën me të përshtatshme. Viteve të fundit, një numër i madh i udhërrëfyesve janë publikuar nga Shoqata Evropiane e Kardiologjisë (ESC), po ashtu edhe nga
organizatat dhe shoqatat tjera. Për shkak të rëndësisë në praktikën
klinike, kriteret cilësore për zhvillimin e udhërrëfyesve janë krijuar
në atë mënyrë që të gjitha vendimet të jenë transparente për
përdoruesit.
Rekomandimet për formulimin dhe publikimin e udhërrëfyesve
mund të gjenden në uebfaqen e ESC (http://www.escardio.
org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelinesdevelopment/ Writing-ESC-Guidelines).
Udhërrëfyesit e ESC njëkohësisht paraqesin edhe qëndrimin zyrtar të
ESC për një çështje të caktuar dhe në mënyrë të rregullt i nënshtrohen
të dhënave dhe rezultateve të reja rifreskuese.
Anëtaret e kësaj Task Force, që janë përzgjedhur nga ESC, janë
profesionist shëndetësor të përfshirë në kujdesin mjekësor të
këtyre pacientëve me këtë patologji. Ekspertet e zgjedhur të kësaj fushe
kanë ndërmarr një shqyrtim të plotë të të dhënave të publikuara për
menaxhim (duke përfshirë diagnozën, trajtimin, parandalimin, dhe
rehabilitimin) e gjendjës së caktuar në pajtushmëri me Komitetin e
ESC për udhërrëfyesit mbi praktikën (Committee for Practic-CPG).
Një vlerësim kritk i procedurave diagnostike është bërë, duke përfshirë
edhe vlerësimin e raporti risk-benefit.
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Tabela 1 Klasat e rekomandimeve
Klasa e
rekomandimeve

Sugjerimet për përdorim

Definicioni

Klasa I

Evidencë dhe/ose pajtueshmëri e
përgjithshme që; trajtimi apo procedura aktuale është e dobishme, e
perdorshme, efektive

Klasa II

Evidencë konfliktuoze dhe/ose
opinioni (mendim) është i ndryshëm
përreth dobisë/efikasitetit të trajtim
ose procedurës në fjalë

Klasa IIa

Pesha e evidences/opinioni-mendimi
është në favor të dobisë /efikasitetit.

Duhet të rekomandohet

Klasa IIb

Evidenca për dobinë/efikasitetin është
më pak e vendosur.

Mund të rekomandohet

Klasa III

Evidenca ose pajtueshmëria e përgjithshme që; trajtimi apo procdura aktuale
nuk është e dobishme/efektive madje në
disa raste është edhe e rrezikshme

Nuk rekomandohet

Nga të dhënat e disponueshme janë bërë vlerësime të rezultateve (të
priturave) shëndetësore nga popullacione më të mëdha. Niveli i evidences
dhe fuqia e rekomandimeve për opinionet e caktuara menaxhuese, janë
peshuar dhe graduar në pajtueshmëri më shkallët e para-caktuara, siç janë
të përshkruara në Tabelat 1 dhe 2.
Ekspertët profesional të paneleve të shkruara dhe rishkruara, kanë
dhënë deklaratat e interesit për të gjitha format e lidhshmërisë, me qëllim
të evitimit të mundësive reale apo të mundshme të konfliktit të interesit.
Këta formularë janë hartuar dhe inkorporuar në dosje, të cilat mund të
gjenden në uebfaqen e ESC (http:// www.escardio.org/guidelines). Çdo
ndryshim ne deklaratën e interesit që shfaqet gjatë periudhës së shkrimit, duhet të lajmërohet ESC, që të rifreskohen të dhënat. Task Forca ka
marrë gjithë ndihmën financiare nga ESC, por pa involvim nga industria
e kujdesit shëndetësor. Komiteti i ESC për Udhërrëfyesit mbi Praktikat
Klinike (ESC CPG), mbikëqyrë dhe koordinon përgatitjet për udhërrëfyesit e rinjë, të cilët përgatiten nga Task Forca. Ky Komitet po ashtu
është përgjegjës për procesin e miratimit të këtyre udhërrëfyesve. Udhërrëfyesit e ESC i nënshtrohen rishikimit nga Komiteti i Udhërrëfyesve për
Praktikat Klinike (CPG) dhe ekspertëve të jashtëm. Pas revidimit, udhërrëfyesit aprovohen nga të gjithë ekspertet të përfshirë në Task Force. Më
pas dokumenti i finalizuar aprovohet nga CPG për publikim në revistën
Evropianë të zemrës “European Heart Journal” Udhërrëfyesit janë krijuar
pas një shqyrtimi të kujdesshëm të njohurive shkencore dhe mjekësore
dhe të dhënave të disponueshme në kohën e krijimit.
Detyra e formulimit të udhërrëfyesve të ESC, nuk është vetëm integrimi i hulumtimeve me të reja, por gjithashtu krijon edhe mjete edukative
dhe implementon programe për rekomandime. Për implementim të tyre
prodhohen edhe versione si: udhërrëfyes xhepi, përmbledhje slajdesh,
broshura me porosi kryesore dhe versione elektronike digjitale për aplikacione (smarphone etj). Këto versione janë një përmbledhje e shkurtër
dhe në rast nevoje mund të qasën për versionin e plotë, që është gjithmonë
falas dhe në dispozicion në uebfaqen e ESC.

Është e rekomanduar/
indikuar

Tabela 2 Nivelet e evidences
Niveli i
evidences A

Te dhënat burojnë nga studimet multiple klinike
të randomizuara ose meta-analiza

Niveli i
evidences B

Të dhënat burojnë nga nje studim i vetëm i randomizuar ose studime të shumta por jo të randomzuara

Nivlei i
evidences C

Konsensuesi i ekspertëve dhe/ose punimeve të
vogla, studime restrospektive, regjistra

Shoqatat kombëtarë të ESC janë të inkurajuara për të miratuar, për të
përkthyer dhe për të zbatuar të gjithë udhërrëfyesit e ESC. Programet
implementuese janë të rëndësishme, ngase implementimi i tyre ka treguar se rezultatet apo të priturat nga një sëmundje, mund të jenë me të
favorshëm nga aplikimi i plotë i rekomandimeve klinike.
Anketat dhe regjistrat janë të nevojshëm për të verifikuar se në praktikën e përditshme, sa janë në përputhje me atë që është e rekomanduar në
udhërrëfyesit, duke kompletuar kështu lidhshmërinë në mes hulumtimit
klinik, shkrimit të udhërrëfyesve, shpërndarjen e tyre dhe zbatimin e tyre
në praktikën klinike.
Profesionistët shëndetësor janë të inkurajuar qe të marrin plotësisht
në konsideratë udhërrëfyesit e ESC, gjatë vendimmarrjes klinike, si
dhe në zbatimi të strategjive parandaluese, diagnostike dhe terapeutike
mjekësore. Megjithatë, udhërrëfyesit e ESC, nuk shkelin të drejtën e profesionistit shëndetësor për të marr vendime të duhura dhe të sakta në varësi nga gjendja shëndetësore e pacientit, në konsultim me të dhe kujdestarin, kur një çështje vlerësohet më e dobishme dhe/ose me e përshtatshme
për të. Po ashtu është përgjegjësi e profesionistëve shëndetësore për të
verifikuar rregullat dhe rregulloret e aplikueshme të barnave dhe mënyrën
në kohën e përshkrimit të tyre.
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2. Hyrje
2.1 Përkufizimet, patofiziologjia dhe
epidemiologjia
Dhimbja në gjoks, është simptoma udhëheqëse që shpie në procedurat
diagnostike dhe terapeutike tek pacientët e dyshimtë për sindromë akute
koronare. Duke u bazuar në elektrokardiogram (EKG), dy grupe të pacientëve duhet diferencuar:
(1) Pacientët më dhimbje akute gjoksi dhe elevim perzistent të STsegmentit (>20min)
Kjo gjendje njihet si sindromë akute koronare (SAK) me elevim
të ST-segmentit [SAK me ST elevim, (ST elevation acute coronary syndrome-ST-elevation ACS)] dhe në përgjithësi reflekton një
okluzion total akut koronar. Shumica e këtyre pacientëve zhvillojnë/
përfundojnë në infarkt akut të miokardit me elevim të ST-segmentit
(ST-elevation myocardial infartion-STEMI). Shtylla kryesore në
trajtimin e këtyre pacientëve është reperfuzioni i menjëhershëm me
angioplasti primare ose terapi me fibrinolitik.1
(2) Pacientët më dhimbje akute gjoksi por pa elevim perzistent të STsegmentit.
Ndryshimet në EKG mund të paraqitën si: elevim tranzitor i STsegmentit, depresione perzistente ose tranzitore të ST-segmentit,
inverzion i valës-T, valë-T të rrafshëta ose pseudo-normalizim i
valëve-T dhe/ose EKG mund të jetë normale.
Ky patern klinik i sindromës akute koronare pa ST elevim [SAK pa
ST elevim (non-ST elevation acute coronary syndrome-NSTE-ACS)]
mund te varioj nga pacientët pa simptoma, iskemi të vazhdueshme, çrregullime elektrike ose hemodinamike, deri në arrest kardiak. Ndrsyhimet
patologjike në nivelin miokardial, janë: nekroza e kardiomiociteve tek
infarkti i miokardit pa elevim të ST-segmentit [Non ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)’] ose iskemia miokardiale pa vdekje qelizore
(Angina jo stabile). Një numër i vogël i pacientëve mund të paraqiten
më iskemi të vazhdueshme miokardiale, që karakterizohet më: dhimbje
rekurente ose të vazhdueshme, ST depresion i theksuar në EKG konvencionale, insuficiencë e zemrës dhe jostabilitet elektrik ose hemodinamik.
Për shkak të muskulit të miokardit në rrezik dhe rrezikut nga aritmitë
ventrikulare malinje, është e indikuar angiografia koronare dhe nëse është
i nevojshëm edhe revaskularizimi.
2.1.1 Përkufizimi i përgjithshëm i infarktit të miokardit
Infarkti akut i miokardit (IAM) karakterizohet më nekrozë të kardiomiociteve, në gjendje klinike konsekuente me iskemi akute të miokardit.2
Për të caktuar diagnozën e IAM, është e nevojshëm që të plotësohet një
kombinim i kritereve, kryesisht detektimin e rritjes dhe/ose uljes të një
biomarkeri kardiak, më e preferuar troponina kardiake me sensitivitet
të lartë, më rritje së paku për një vlerë mbi percentilën 99të nga kufiri i
sipërm i vlerës referente dhe së paku një nga kriteret e mëposhtme:

(1) Simptoma të iskemisë
(2) Ndryshime sinjifikante të reja ose të supozuara të reja të ST-T valëve
ose bllok i degës së majtë në EKG konvencionale (12 derivacione)
(3) Zhvillim i valëve patologjike-Q në EKG.
(4) Dëshmi imazherike e humbjes së re ose të supozuar të re, të viabilitetit
miokardial ose abnormalitete regjionale të tkurrshmërisë miokardiale.
(5) Detektimi i trombit intrakoronar me angiografi ose autopsi.

2.1.1.1 Tipi 1 i infarktit të miokardit (IM)

Tipi i 1 i IM karakterizohet më rupturë të pllakës aterosklerotike, ulçeracione, fisurë, erozion ose disekacion, që rezulton me tromb intraluminal
në një ose më shumë enë të gjakut, që shpie në ulje të rrjedhjes së gjakut
miokardial dhe/ose embolizëm distal, që si shkas zhvillohet nekrozë
miokardiale. Pacientët mund të kenë sëmundje koronare (coronary artery
disease-CAD) të rëndë, por në disa rrethana (5-20% të rasteve), mund të
jetë arterosklerozë koronare jo obstruktive, ose me angiografi nuk detektohet CAD, dhe kjo paraqitet në veçanti tek femrat. 2–5
2.1.1.2 Tipi 2 i infarktit të miokardit (IM)

Tipi 2 i IM është nekrozë e miokardit, por që gjendjet tjera (me shumë
se sa jo stabiliteti i pllakës aterosklerotike), janë faktorë për disbalancë në mes ofertës dhe kërkesës për oksigjen.2 Mekanizmat përgjegjës
janë; spazmi i arteries koronare, disfunksion i endotelit koronar, tahiaritmitë, bradiaritmitë, anemia, insuficienca respiratore, hipotensioni
dhe hipertensioni i rënduar. Për me tepër, nekroza e miokardit mund të
zhvillohet edhe tek pacientët me gjendje të rënd shëndetësore dhe tek
pacientët që i nënshtrohen intervenimeve te mëdha jo kardiake, ku nekroza mund të zhvillohet për shkak të efektit farmakologjik dhe toksik.6
Definimi i përgjithshëm i IM, po ashtu përfshinë edhe tipin 3 të IM (IM
që rezulton në vdekje, kur biomarkerët nuk janë ne dispozicion) dhe tipi
4 dhe 5 i IM [te lidhur me intervenimin koronar përkutan (PCI) dhe graftimin urëzues koronar (CABG)]

2.1.2 Angina jo stabile në epokën e analizave të troponinës
kardiake më sensitivitet të lartë
Angina jo stabile është definuar si iskemi miokardiale në gjendje qetësie
ose në ngarkesë minimale, në mungesë të nekrozës së kardiomiociteve.
Tek pacientët me dyshim në NSTE-ACS (SAK pa ST elevim), në departamentin emergjent, aplikimi i troponinës me sensitivitet të lartë në vend
të troponinës standarde ka rritur detektimin e IM (4% vlerë absolute dhe
20% relative) dhe në mënyrë reciproke ka ulur diagnozën e anginës jo stabile.7–10 Krahasuar me pacientët me NSTEMI ata me anginë jo stabile nuk
zhvillojnë nekrozë miokardiale dhe kanë një shkallë rreziku me të vogël
të vdekjes, ndërsa në aspektin e antitrombotikëve, kanë me pak benefite
në terapinë antitrombotike të intensifikuar po ashtu edhe në strategji të
hershme invazive.2–4,6–13

2.1.3 Patofiziologjia dhe epidemiologjia (shih shtesat në
uebfaqe)

3. Diagnoza
3.1 Prezantimi klinik
Dhimbja anginoze tek pacientët më NSTE-ACS mund të prezantohet si:

• E prolonguar (>20min), apo dhimbje anginoze në qetësi;
• Dhimbje anginoze që shfaqet për herë të parë (de novo), (klasa II ose III e
Candian Cardiovascular Society Classification-CCSC); 21
• Destabilizim kohëve të fundit i anginës stabile, më së paku klasa III

sipas CCSC (crescendo angina); ose
• Angina pas IM

Angina e prolonguar dhe de novo/crescendo, janë observuar në 80% dhe
20% të pacientëve, repektivisht. Dhimbja tipike e gjoksit karakterizohet
me: lokalizim retrosternale, më ndjesi shtypje ose shtrëngimi (anginë),
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më shtrirje drejt krahut të majtë (më rrallë në të dy krahët ose në krahun e
djathtë), qafë, nofull; e cila mund të manifestohet më ndërprerje (zakonisht
disa minuta) ose perziente. Mund të manifestohen edhe simptomat shoqëruese si djersitje, mundim për vjellje, dhimbje abdominale, frymëzënie
dhe sinkopë. Manifestimi atipik përfshinë dhimbje epigastrike, simptoma të ngjashme më dispepsinë dhe dispne e izoluar. Ankesat atipike më
shpesh janë parë tek të moshuarit, tek femrat, dhe tek të sëmurët më diabet, sëmundje renale kronike ose demencë. 22–24 Përkeqësimi i simptomave
gjatë ngarkesës fizike dhe lehtësimi i tyre në qetësi, rritë gjasën për iskemi miokardiale. Ndërsa lehtësimi i simptomave pas aplikimit të nitrateve
nuk është specifike për dhimbje anginoze, meqë është dëshmuar edhe në
shkaktar tjerë të dhimbjes në gjoks.24 Mosha e shtyrë, gjinia mashkull,
histori familjare për CAD, diabet, hiperlipidemi, hipertenison, insuficiencë renale, prani e sëmundjeve të mëparshme koronare ose te arterieve
karotide, rritë gjasat për NSTE-ACS. Disa gjendje mund të përkeqësojnë ose përshpejtojnë NSTE-ACS si: anemia, infeksioni, inflamaiconi,
ethet, çrregullimet metabolike ose endokrine (në veçanti tiroideale).

3.2 Ekzaminimi fizik
Ekzaminimi fizik tek pacientët e dyshuar për NSTE-ACS, zakonisht
nuk ofron shumë të dhëna diagnostike. Ndërsa shenjat për insuficiencë
të zemrës, çrregullime hemodinamike ose elektrike, shpejt mund të orientojnë në diagnozë dhe trajtim. Auskultimi i zemrës mund të zbuloj

zhurma nga regurgitimi mitral për shkak të iskemisë, i cili manifestohet
me një prognozë jo të mirë, ose stenozen aortale (e cila mund ta imitoj
edhe ACS).25 Më rrallë një zhurmë sitolike është tregues për komplikimet
mekanike (p.sh. rupturë e muskujve papilar ose defekt të septumit ventrikular) nga IM subakut ose me gjasë jo i detektuar me kohë. Përmes
ekzaminimit fizik, mund të vërehen shenjat e dhimbjes në gjoks nga
shkaktarë tjerë (p.sh. emboli pulmonare, stenozë e aortës, mioperikardit
etj) ose patologjitë ekstrakardiake (p.sh. pneumotoraks, pneumoni ose sëmundje muskulo-skeletore). Në këtë gjendje, shfaqja e dhimbjes në gjoks
gjatë presionit në krahëror, ka vlerë të vogël për prani të NSTE-ACS.24,26
Ngjashëm më ketë, çrregullimet abdominale (p.sh. spazma ezofageale,
ezofagiti, ulçera gastrike, kolecistiti, pankreatiti), po ashtu mund te vijnë
në konsiderim për diagnozë diferenciale. Ndryshimet në presion arterial
në mes këmbëve dhe duarve ose në mes të dy duarve, puls jo i rregullt, distenzioni i venave jugulare, zhurmë në zemër, ferkim pleural dhe dhimbja
që rezulton nga palpacioni i kafazit të krahërorit ose palapacioni abdominal janë shenja që sugjerojnë për diagnoza të ndryshme. Zbehja, djersitja,
tremor, janë tregues për sëmundje tjera si anemia ose tireotoksikoza.27

3.3 Mjetet diagnostike
3.3.1 Elektrokardiogrami
EKG në qetësi, është linja e parë diagnostike tek pacientët më dyshim për
ACS (Figura1). Ajo është e rekomanduar që të realizohet brenda 10 min-

Gjasë e madhe

Gjasë e vogël
1. Klinika

2. EKG

3. Troponina

4. Diagnoza

Jo-kardiake

APNS

Shkaktarë
tjerë kardiak

NSTEMI

STEMI

STEMI = ST-elevation myocardial infarction (Infarkti i miokardit me elevim të ST-segmentit; NSTEMI = non-ST-elevation myocardial infarction (Infarkti i miokardit
pa elevim të ST-segmentit); APNS = angina pektoris jostabile

Figura 1 Vlerësimi fillestar i pacientëve me sindromë akute koronare (ASC) të dyshimtë. Vlerësimi fillestar është i bazuar në vlerësimin e gjasës së vogël/
ose të madhe, në bazë të karakteristikave klinike, EKG-së dhe troponinës. Pjesa finale e diagnozës është e bazuar në këta parmetra. ‘Shkaktarët tjerë kardiak’
përfshijnë: miokarditin, kardiomiopatinë Tako-Tsubo ose tahiaritmitë. ‘Jo kardiake’, i referohën sëmundjeve të kafazit të krahërorit si pneumonia ose pneumotoraksi. Troponina duhet të interpretohet si marker kuantitativ: niveli më i lartë, gjasë më e madhe, për prezencën e infaktit të miokardit. Tek pacientët
me arrest kardiak ose jostabilitet hemodinamik, duke supozuar për origjinë kardiovaskulare, duhet të realizohet ekokardiografia menjëherë pas realizmit të
EKG-së. Nëse vlerësimi fillestar na orienton për disekacion të aortës ose emboli pulmonare, atëherë D-dimeri dhe CT e aortës dhe arterieve koronare janë
të rekomanduara në pajtim me algoritmin e dedikuar.

275

ESC Udhërrëfyesi

Tabla 3 Rëndësia klinike e vlerësimit të troponinës
me sensitivitet të lartë

Tabla 4 Gjendjet tjera që manifestohen më rritje të
nivelit të troponinave, përpos IM

Testet më sensitivitet të lartë, krahasuar më ato standarde të troponinës:
• Kanë vlerë më të lartë predikuese për IAM.

Tahiaritmitë

• Redukton intervalin “troponinë-e verbër” që rezulton me detektim të hershëm të IAM.

Insuficienca e zemrës

• Rritë detektimin e tipit 1 te IM, deri në 4% vlerë absolute dhe 20% relative dhe në ulje korrosponduese të anginës jostabile.

Emergjencat (krizat) hipertenzive

• Janë të ndërlidhur me një rritje 2-fish në zbulimin e tipit 2 të IM.

Miokarditi a

Niveli i troponinës me sensitivitet të lartë duhet të interpretohen si marker
kuantitativ të lezionit të kardiomiociteve (p.sh. niveli sa më i lartë, gjasë më e
madhe për IM):

Kardiomiopatia Tako-Tsubo

• Rritja mbi 5-fish nga kufiri i sipërm i vlerës referente, ka një vlerë prediktive (>90%) në detektimin e tipit 1 të IM.

Disekacioni i aortës

• Rritja mbi 3-fish nga kufiri i sipërm i vlerës referente ka një vlerë të limituar predikuese(50-60%)
për IM dhe ka një spekter me të gjërë të gjendjeve tjera.
• Është i zakonshëm detektimi i nivelit të troponinave në individ të shëndosh

Rritja dhe/ose zvoglimi i nivelit të troponinave, dallojnë tek lezioni akut dhe kronik i kardimiociteve (sa më i madhë të jetë ndryshimi, gjasa më e madhe për IAM)

Sëmundjet e rënda (p.sh. shoku, sepsa, djegiet)

Sëmundjet strukturale të zemrës (p.sh. stenoza e aortës)

Embolia pulmonare, hipertensioni pulmonar
Disfunksioni renal dhe i shoqëruar me sëmundje të zemrës
Spazami koronar
Ngjarjet akute neurologjike (p.sh. insulti cerebrovaskular ose hemorragjia
subarahnoideale)
Kontuzioni i zemrës, ose procedurat në zemër (CABG, PCI, ablacion, kardioverzion, biopsi endomiokardiale)
Hipo dhe hipertireodizmi

IM=Infarkti i miokardit, IAM=Infarkti akut i miokardit

Sëmundjet infiltrative (p.sh. amiloidoza, hemokromatoza, sarkoidoza, skleroderma)
Barnat me veprim toksik në miokard (p.sh. 5-fluro-uracili, doxorubicina, herceptina etj)

utave të parë, pasi pacienti arrinë në shërbimin e dhomës emergjente, ose
edhe me ideale në kontaktin e parë me shërbimin mjekësor emergjent të
nivelit primar (para-hospitalor) dhe menjëherë të interpretohet nga personeli shëndetësor i kualifikuar 28 Edhe pse ndërrimet në EKG tek NSTE-ACS
manifestohen me ST depresione, ST elevime tranzitore dhe ndryshime në
valë-T, të një numër i pacientëve, në më shumë së 1/3 e tyre, EKG prezantohet normal. 1,18 Nëse këto ndërrime në derivacionet standard të EKG-së,
nuk janë konkluduese dhe pacienti ka simptoma dhe shenja sugjestive
për iskemi miokardiale në zhvillim, atëherë aktivitetin elektrik të zemrës
duhet regjistruar edhe në derivacionet shtesë; okluzioni i arteries harkore
të majtë (left circumflex artery-LCX) ose IM i ventrikulit të djathtë, mund
të detektohet vetëm në derivacionët V7–V9 dhe V3R dhe V4R, përkatësisht.2
Te pacientët me shenja dhe simptoma sugjestive, gjetja e ST elevimit
perzistent tregon për STEMI, i cili kërkon perfuzion të menjëhershëm.1
Është e rekomanduar që në rastet me simptoma perzistente ose rekurente
ose në rast dyshimi diagnostik, që të regjistrohet aktiviteti elektrik edhe
në derivacionet shtesë të EKG-së, përpos 12 derivacioneve standarde. Në
rast të pranisë së bllokut të degës së majtë (left bundle branch blockLBBB), EKG-ja nuk ndihmon shumë për diagnostikim të NSTE-ACS.

3.3.2 Biomarkerët
Tek pacientët me dyshim për NSTE-ACS, përpos vlerësimit klinik dhe
ndërrimeve në EKG, biomorkerët plotësojnë dhe ndihmojnë për vënien
e diagnozës, stratifikim të rriskut dhe trajtim. Testet e biomarkerëve për
vlerësim të lezioneve të kardiomiociteve, më preferencë troponina më
sensitivitet të lartë, [(high-senzitivity cardiac troponina (hs-cTn)] janë të
detyrueshme të realizohen për të gjithë pacientët me dyshime për NSTEACS.2,6,8 Troponinat kardiake janë markerët më specifik dhe më sensitiv
për detektimin e lezionit të kardiomiociteve sesa kreatin-kinaza (CK),
izoenzima e saj (CK-MB) dhe miobglobina.6 Nëse shenjat dhe simptomat
klinike i përgjigjën iskemisë miokardiale, atëherë elevimi i troponinave
kardiake mbi percentilën e 99të është tregues i IM tip 2.2 Në pacientët me
IM, niveli i troponinave kardiake rritet në mënyrë rapide (p.sh. zakonisht
brenda orës së parë, nëse është testuar troponina më sensitivitet të lartë), pas

Sforcimi ekstrem fizik
Rabdomioliza

Kolonat e theksuar= Gjendjet me të shpeshta; CABG=Grafitmi urëzues koronar;
PCI=Intervenimi përkutan koronar a=Përfshinë tendosjën miokardial nga endokarditi ose
perikarditi.

fillimit të simptomave dhe mbesin të rritura për periudhë të ndryshme
kohore (zakonisht disa ditë). 2,6 Avancimet në teknologji kanë bërë
përmirësime në testimet e troponinave kardiake dhe kanë lehtësuar detektimin dhe kuantifikimin e tyre në lezionet e kardiomiociteve. 2,6,8,10,29
Në Evropë shumica e tyre tani janë bërë pjesë e platformave automatike
dhe janë sensitive (p.sh. detektimi i troponinave në 20-50% në individ të
shëndoshë) ose me sensitivitet të lartë (detektimi në 50-90% të individët
e shëndoshë). Testet e troponinave më sensitivitet të lartë (hs-cTn) janë
më të rekomanduara sesa testet e e troponinave me sensitivitet më të ulët,
apo testet konvencionale (cardiac Troponina -cTn).2,6,8 Në shumicën e rasteve, testet që shfrytëzohen në njësitet primare shëndetësore nuk mund
të konsiderohen teste sensitive ose më sensitivitet të lartë.8,3,5 Ne anën
tjetër përparësia e testeve në kohën e lajmërimit të pacientëve në këto
njësite shëndetësore shkurtojnë kohën e orientimit drejt diagnozës. Në
përgjithësi testet e automatizuar (në laboratorët qendrore) janë vlerësuara
më shumë sesa testet në njësite primare shëndetësore.2,6,8 Të dhënat nga
studimet multcentrike kanë parë që troponinat sensitive dhe ato me sensitivitet të lartë, kanë rritur saktësinë e diagnostikimit për IM, krahasuar
me testet konvencionale, dhe në veçanti të pacientët që lajmërohen shpejt, menjëherë pas fillimit të dhimbjes. (shih seksionin 3.3.3 dhe Tabelën
3).2,6,8,29-34 Në shumicën e pacientëve me insuficiencë renale, rritja e nivelit të troponinave kardiake nuk duhet ti atribuohet vetëm përkeqësimit të
klirensit, edhe në këto raste sëmundjet e zemrës si: CAD ose hipertensioni janë kontribues shumë të rëndësishëm për rritjen e tyre. Në anën tjetër
gjendjet që manifestohen më dhimbje gjoksi, si disekacioni i aortës dhe
embolia pulmonare, gjithashtu mund të shoqërohen më rritje të troponinave, andaj duhet një kujdes i shtuar për diagnozë diferenciale (Tabela 4).
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Dhimbje akute gjoksi
hs-cTn <ULN

Dhimbja>6 orë

hs-cTn >ULN

Dhimbja <6 orë

Pa dhimbje, GRACE <140
Përjashtohet diagnoza
diferenciale
Rehabilitim/teste të sforcimit

Δ ndryshimi a
Vlera I > ULN

hs-cTn pa ndryshime

+ klinika

hs-cTn pa ndryshime

Abnormale e larte hs-cTn

Te përsëritet hs-cTn: 3 orë

Përpunim drejt
diagnozës diferenciale

Menaxhim invaziv

GRACE = Regjistri global për pikët e eventeve akute koronare; hs-cTn = Troponina kardiake me sensitivitet të lartë ULN = upper limit of normal, (vlera mbi kufirin normal të percentilës
99 te të individëve të shëndoshë-kontroll).
a

= Δ ndryshimi, varësisht nga analiza. Vlera abnormale e lartë e hs-csTn, llogaritet kur ajo është 5 herë më e larte së kufiri i sipërm i normalës

Figura 2 Algoritmi 0 orë/3 orë, i rregullës për përjashtim të NSTE-ACS duke shfrytëzuar troponinat kardiake më sensitivitet të lartë
Në mes të biomarkerëve të shumtë testues për diagnozë të NSTE-ACS,
vetëm CK-MB dhe copetina janë treguar të rëndësishëm. 2,6,8,10 ,44-50 Meqenëse pas IM, niveli i CK-MB ulët më shpejt sesa niveli i troponinave,
CK-MB mund të shërbej edhe si tregues për kohën kur është duke u zhvilluar lezioni miokardial dhe në detektim të reinfarktit.2,6,8,10 Vlerësimi
i copeptinës, (pjesa terminale-C e prohormonit vazopresin) mund të
kuantifikoj nivelin stresogjen të brendshëm në gjendje të shumta shëndetësore duke përfshirë edhe IM. Niveli stresogjen i brendshëm është
parë të rritet në fillim të IM, andaj vlera e copeptines si analizë shtesë,
përpos troponinës konvencionale (më pak sensitive) është e rëndësishme. 45-50 Megjithëse shfrytëzimi rutinor i copeptinës si biomarker
shtesë për të përjashtuar IM, është i rekomanduar vetëm nëse troponina
kardiake me sensitivitet ose senizivitet të lartë nuk është në dispozicion. Copeptina mund të këtë disa vlera shtesë në raport me troponinat
kardiake me sensitivitet të lartë, për përjashtimin e hershëm të IM.44-48

3.3.3 Algoritmet e ‘Rregullës përfshirëse dhe përjashtuese’
Për shkak të ndjeshmërisë/sensitivitetit të lartë dhe saktësisë diagnostike
të troponinave për detektim të IM, koha për vlerësimin sekondar (të analizave të përsëritura) të troponinave mund të shkurtohet, nëse shfrytëzohen
troponinat me sensitivitet të lartë. 2,6,8,10,29–36 Kjo redukton vonesën për diagnostikim dhe kohë qëndrimin e pacientit në njësitin emergjent, duke
ulur kështu edhe koston e shpenzimeve. Kjo rekomandon shfrytëzimin
e algoritmit 0 orë/3 orë (Figura 2). Si alternativë shfrytëzohet edhe algoritmi 0 orë/1 orë, kur troponinat me sensitivitet të lartë janë në dispozicion (Figura 3). Algoritmi 0 orë/ 1 orë përbëhet nga dy koncepte:
së pari, troponina me sensitivitet të lartë është një variabel kontinuele
dhe probabiliteti për IM rritet më rritjen e vlerës së troponinës,39 së dyti,
ndryshimet absolute të vlerës brenda orës së parë mund të shfrytëzohen
si zëvendësues për ndryshimet pas 3 ose 6 orë dhe sigurojnë një vlerë të
lartë diagnostike. 39 Vlera e prerë (cut-off) përbrenda algoritmit 0 orë/ 1
orë është e analizuar në mënyrë specifike. 36,39,51–55

Dyshim në NSTEMI

0 orë<D ng/l
0 orë<A ng/l ose dhe
Δ 0-1orë <C ng/l

Të tjera

Përjashtim

Observim

hs-cTnT (Elecsys)
hs-cTnl (Architect)
hs-cTnl (Dimension Vista)

0 orë ≥ D ng/l
ose
Δ 0-1orë ≥E ng/l

Përfshirje

A

B

C

D

E

5
2
0.5

12
5
5

3
2
2

52
52
107

5
6
19

Figura 3 Algoritmi 0 orë /1 orë i “rregullës së përfshirëse dhe përjashtuese” që shfrytëzon troponinat me sensitivitet të lartë (hs-cTn) për
pacientët me dyshim në infarktin e miokardit pa elevim të ST segmentit
(NSTEMI) në departamentitn emergjent. Koha 0 orë dhe 1 orë, i referohet kohës së marrjës së mostrës së gjakut. NSTEMI mund të përjashtohet që në fillim të ardhjes së pacientit, nëse koncentrimi i hc-cTn është
shumë i vogël. Po ashtu mund të përjashtohet, nëse niveli baze (i mostrës
së pare) i këtyre biomarkerëve është i ulët dhe nuk kemi rritje relevante
brenda orës së parë. Pacientët me gjasë të madhe për NSTEMI janë ata
të të cilët në kohen e paraqitjes në departamentin emergjent kanë rritje
të moderuar të troponinave dhe rritje të qartë brenda orës së parë. Nivelet e cut-off-it për vlerat tjera të analizave të hs-cTn janë në zhvillim.

Integrimi i këtyre algoritmeve duhet të bëhet gjithmonë bashkë më
vlerësimin detaj klinik dhe ndryshimet në EKG, ndërsa në rast të dhimbjes
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së vazhdueshme ose episodeve rekurente, përseritja e analizave është
obligative. (Table 5, shih shtesat në uebfaqe).

Tabla 5 (shih shtesat në uebfaqe) Karakteristikat e algoritmit 0 orë/1 orë
Vlera predikuese negative për të përjashtuar IM, e vlerësuar më “rregullën e përjashtimit”, tejkalon 98%, në disa vlerësime nga studime të
mëdha. 30–34,36,39,51–55 Shfrytëzimi i klinikës dhe gjetjeve në EKG, më algoritmin ‘orë/1 orë’, mund të identifikoj kandidatet për lëshim në shtëpi dhe
rehabilitim jashtë spitalor. Ndërsa vlera predikuese pozitive për IM (për
të diagnostikuar IM) më këtë rregull, është treguar në 75-80% të rasteve.
30–34,39,53–55
Në shumicën e rasteve të algoritmi “rregulla e përfshirjes” për
diagnozë diferenciale nga IM, është kërkuar angiografia kronare për saktësi diagnostike, si të miokarditi dhe kardiomiopatia Tako-Tsubo. 39,53–55
Pacientët që nuk janë seleksionuar me “rregullën e përfshirjes ose përjashtuese” paraqesin një grup heterogjen, tek të cilët kërkohet më tepër
hulutime, për shpjegim të rritjes së nivelit të troponinave. Angiografia koronare vije në konsiderim të pacientët që dyshimi klinik për NSTE-ACS
është i lartë, ndërsa tek pacientët me gjasë të vogël ose mesatare, vije në
konsiderim CT angiografia e arterieve koronare. Në njësitin emergjent
nuk janë indikuar teste tjera shtesë, nëse është identifikuar fibrilacioni
atrial me përgjigje të shpejtë ventrikulare dhe emergjencat (kriza) hipertenzive.
Për rregullën e shpejtë përjashtuese, ekzistojnë dy metoda alternative
nga algoritmi 0 orë/1orë dhe 0 orë/3 orë, të cilat janë vlerësuar të rëndësishme dhe po ashtu mund të vijnë në konsiderim. Së pari; rregulla
përjashtuese/2orë, duke u kombinuar më skorinimin e rriskut të trombolizës në IM (skorimi TIMI-’Thrombolysis in Myocardial Infarction risk
score -TIM risk score’), me ndryshimet në EKG dhe hs-cTn, është parë e
sigurt në me shumë së 40% të pacientëve. 56–58 Së dyti; kombinimi i dyfishtë
i markereve; troponinave dhe nivelit të ultë të copeptin-ës (<10pmol/L),
ka treguar vlerë të lartë prediktuese negative (përjashtuese) për IM, e cila
përjashton nevojën për testim të përsëritur (serial) në pacientë të përzgjedhur. 44–50 Kur shfrytëzohet ndonjë algoritëm, duhet të merren parasysh sugjerime: (i) algoritmet duhet të shfrytëzohen, vetëm kur kombinohen më të
dhëna klinike, duke përfshirë vlerësimin e dhimbjes në gjoks dhe karakteristikat në EKG; (ii) tek pacientët që kërkojnë ndihmë shëndetësorë, në
kohë të shpejtë nga fillimi i dhimbjes (p.sh. brenda orës së parë nga fillimi
i dhimbjes), duhet të vlerësohet troponina edhe pas 3 orësh (iii) rastet kur
troponina kardiake rritet më vonesë, është përshkruar vetëm në 1% të rasteve, por në rastet kur dyshimi klinik është i lartë, ose ka dhimbje periodike,
duhet që vlera e troponinave të realizohet dhe përcjellet në formë serie. 52,54
Ts-cTn kanë saktësi të lartë edhe të disfunksioni renal. Të këta pacientë
duhet qartësuar më mirë klinikën dhe duhet të merren për bazë edhe cutoff-et specifike të troponinave të cilat janë më të larta në këta pacientë. 59

3.3.4 Imazheria jo invazive
3.3.4.1 Vlerësimi funksional

Ekokardiografia transtorakale, duhet të jetë në dispozicion, në njësitin
(dhomën) emergjent dhe duhet të realizohet nga profesionisti shëndetësor
i trajnuar, në të gjithë pacientët me dhimbje gjoksi, tek të cilët ekziston
dyshimi për NSTE-ACS. Kjo metodë shfrytëzohet për të identifikuar abnormalitetet sugjestive për iskemi miokardiale ose nekrozë (hipokinezi
segmentale ose akinezi). Në mungesë të identifikimit të abnormaliteteve
sinjifikante në kontrahim të ventrikulit të majtë (VM), dobësimi i perfuzionit miokardial i detektuar më ekokardiografi me konstrast ose reduktimi

regjional i funksionit të VM më shkallën e tendosjes (strain/strain rate)
lehtëson të dhënat diagnostike dhe prognostike në raprot më ekokardiografinë konvencionale 60,61 Për më tepër, ekokardiografia mund të ndihmojë edhe në detektimin e patologjive tjera, të cilat mund të jenë edhe
shkaktarë të dhimbjes në gjoks si; disekacioni i aortës, efuzioni perikardial, stenozë e valvulës së aortës, kardiomiopati hipertrofike ose dilatim i
ventrikulit të djathtë duke sugjeruar për emboli pulmonare akute. Po ashtu ekokardiografija cilësohet si metodë e zgjedhur të pacientët me distabilitet hemodinamik, që dyshohet të ketë origjinë kardiake. 62 Vlerësimi
i funksionit sistolik të VM, së paku gjatë kohës së lëshimit nga spitali,
është shumë i domosdoshëm, meqë ka rëndësi prognostike, dhe një gjë të
tillë mund ta siguroj edhe ekokardiografia, po aq sa edhe imazheritë tjera.
Të pacientët pa ndërrime në EKG, troponina negative (të preferuara ato me sensitivitet të lartë) tek cilët nuk është shfaqur dhimbja për
disa orë, stres-metodat, duhet të realizohën gjatë pranimit ose lëshimit
të tij. Ergotesti ka më pak vlerë diagnostike në raport me stres-ekokardiografinë.63 Studime të ndryshme kanë treguar që stres-ekokardiografia
me dobutaminë ose dipiridaml, ka vlerë të lartë përjashtuese për iskemi dhe ka treguar rezultate (të pritura) shkencore të shkëlqyera. Për
me tepër, ka treguar vlerë me të lartë prognostike sesa ergotesti. 64,66
Si shtesë, perdorimi i kontrastit mund të lehtësoj vizualizimin e kufirit
endokardial, i cili e lehtëson edhe me shumë detektimin e iskemisë. 67
Rezonanca magnetike e zemrës (MR e zemrës), mund të vlerësoj perfuzionin si dhe abnormalitetet në kontrahim të mureve të ventrikulit dhe
për më tepër ka treguar edhe vlerë prognostike. Pacientët tek të cilët
stres-MR e zemrës kishte rezultuar negative, është treguar një prognoze e
shkëlqyer në ndjekje/përcjellje të shkurtër dhe mesatare të ngjarjeve.68 MR
e zemrës po ashtu ka rëndësi edhe në detektimin e lezioneve/cikatrizimeve
indore (duke shfrytëzuar gadolinium-in e vonë) dhe mund të diferencon
këtë nga infarkti i freskët (duke shfrytëzuar T2 të pondëruar për të përjashtuar edemen miokardiale). 69,70 Përveç tjerash, MR e zemrës lehtëson diagnozën diferenciale në mes të IM, miokarditit ose kariomiopatisë TakoTsubo.71 Ngjashëm, imazheria nukleare e perfuzionit të miokardit është
vlerësuar si shumë e rëndësishme për stratifikimin e rriskut të pacientët
më dhimmbje gjoksi dhe dyshim për ACS. Detektimi i defekteve fikse të
perfuzionit miokardial, përmes sicintigrafisë, është sugjestive për nekrozë
miokardiale, andaj edhe është e rëndësishme për seleksionimin fillestar
të pacientëve me dhimbje gjoksi, pa ndryshime në EKG ose troponina
të rritura.72 Kombinimi imazherisë në gjendje qetësie dhe në ngarkesë
(stress imaging) rritë edhe më tepër saktësinë për detektim të iskemisë.73,74
3.3.4.2 Vlerësimi anatomik

Tomografia e kompjuterizuar multi-detektore (multidetector computed
tompgraphia – MDCT), vizualizon arteriet koronare dhe përjashton diagnozën e CAd, nëse skanimi rezulton negativ.
Një meta-analizë më 9 studime (n=1349 pacientë) ka raportuar vlera të
larta predikuese negative (përjashtuese) të MDCT për ACS. Po ashtu ka
treguar edhe rezultate të shkëlqyera nga ndjekja/përcjellja, tek pacientët
që kishin vizituar departamentit emergjent, dhe të cilët kishin gjasë të
vogël deri të mesëm për ACS si dhe CT angiografi të arterieve koronare
normale. 75
Katër studimet klinike të randomizuara, kishin testuar MDCT (n=1869 pacientë) kundrejt triazhimit emergjent (n=1297) në pacientë të seleksionuar
më rrisk të ulët deri në mesatar që kishin vizituar njësitin emergjent për
dhimbje gjoksi, por pa ndërrime në EKG dhe/ose troponina të rritura76–79
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Gjatë ndjekjes 1-6 muaj, nuk kishte vdekje, dhe në meta-analizë ishin
treguar rezultate (të pritura) të ngjashme në të dy grupet (pa diferencë
në incidencë të IM, vizita emergjente ose rehospitalzime) dhe po ashtu
ishte parë që MDCT ishte shoqëruar më reduktim të kostos se hospitalizimit dhe të kohës së qëndrimit hospitalor. 80 Megjithëse asnjëra nga këto
studime nuk kishin përdorur troponinën më sensitivitet të lartë, që po
ashtu do mund të reduktonte qëndrimin hospitalor. Përveç tjerash, ishte
theksuar që përdorimi i MDCT në shfrytëzim të angiografisë ishte rritur
(8.4% vs. 6.3%; odds ratio [OR] 1.36 [95% intervali i konfidencës (CI)
1.03, 1.80], P=0.030). 80 Po ashtu rëndësi diagnostike ka edhe angiografiaMDCT, që mund të shfytëzohët për të përjashtuar CAD. Mirëpo MDCT
nuk ka gjetur shfrytëzim të plotë tek pacientët që me herët janë diagnostikuar me CAD. Faktorët tjerë që kufizojnë përdorimin e angiografisëMDCT janë; prania e kalcifikimëve të shumta (skorim i lartë i kalciumit)
dhe frekuencë e shpejtuar dhe/ose e çrregullt e zemrës, po ashtu kërkon
ekspertizë të lartë dhe nuk mund mbulohet që të funksionoj apo të jetë në
dispozicion për 24 orë. Së fundi, saktësia e angiografia – MDCT tek pacientët që nevojitet diagnostikim i shpejtë dhe të cilët më herët kanë bërë
stentime ose by-pass, nuk është vërtetuar. Pavarësisht, mangësive imazheria e kompjuterizuar e tomografisë, ka rëndësi edhe në diagnostikimin/
përjashtimin e patologjive tjera, që mund të jenë shkaktarë të dhimbjes së
gjoksit si: embolia pulmonare, disekaconi i aortës dhe pneumotoraksi. 81

3.4 Diagnoza diferenciale
Në mesin e pacientëve që kërkojnë ndihmë për dhimbje gjoksi në njësitin
emergjent, prevalenca sillet rreth: 5-10 % STEMI, 15-20% NSTEM, 10%
anginë jo stabile, 15% gjendjet tjera kardiake dhe rreth 50% sëmundjet
më natyrë jo kardiake. 48,51,52,56–58 Disa gjendje kardiake dhe jo kardiake
mund të imitojnë NSTE-ACS (Tabela 6)
Gjendjet që duhet të merren parasysh në diagnozë diferenciale të
NSTE-ACS dhe më shumë seriozitet, janë: disekacioni i aortës, embolia
pulmonare dhe pneumotoraksi, ngase janë të mjekueshme, por nëse nuk
diagnostikohen dhe trajtohen më kohë paraqesin rrezik potencial për jetë.
Ekokardiografia duhet te aplikohet në mënyrë urgjente tek pacientët hemodianmikisht jo stabil, dhe kur dyshohet për origjinë kardiovaskulare. 62
Radiografia e krahërorit është e rekomanduar tek të gjithë pacientët më
dhimbje gjoksi, që nuk dyshohet për NSTE-ACS, por në shkaktarë tjerë
të mundshëm si pneumonia, pneumotoraksi, frakturat e brinjëve ose çrregullimet tjera të toraksit. Kardiomiopatia Tako-Tsubo dhe spazmi i arterieve koronare janë përshkruar shkurtimisht në seksionin 5.6.4.2 (shih

shtesat në uebfaqe). Insulti cerebro-vaskular mund të shoqërohet me
ndryshime në EKG, abnormalitete te kontrahimit miokardial dhe rritje
të troponinave kardiake2,6 Shumica e pacientëve me dhimbje gjoksi, që
kërkojnë ndihmë në departamentin emergjent, kanë diskomfor në gjoks,
të shkaktuar nga gjendjet jo kardiake. Në shumicën e rasteve, dhimbja
është muskulo-skeletore, që manifestohet në lëvizshmëri dhe nuk kërkon
hospitalizim. Karakteristikat e dhimbjes në gjoks mund të ndihmojnë në
identifikimin e hershëm të këtyre pacientëve. 24

4. Vlerësimi i rriskut dhe rezultateve (të priturave) shëndetësore
4.1 Prezantimi klinik, elektrokardiogrami
dhe biomarkerët
4.1.1 Prezantimi klinik
Përveç disa treguesve të përgjithshëm klinik, që konsiderohen si rrisk faktor për sëmundje kardiovaskulare, si mosha e shtyrë, diabeti dhe insuficienca renale, po ashtu edhe fillimi i klinikës është një tregues i hershëm i
prognozes. 82 Dhimbja e gjoksit në gjendje qetësie është tregues i prognozes
më të keqe, sesa ajo që manifestohet gjatë ngarkesës fizike. Tek pacientët
me simtomatologji te here pas hershme, rritja e numrit të episodeve apo
shpeshtësia e saj, po ashtu janë tregues te prognozes jo të mirë. Tahikardia, hipotensioni, isuficienca e zemrës dhe regurgitimi mitral tregojnë për
prognozë po ashtu të keqe dhe këto gjendje kërkojnë diagnostikim dhe menaxhim të shpejtë. 25,82–84

4.1.2 Elektroktrokardiogrami
EKG fillestare është tregues i hershëm i rriskut.18 Pacientët më ST
depresione kanë prognozë më të keqe se ata më EKG normale. 85,86 Numri më i madh i derviacioneve në EKG të përfshira nga depresionet dhe
thellësia e tyre, janë indikator për iskemi të zgjeruar dhe tregues të prognozes jo të mire, por në anën tjetër kanë përfitime nga trajtimi invaziv.
87
ST depresioni ≥0.05 mV në dy ose më shumë derivacione të njëpasnjëshme është sugjestive për NSTE-ACS. 85 ST depresionet në kombinim
më ST elevime identifikojnë grupin më rrisk të lartë dhe prognozë të pafavorshme, 88 ndërsa valë T negative e izoluar, nuk ka treguar prognozë
më të keqe sesa në rastet kur EKG prezantohet normal. 86

Tabela 6 Diagnoza diferenciale e sindromës akute koronare, tek dhimbja akute e gjoksit
Kardiake

Pulmonare

Vaskulare

Gastro-intestinale

Ortopedike

Të tjera

Mioperikarditi
Kardiomiopatitë a

Embolia pulmonare

Disekacioni i aortës

Spazma ose refluksi ezofageal

Çrregullimet muskulo-skletore

Çrregullimet
anksioze

Tahiaritmitë

Traumat në krahëror

Herpes zoster
Anemia

Pneumotoraksi

Aneurizma e aortës

Gastriti, ulçera peptike

Insuficienca akute e zemrës

Pneumonia, Bronhiti

Insulti

Pankreatiti

Lendimet e muskujve

Emergjencat hipertenzive

Pleuriti

Cholecistiti

Kostohondriti

Stenoza e aortës
Kardiomiopatia Tako-Tsubo
Spazmi koronar
Traumat kardiake

Kolonat e theksuara = të zakonshme dhe/ose diagnoza të rëndësishme diferenciale
a Kardiomiopatite dilatative, restriktive dhe hipertrofike, mund të shkaktoj anginë ose diskomfor torakal

Patologjitë e vertebrave cervikale
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4.1.3 Biomarkerët
Përveç rëndësisë diagnostike, niveli i troponinave kardiake po ashtu ka
edhe rëndësi prognostike, mbi vdekshmërinë (gjatë ndjekjes/përcjelljes
afatmesëm dhe afatgjatë të këtyre pacientëve). Për dallim nga troponinat
kardiake me sensitivitet të lartë, të tipit T dhe I, të cilat kanë treguar saktësi të ngjashme diagnostike, troponina T më sensitivitet të lartë, ka treguar saktësi me të madhe prognostike. 89,90 Sa më i lartë të jetë niveli i troponinave, aq më i lartë është edhe rreziku për vdekje. 6,8,10,39 Biomarker të
shumtë kanë treguar lidhshmëri me vdekshmërinë tek NSTE-ACS, madje
disa nga to kanë treguar edhe rëndësi diagnostike përpos troponinave.8, 48–
50
Tek pacientët me NSTE-ACS, duhet të përcaktohen niveli i kreatinines
në serum dhe shpejtësia e filitrimit glomerular, për shkak të rëndësisë në
prognozë dhe po ashtu janë elemente kyçe në Regjistrin Global të Ngjarjeve Akute kardiake (Global Registry of Acute coronary Events - GRACE
2.0) dhe stratifikim të rriskut (shih seksionin 4.2). Peptidet natriuretike
(p.sh. peptidi natriuretrik-B, terminal-N protipi-B i peptidit natriuretrik
dhe protipi-A i peptidit natriuretrik) kanë rëndësi informative prognostike
po aq sa edhe troponinat. 91 Për më tepër, aplikim të rëndësishëm kanë
gjetur edhe proteina-C reaktive, dhe biomarkerët si: pro-adrenomedulina
mesregjionale, faktori 15 diferencial i rritjes dhe copeptina. Megjithëse
vlerësimi i këtyre markerëve nuk ka përmirësuar menaxhimin e pacientëve dhe as shtimi i tyre në testim nuk ka përmirësuar vlerësimin e
rriskut në skorimin GRACE 2.0. Kështu që shfrytëzimi rutinor i tyre për
qëllime prognostike nuk është i rekomandueshëm tani për tani.

4.2 Vlerësimi i rriskut iskemik
Tek pacientët më NSTE-ACS, vlerësimi kuantitativ i rriskut iskemik
përmes skorimit, është superior në raport më vlerësimin klinik si të
vetëm. Skorimi i rriskut me GRACE, siguron saktësinë stratifikuese më të
madhe për pranim dhe lëshim.92,93 Kalkulimi i rriskut më GRACE (http://
www.gracescore.org/WebSite/default.aspx?ReturnUrl=%2f) siguron një
vlerësim direkt, duke anashkaluar kalkulimin e pikëve, për vdekshmërinë
hospitalore në 6 muaj, 1 dhe 3 vite. Po ashtu është siguruar kombinimi i
rriskut për vdekje nga IM në 1 vit. 94 Variablat që shfrytëzohen në GRACE
2.0 për kalkulim të rriskut, përfshijnë; moshën, presionin sistolik të gjakut, frekuencën e pulsit, nivelin e kreatininës në serum, Killip-klasën
në kohën e pranimit, arrestin kardiak në kohën e pranimit, elevimin e
biomarkerëve kardiak dhe denivelizimin e ST segmentit. Nëse Killipklasa ose niveli i kreatinines në serum nuk janë në dispozicion, bëhët një
modifikim i skorimit, duke shtuar insuficiencën renale dhe përdorimin e
diuretikve. Ndërsa skorimi i rriskut më TIMI, shfrytëzon 7 variabla për
skorim si: mosha ≥ 65 vjeç, tre ose më shumë rrisk faktor për CAD, të diagnostikuar me CAD, përdorim i aspirinës në shtatë ditët e fundit, anginë
e shprehur ( dy ose më shumë episode brenda 24 orëve), denivelime të ST
segmentit ≥0.5 dhe markeret kardiak pozitiv (http://www.timi.org/index.
php?page= calculators).82 Kjo është e lehtë të shfrytëzohet, por saktësia
e saj është inferiore në raport me skorimin më GRACE dhe kalkulimin
e rriskut më GRACE 2.0. Ndërsa vlera e skorimit të rriskut në aspektin
prognostik, si dhe rëndësia e skorimit të rriskut në të priturat (rezultatet)
shëndetësore, nuk është i hulumtuar mirë. 95,96

4.2.1 Vlerësimi i shpejtë i rriskut
Pacientët më dyshim në NSTE-ACS duhet të vlerësohen shpejtë, për të
identifikuar individët me iskemi të vazhdueshme të miokardit, të cilët
janë të rrezikuar për zhvillim të aritmive të rrezikshme për jetë dhe të
cilët kanë nevojë për menaxhim të detajuar dhe angiografi koronare të
menjëhershme. Pacientët më dyshim për NSTE-ACS duhet menjëherë të

observohen në dhomën me të specializuar emergjente ose në njësitin për
dhimbje gjoksi, derisa diagnoza për IM të përjashtohet.
Sfida më e madhe është integrimi i klinikës me të dhënat e EKG-së,
vlerësimi i troponinave dhe modaliteteve imazherike në strategjinë standarde menaxhuese.97 Vlerësimi i shpejtë i rrsikut, seleksionimi në njësitin
me të specializuar (p.sh. njësitin koronar ose njësitin intenziv) dhe terapia,
duke përfshirë terapinë antitrombotike dhe angiografinë koronare më kohë.
Rrisku është i lartë që nga koha e pranimit dhe mbetët i lartë për disa ditë,
megjithëse bie apo zvogëlohet më kohë, në varësi me klinikën, komorbiditetin, anatominë koronare dhe revaskularizimin. 98 Vlerësimi i rriskut bëhet
duke biseduar më pacientin dhe familjarët.

4.2.2 Monitorimi i ritmit të zemrës
Revaskularizimi i shpejtë po ashtu përdorimi i antitrombotikve dhe betabllokuesve, kanë reduktuar në mënyrë të theksuar incidencën e shfaqjes
së aritmive të rrezikshme për jetë në fazën akute, meqë deri në 3% të
ngjarjeve aritmike ndodhin brenda 12 orëve të para nga fillimi i simptomave. 99,100 Pacientët tek të cilët paraqitën aritmi të rrezikshme për jetë,
më shpesh janë ata që më parë kanë qenë të diagnostikuar më insuficiencë
të zemrës, fraksion ejeksioni të ventrikulit të majtë te reduktuar (FE i VM
<30%) dhe sëmundje 3 enore koronare. Një pacient i cili në pranim ka
NSTE-ACS, i cili lajmërohet shpejt pas fillimit të simptomave, ka elevim
të lehtë deri të moderuar të biomarkerëve, funksion normal të VM dhe
sëmundje një enore koronare të trajtuar më sukses, mund të lirohet ditën e
nesërme. Në anën tjetër, pacientët me NSTE-ACS, më CAD multi-enore,
tek të cilët nuk është arritur revaskularizimi komplet (në ndonjë ene ose
në të gjithat); këta pacientë mund të kenë rrjedhje të komplikuar (p.sh.
insuficiencë të zemrës), ose pacientët më sëmundje të mëhershme të zemrës, më shumë komorbiditete, moshë të shtyrë ose nekrozë miokardiale
të freskët. 101,102 Pacientët të cilët kanë troponinat kardiake negative (p.sh.
anginë jo stabile) pa simptoma të vazhdueshme ose rekurente dhe me
EKG normale, nuk kanë nevojë për monitorim të ritmit ose hospitalizim.
Pacientët me NSTEMI dhe rrisk të vogël për aritmi të zemrës, kërkojnë
monitorim deri ≤ 24 orë, ose revaskularizim koronar (cilado që vije e para)
në njësitin e ndërmjetëm ose njësitin e kujdesit koronar, ndërsa pacientët
më rrisk mesatar ose të lartë për zhvillim të aritmive kërkojnë monitorim
të ritmit > 24 orë në njësitin e ndërmjetëm ose te kujdesit invaziv koronar, ne varësi nga klinika, shkalla e revaskularizimit dhe gjendja e hershme
pas revaskularizimit (Tabla 7). Është e rekomanduar që të kujdesën nga
personeli të cilët janë të trajnuar profesionalisht për aritmitë dhe arrest kar-

Njësitet e rekomanduara dhe kohëzgjatja e
monitorimit të ritmit në pajtushmëri më manifestimin
klinik pas caktimit të diagnozes së NSTE-ACS

Tabla 7

Manifestimi klinik

Njësiti

Monitorimi
i ritmit

NSTEMI më rrisk të ulët për aritmi
të zemrës a

Dhome e kujdesit të zakonshëm
ose leshim
Njësiti i kujdesit të ndërmjetëm
ose njësiti i kujdesit koronar

≤24 orë

NSTEMI më rrisk të mesëm deri të
lartë për aritmi të zemrës b

Njësiti i kujdesit intenziv/koronar
ose njësiti i kujdesit të ndërmjetëm

>24 or ë

Angina jo stabile

Jo

NSTEMI=Non-ST-elevation myocardial infarction (infarkti i miokardit pa elevim të ST
a
Nëse nuk janë kriteret shoqëruese: jostabilitet hemodinamik, aritmi te mëdha,
fraksioni i ejeksionit i ventrikulit të majtë <40%, dështim në reperfuzion, stenozë
kritike koronare në ene të mëdha ose komplikime të lidhura me revaskularizimin
përkutan koronar (PCI)
b
Nëse një ose më shumë kritere të mësiperme janë prezente
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diak që mund të manifestohet të këta pacientë, gjatë kohës së monitorimit të ritmit të zemrës.

4.2.3 Rrisku afatgjatë
Përpos faktorëve afatshkurtër të rriskut, një numër i gjendjeve kane
ndikim ne rriskun afatgjatë, duke përfshirë; gjendja klinike e komplikuar,
disfunksion sistolik i VM, fibrilacion atrial, CAD të rënduar, gjendja e
revaskularizimit, prania e iskemisë se qëndrueshme në vlerësimet jo-invazive dhe komorbiditetet jo kardiake. Në periudhën 1 vjeçare në regjistra, shkalla e vdekshmërisë, IM dhe rekurencat e ACS, kohëve të fundit
NSTE-ACS, janë paraqitur > 10% te rasteve. Përderisa ngjarjet e hershme janë të lidhura me rupture të pllakës aterosklerotike të shoqëruar më
trombozë, shumica e ngjarjeve të vonshme vijnë si rezultat i progresionit
të aterosklerozës koronare ose sistemike.98,103
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CRUSADE është treguar më diskriminues.107 Megjithëse, tek pacientët
e trajtuar ose nën terapi orale antikoaguluese, vlera predikuese e këtyre
skorimeve nuk është vlerësuar. Për me tepër, ndikimi i këtyre skorimeve
në rezultateve (të pritura) shëndetësore nuk është hulumtuar. Duke marr
parasysh këto kufizime, shfrytëzimi i skorimit të gjakderdhjes me CRUSADE, mund të vije në konsiderim tek pacientët qe do t’i nënshtrohen
angiografisë koronare, për kuantifikim të rriskut nga gjakderdhja.

4.4 Rekomandimet për diagnozë,
stratifikim të rriskut, imazheri dhe
monitorim të ritmit tek pacientët më
dyshim në NSTE -ACS

4.3 Vlerësimi i rriskut të gjakderdhjes
Ngjarjet e gjakderdhjeve të mëdha janë të shoqëruara më rritje të vdekshmërisë tek NSTE-ACS. 104,105 Skorimi i rriskut nga gjakderdhjet ka
qenë i zhvilluar nga regjistrat ose studimet klinike në gjendjet e ACS dhe
PCI. Studimi CRUSADE (http://www. crusadebleedingscore.org) ishte
zhvilluar nga një grup prej 71 277 pacientë më NSTE-ACS (nga grupi
fillestar) dhe me tutje grup i vërtetuar prej 17 857 (grupi valid) nga regjistri i njëjte. 106 Skorimi i rriskut nga gjakderdhja me CRUSADE, merr
për konsiderim karakteristikat bazë (p.sh. gjinia femër, histori për diabet,
histori për sëmundje vaskulare periferike ose insult cerebro-vaskular),
karakteristikat klinike (p.sh. frekuenca e zemrës, presioni sistolik i gjakut, shenja për insuficiencë të zemrës) dhe analizat laboratorike (p.sh.
hematokriti, klirensi i kreatininës) për të vlerësuar gjasën për ngjarje të
gjakderdhjeve. Megjithëse, performanca e modelit të skorimit të rriskut
ishte modeste (C-statistik 0.68 tek pacientët e trajtuar në mënyrë konzervative dhe 0.73 tek ata më qasje invasive). Ndërsa studimi ACUITY (The
Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage strategy-ACUITY‘Kateterizimi akut dhe strategjia e triazhimit të intervenimi urgjent’) për
skorimin e rriskut te gjakderdhjes, kishte analizuar 17 421 pacientë me
ACS (të dyja, NSTE-ACS dhe STEMI), i rekrutuar më tutje në ACUITY dhe HORIZONS AMI (“Harmonizimi i rezultatëve me revasularizim dhe stentim në infarktin akuttë miokardit”, “Harmonizing Outcomes
with RevasculariZatiON and Stents in Acute Myocardial Infarction
-HORIZONS-AMI”).104 Gjashtë tregues të pavarur, nga karakteristikat
bazike (p.sh. gjinia femër, mosha e shtyrë, rritja e nivelit të kreatininës
në serum, numri i leukociteve, anemia dhe prezantimi si NSTEMI ose
STEMI) karakteristikat e trajtimit (shfrytëzimi i heparinës së pafraksionuar dhe inhibitoreve të glukoproteinës IIb/IIIa, më tepër sesa bilivardina e shfrytëzuar si e vetëm) ishin identifikuar. Ky skorim i rriskut,
identifikon pacientët më rrisk për gjakderdhje nga CABG, në 30 ditë dhe
vdekshmërinë në 1 vit. Meqë ky nuk ishte validuar në një grup të pavarur,
nuk ka kalkulim të rriskut në dispozicion dhe performanca e modelit për
skorimin e rriskut po ashtu ishte modeste (C-statistik 0.74). Ndryshimet
në intervenimin praktik, si p.sh.: rritja e përdorimit të qasjes radiale,
reduktimi i dozës së heparinës së pafraksionuar, shfrytëzimi i bivalirudines, zvogëlimi i shfrytëzimit të inhibitorëve të GPIIb/IIIa dhe administrimi i inhibitorëve më efektiv të trombociteve; inhibitoret e receptorëve
të adenozin difosfatit, të receptorëve P2Y12 (inhibitoret P2Y12), po ashtu
mund të modifikojnë vlerën e skorimit të rriskut. Rrisku iskemik dhe i
gjakderdhjes, nevojiten të vlerësohen në pacientë individual, megjithëse
shumë nga treguesit e ngjarjeve iskemike janë po ashtu të shoqëruara me
komplikime të gjakderdhjeve.104,106 Në përgjithësi, skorimi CRUSADE dhe
ACUITY kanë vlerë predikuese të rëndësishme për ngjarje të gjakderdhjeve në pacientë me ACS, që i nënshtrohen angiografisë koronare, ku

Rekomandimet për diagnozë, stratifikim të rriskut,
imazheri dhe monitorim të ritmit tek pacientët më
dyshim në NSTE-ACS
Rekomandimet
Është e rekomanduar në bazë të diagnozës
dhe stratifikimit fillestar afatshkurtër te
rriskut për iskemi dhe gjakderdhje, ne
kombinim me klinikën, simptomat, shenjat vitale, gjetjet tjera në ekzaminim fizik,
EKG dhe rezultateve laboratorike.

Është e rekomanduar për të realizuar
EKG brenda 10 min, nga takimi parë më
pacientin dhe të interpretohet menjëherë
nga profesionisti shëndetësore. Po ashtu
është e rekomanduar që të përsëritet EKG
brenda 10 min, në rast të rekurencave të
simptomave ose tek diagnoza e paqartë.

Janë të rekomanduara edhe derivacionet
(V3R,V4R, V7–V9) në rastet kur kur derivacionet standard janë jo konkluduese
Është e rekomanduar të matet niveli
i troponinave kardiake ose i atyre me
sensitivitet të lartë dhe të merret rezultati
brenda 60 min
Është i rekomanduar protokolli i
rregullës përjashtuese 0 orë/1orë, nëse
troponinat me sensitivitët të lartë janë në
dispozicion

Klasaa

Nivelib Ref.c

I

A

28,
109–
112

I

B

28

I

C

I

A

6,30–
36,
39,
51–59,
108
6,

I

B

30–36,
39,
51–59,
108

Është i rekomanduar protokolli i shpejtë i
“rregullës përjashtuese dhe përfshirëse 0
orë/1orë” nëse testimi i troponinat me sensitivitët të lartë me algoritmin 0 orë/1orë
është në dispozicion. Testimi shtesë bëhet
pas 3-6 orësh, nëse dy matjet e para të troponinave nuk janë konkludues dhe gjendja
klinike akoma është sugjestive për ACS.

I

B

Është i rekomanduar për t’u bërë skorimi i
rriskut, për vlerësim prognostik

I

B

30–34,
36,
39,
51–55

84, 94,
106
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Shfrytëzimi i skorimit CRUSADE mund
të vije në konsiderim, tek pacientët që i
nënshtrohen angiografisë koronare për
kuantifikim të rriskut nga gjakderdhja

5. Trajtimi
IIb

B

106,
107

5.1.1 Masat e përgjithshmë mbështetëse

Imazhëria
Tek pacientët pa rekurenca të dhimbjes
në gjoks, EKG normale dhe nivel normal
i troponinave kardiake (të preferuara ato
më sensitivitet të lartë), por dyshim për
ACS, një stres-testet jo invaziv (e preferuar me imazheri) për të nxitur iskeminë
është i rekomanduar para një strategjie
invazive.
Ekokardiografia është e rekomanduar
për të vlerësuar funksionin regjional dhe
global të VM dhe për diagnozë diferenciale d
Angiografia MDCT vije në konsiderim
si një alternative e angiografisë invazive,
për të përjashtuar ACS, kur gjasa është
e vogël deri të e mesëm për CAD dhe
troponinat kardiake dhe/ose EKG janë
jokonkluduese

Trajtimi i artë farkmakologjik i terapisë anti-iskemike është ulja e kërkesës
për oksigjen (në mënyrë sekondare, më ulje të frekuencës se zemrës, presionit sistolik, parangrakesës ose kontraktilitetit të miokardit) ose rritje të

I

A

64,74,
113,
114

Është e rekomanduar që pacientët me
NSTMI të vendosen në njësit të monitoruar
Monitorim i ritmit deri në 24 orë ose
PCI (cila të mundësohët e para) duhet të
konsiderohet të pacientët me NSTEMI
dhe rrisk të ulët për aritmi të zemrës. e

Monitorim i ritmit > 24 orë, vije në
konsiderim të pacientët me NSTEMI
dhe rrisk mesatar deri të lartë për aritmi
të zemrës.f
Në mungesë të shenjave dhe simtomave
për iskemi të vazhdueshme, monitorimi
i ritmit tek angina jo stabile mund të vije
në konsiderim tek pacientët e selektuar
(dyshim për spazm koronar ose simptoma shoqëruese sugjestive për ngjarje
të aritmive

furnizimit të miokardit me oksigjen (më administrim të oksigjenit ose vazodilatatorëve koronar). Nëse pas trajtimit, pacientët përsëri kanë shenja
ose simptoma të iskemisë, indikohet angiografia koronare e menjëhershmë, pavarësisht të gjeturave në EKG ose nivelit të troponinave kardiake.
Nëse të dhënat për NSTE-ACS mungojnë, një krahasim i randomizuar

I

i administrimit të oksigjenit kundrejt ajrit në 441 pacientë normoksemik

C

me STEMI, nuk kanë treguar benefite madje ndoshta mund të jetë edhe
i dëmshëm administrimi i oksigjenit. Oksigjeni duhet të administrohet
kur saturimi i oksigjenit është <90% ose nëse pacienti është në distres
respirator. 115 Të pacientët tek të cilët simptomat iskemike nuk lehtësohen

IIa

A

80

me nitrate ose beta-bllokues, është i lejuar aplikim i opiateve, ndërsa nëse
është duke pritur për angiografi koronare të menjëhershme, duhet të kihet
parasysh që morfina mund të ngadalësoj absorbimin e inhibitorëve oral të
trombociteve.

Monitorimi
Monitorimi i vazhdueshëm i ritmit është i
rekomanduar derisa të vendoset diagnoza
e NSTEMI ose të përjashtohët

5.1 Trajtimi farmakologjik i iskemisë

I

C

101

I

C

99,100

IIa

C

IIa

C

5.1.2 Nitratet
Aplikimi intravenoz i nitratëve është më efektiv sesa sublingual, në lidhshmëri me lehtësimin e simptomave dhe regresion të ST depresionit.
Duke u kujdesur për monitorimin e shtypjes së gjakut, doza duhet të titrohet deri në lehtësim të simptomave dhe tek pacientë më hipertension deri
në normalizim të shtypjes, përveç në rastet kur paraqitën efektet anësore
(kokëdhimbje ose hipotension). Përpos kontrollimit të simptomave, nuk
ka indikacion tjetër për aplikim të nitrateve.116 Pacientët, të cilët kohëve
të fundit kanë aplikuar inhibitor të fosfodiesteraz-ës (p.sh. sildenafil ose
vardenafil brenda 24 orësh ose tadafil brenda 48 orësh), nuk duhet administruar nitratet, për shkak të rrezikut të shfaqjes së hipotensionit të rëndë.
117

5.1.3 Beta-bllokuesit
IIb

C

ACS= Sindrom akute koronare (acute coronary syndroma); CAD= Sëmundje e arterieve koronare (coronary artery disease); EKG =elektrokaridogram; VM=ventrikuli i
majtë; MDCT=multidetector computed tomography (tmografi multidetektore e kompjuterizur; NSTEMI=non-ST-elevation myocardial infarction (infarkti i miokardit pa
elevim të ST); PCI=percutaneous coronary intervention (intervenmi perkutan koronar);
0 orë =koha e mostres së parë të gjakut (testimi i parë); 1 ose, 3 orë=1 ose 3 orë pas
mostres së parë të gjakut
a Klasa e rekomandimeve
b Nivelet e evidences
c Referencat që mbështesin nivelin e evidences
d Nuk zbatohet të pacientët që lëshohën në të njëjtën ditë, tek të cilët është përjashtuar
NSTEMI
e Nëse njëra nga kriterët shoqëruese: jostabilitet hemodinamik, aritmi të mëdha, fraksioni i ejeksionit i VM <40%, dështim i reperfuzionit, stenozë koronare të enëve të mëdha
të gjakut ose komplikime të lidhura më revaskularizimin përkutan.
f Nëse një ose më shumë kritere të mësipërme janë prezente

Beta-bllokuesit inhibojnë efektin e katekolaminave në miokard dhe reduktojnë shpenzimin e oksigjenit nga ana miokardiale, duke ulur frekuencën
e zemrës, presionin e gjakut dhe kontraktilitetin miokardial. Evidenca e
efektit pozitiv të tyre në NSTE-ACS, është treguar në meta-analizën, e
cila ka përfshirë 27 studime të hershme, të cilat kanë parë perfitime nga
trajtimin më beta-bllokues në reduktim sinjifikant të mortalitetit (13%
reduktim relativ i rriskut-RRR) në javën e parë të IM. 118 Përpos kësaj,
me vonë një tjetër meta-analizë krahason 73 396 pacientë më ACS, e cila
ka treguar një reduktim 8% të RRR (p=0.04) për vdekshmërinë intrahospitalore të trajtimi më beta-bllokues dhe pa rritje të shokut kardiogjen.
119
Një studim regjistri më 21 822 pacientë më NSTEMI, ka gjetur që; në
pacientët më rrisk për shok kardiogjen (p.sh. mosha >70 vjeç, frekuenca e
zemrës >110rr/min, presioni sistolik i gjakut >120 mmHg), prania e shokut ose shkalla e vdekshmërise ishte rritur sinjifikant me aplikimin e betabllokuesve brenda 24 orëve të para të pranimit në spital. 120 Në anën tjetër,
administrimi i hershëm i beta-bllokuesve duhet të largohet të pacientët,
tek të cilët nuk dihet funksioni i ventrikulit të majtë. Beta-bllokuesit nuk
duhet të administrohen të pacientët të dyshimtë për vasospasm koronare
ose shfrytëzues të kokainës ngase mund të favorizojnë spazmen e tyre.
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5.1.4 Barnat e klaseve tjera (shih shkurtesat në uebfaqe)
5.1.5 Rekomandimet e barnave anti-iskemike në fazën akute
të sindromës akute koronare pa elevim të ST-segmentit

Rekomandimet e barnave anti-iskemike në fazën akute
të sindromës koronare pa elevim të ST-segmentit

Rekomandimet
Administrimi i hershëm i beta-bllokuesve
është i rekomanduar në pacientët më
simptomatologji të iskemisë në zhvillim
dhe pa kontraindikacione.
Është e rekomanduar të vazhdohet më
terapi më beta-bllokues, përveç në rastet
kur pacientët kanë Killip-klasën III ose
më shumë
Janë të rekomanduar nitratet sublingual
ose i.v për të lehtësuar anginën; i.v është
i rekomanduar të pacientët me anginë rekurente, hipertension të pakontrolluar ose
shenja të infusiciencës së zemrës.

Nivelib Ref.c

I

B

119

I

B

126

I

C

IIa

B

Është vlerësuar që 85% e formës pro-aktive e clopidogrelit, hidrolizohet
përmes esterazes në formë inaktive, dhe vetëm 15% e tij është në dispozicion për transformim në metabolit aktiv, i cili në mënyrë selektive dhe
ireverzibile inaktivizon receptorët P2Y12 të trombociteve dhe në këtë
mënyrë inhibon ADP, e cila noramalisht nxit agregimin e trombociteve.
135,136
Terapia e dyfishtë antiagreguese (dual antiplatelet therapy-DAPT) që
përfshinë aspirinën dhe clopidogrelin, është parë që ka reduktuar ngjarjet
iskemike në NSTE-ACS, krahasuar më aplikimin e aspirinës si të vetëm.
137,138
Megjithëse deri në 10% të pacientëve edhe përkundër trajtimit me
terapi te kombinuar me aspirinë dhe clopidogreli, përsëri kanë ngjarje të
rekurencave iskemike në vitin e parë pas ACS, me një shkallë të trombozes
në stent deri në 2% të rasteve. 139 Ky rrisk rezidual mund të shpjegohet me
inhibim nën-optimal të trombociteve, si rezultat i përgjigjes jo adekuate
të Clopidogrelit. Në fakt, studimet farmakodinamike dhe farmakokinetike
kanë përshkruar variabilitetin ndërmjet individëve në përgjigjën antiagreguese ndaj këtyre barnave dhe rriskun e rritur për ngjarje iskemike dhe
gjakderdhje ne individët më përgjigje të ulur dhe te rritur në clopidogrel
(hypo-responders and hyper-responders). 140–143 Ka të dhëna së polimorfizmi i gjeneve është i përfshirë në të dy variabilitetet, në gjenerimin e metaboliteve aktiv dhe efikasitetin e clopidogrelit. 144–147
/

Tek pacientët me dyshim/konfirmim të
anginës vazospastike, beta-bllokuesit nuk
duhet aplikuar, ndersa vijnë në konsiderim bllokuesit e kanalëve të kalciumit
dhe nitratet

Klasaa

është në formë proaktive, që me oksidim e tij në mëlçi, nga citokromi
P450 (CYP) kalon në formë aktive-në metabolit aktiv (Tabela 8).

127

i.v.=intravenoz
a Rekomandimet e klasave
b Niveli i evidences
c Referencat që mbeshtetin nivelet e evidences
d Nuk duhet të rekomandohet tek pacientët që së fundi kanë marr sildenafil ose
vardenafil (<24 orë) ose tadalafil (<48 orë).

5.2 Inhibimi i trombociteve
5.2.1 Aspirina

Aspirina (acidi acetyl-salicilic) në mënyrë ireverzibile inaktivizon ciklooksigjenazen (COX), aktivitetin e sintetazes 1 (COX1) të endoperoksidprostoglandinës (PGH), dhe në këtë mënyrë suprimon tromboxan-in A2,
duke rezultuar kështu më shkurtim të jetëgjatësisë së trombociteve. 128
Aspirina është parë të jetë efektive të pacientët me anginë jo stabile, ku
incidenca e IM dhe vdekshmëria ishin reduktuar në katër studime trial të
randomizuara (Randomized controlled trials-RCTs) në kohën para PCI.
129–132
Një meta-analizë nga këto studime, ka sugjeruar që administrimi i
aspirinës (deri në 2 vjet) është i shoqëruar me sinjifikancë të lartë; 46%
reduktim i gjasës për ngjarje të mëdha vaskulare. 133 Bazuar në CURRENT-OASIS 7 (Doza optimale e Clopidogrelit dhe Aspirinës për reduktim te eventeve rekurente-Organizimi i shtatë për të vlerësuar strategjitë
në iskemi ‘The Clopi-dogrel and Aspirin Optimal Dose Usage to Reduce
Recurrent Events–Seventh Organization to Assess Strategies in Ischaemic Syn-dromes), i cili kishte regjistruar 25 086 pacientë me ACS (të dyja
NSTE-ACS dhe STEMI) të cilët i ishin nënshtruar strategjisë invazive,
dhe nuk ka gjetur diferencë në mes të dozës së lartë (300-325mg/ditë) dhe
dozës së ulët (75-100mg/ditë) të aspirins.134 Është e rekomanduar që doza
ngopjes e aspirinës me rrugë orale të jetë 150 – 300mg/ditë ndërsa më
rrugë i.v rekomandohet doza 150 mg. Nuk kërkohet monitorim i efektit të
saj. Mekanizmat e veprimit të antiagreguesve dhe antikoagulantëve janë
përshkruar në Figurën 4.

5.2.2 Inhibitorët e P2Y12
5.2.2.1 Clopidogreli

Clopidogreli (300-600mg dozë e ngopjës dhe 75mg/ditë, dozë mbajtëse)

5.2.2.2 Prasugreli

Prasugreli (60mg dozë e ngopjes dhe 10mg/ditë dozë mbajtëse) është
formë pro-aktive, që në mënyrë ireverzibile bllokon receptorët trombocitar të P2Y12, më fillim më të shpejtë dhe efekt më të fuqishëm sesa clopidogreli (Tablea 8). Ky komponim është testuar kundrejt 300 mg dozë
ngopje, dhe 75mg/ditë, dozë mbajtëse e clopidogrelit në studimin TRITON-TIMI 38 (TRial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes
by Optimizing Platelet InhibitioN with Prasugrel–Thrombolysis In Myocardial Infarction - ‘Trial për vlerësimin e rezultatëve (të arriturave) terapeutike përmes inhibimit të optimizuar të trombocitëve me Prasugrel –
Tromboliza në infarktin e miokardit 38’), në të cilin pacientët më ACS
(STEMI dhe NSTE-ACS) të planifikuar për PCI kishin marrë barna gjatë
dhe pas procedurës.148 Në 10 074 pacientë të përfshirë me NSTE-ACS,
ngjarjet kardiovaskulare rekurente ishin reduktuar në grupin e trajtuar me
prasugrel në ndjekje 15 muajshe krahasuar me atë më clopidogrel [nga
11.2 në 9.3%; rrisku relative-RR, 0.82 (95%CI 0.73, 0.93), p=0.002] dhe
më reduktim sinjifikant të IM [nga 9.2% në 7.1%; RRR 23.9% (95% CI
12.7, 33.7), p<0.0001]. Disa komplikime të gjakderdhjeve ishin më të
zakonshme në prasugrel [TIMI non-CABG 2.4% kundrejt 1.8%; HR 1.4
(95% CI 1.05, 1.88), P=0.02], rritja spontane e gjakderdhjeve [1.6% kundrejt 1.1%; HR 1.51 (95% CI 1.09, 2.08), P=0.01] dhe gjakderdhjet fatale
[0.4% kundrejt 0.1%; HR 4.19 (95% CI 1.58, 11.11), P=0.002].149.149
Ngjarjet e gjakderdhjeve ishin të rritura më shumë se katër fish, në pacientët e trajtuar me prasugrel dhe të referuar për CABG. Bazuar në probabilitetin e trombozes në stent, të observuar nga TRITON-TIMI 38, në
përgjithësi ka rezultuar: [1.13% në prasugrel vs. 2.35% në clopidogrel;
HR 0.48 (95% CI 0.36, 0.64), P<0.0001] dhe të pacientët më stent barnçliruës (DESs) [0.84% vs. 2.31%, përkatësisht; HR 0.36 (95% CI 0.22,
0.58), P<0.0001]. Prasugreli duhet të vijë në konsidërim të pacientët më
trombozë në stent, 150,151 ndërsa është i kontraindikuar tek pacientët të diagnostikuar më parë me insult cerebrovascular ose atakt iskemik tranzitor
(TIA), bazuar në të dhënat e TRITON-TIMI 38. Si shtesë, studimi ka treguar, që nuk janë parë përfitime tek pacientet >75 vjeç dhe ata me peshë
të vogël trupore (<60 kg).148 Për ketë studimin klinik, të TRILOGY ACS,
është diskutuar në seksionin 5.6.4.1.1.
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Caqët për barnat antitrombotike
Antikoagulantet

Antitrombocitaret

Faktori indor

Aspirina

Rivaroxabani
Kaskada e
koagulimit

Fondaparinuxi

ADP

Tromboxani A2

Antitrombin

Protrombina

Heparina më
peshë të ulët
Heparina e
pafraksionuar

Cangrelori
Clopidogreli
Prasugreli
Ticagrelori

Aktivizim i
GPIIb/IIIa

Faktori
Xa
Trombina

Inhibitoret e
GPIIb/IIIa

Bivalirudina
Vorapaxari

Receptori PAR-i

Fibrinogjen

Fibrin

Mediatoret solubil
Receptori i GPIIb/IIIa
Kolagjeni
Trombin/Faktor Xa
ADP = adenosine diphosphate; AT = antithrombin; GP = glukoproteina; Tx = thromboksani;
Vorapaxari= është një bllokues i receptorit I të proteazës së aktivizuar (PAR-I)

Figura 4 Barnat antitrombotike për sindromën akute koronare pa elevim të ST. Figura përshkruan caqët e barnave antitrombotike, të cilat shfrytëzohën për
të inhibuar koagulimin e gjakut dhe agregimin e trombociteve gjatë dhe pas formimit të trombit
5.2.2.3 Ticagrelori

Ticagrelori është një medikament oral, që inhibon P2Y12 në mënyrë
reverzibile, duke u lidhur më të. Ka gjysmë-jetë plazmatike 6-12 orë.
Ticagrelori po ashtu inihibon rithithjen e transporterit ekuilibrativ 1 të
nukleozidit (equilibrativ nucleoside transporter 1-ENT-1) (Tabela 8).
Ngjashëm me prasugrelin, ticagrelori ka veprim me efektiv dhe me të
qëndrueshëm krahasuar më clopidogrelin, si dhe një fillim të shpejtë të
veprimit.152 Ticagrelori rritë nivelin e barnave që metalizohen përmes
CYP3A, si simvastatina, ndërsa inhibitoret e moderuar të CY3A siç është

diltiazemi, e rrisin nivelin plazmatik të ticagrelorit, duke vonuar kështu
fillimin e efektit të tij. Një studim klinik nga PLATO (Inhibimi i trombociteve dhe të priturave (rezultateve) ‘PLATelet inhibition and patient
Outcomes’), ka përfshirë 18 624 pacientë më rrisk të moderuar deri të
lartë për NSTE-ACS (të planifikuar për menaxhim konzervativ ose invaziv) ose STEMI, të cilët ishin randomizuar, me clopoidogrel më dozë
te ngopjes 300-600mg dhe 75mg/ditë dozë mbajtëse ose ticagrelor 180
mg dozë ngopje, të shoqëruar më pas më dozë 90mg/dy herë në ditë. 153
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Tabla 8 Inhibitorët P2Y12
Clopidogreli
Klasa kimike
Administrimi
Doza

Tienopiridin
Oral
300–600 mg oral pastaj
75 mg në ditë

Prasugreli
Tienopridin

Ticagrelori
Cyclopentil-triazolopirimidin

Cangrelori
Analog i stabilizur i ATP

Oral

Oral

60 mg oral pastaj
10 mg në ditë

180 mg oral pastaj
90 mg dy herë në ditë

30 µg/kg bolus dhe
4 µg/kg/min infuzion

Intravenoz

Dozimi në SKV
• Stadi 3 (ShFG 30–59 mL/min/1.73m2)
• Stadi 4 (ShFG 15–29 mL/min/1.73m2)
• Stadi 5 (ShFG <15 mL/min/1.73m2)

Lidhshmëria reverzibile
Aktivizimi
Fillimi i efektit të dozës së ngopjesa
Kohëzgjatja e efektit
Tërheqja para intervenimit kirurgjik
Gjysmë-jeta plazmatike aktive e inhibitorit
P2Y d

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo dozë ndihmëse

Jo e rekomanduar

Jo e rekomanduar

Jo dozë ndihmëse

Shfrytëzohet vetëm për indikacione të
caktuara (p.sh. preventivë për
trombozë në stent)
Ireverzibile

Ireverzibile

Reverzibile

Reversible

Barn proaktive
më aktivizim në mëlçi

Barna aktive, me metabolitë
aktiv shtesë

Active drug

30 minb

30 minb

2 min

3–10 ditë

7–10 ditë

3–5 ditë

1–2 orë

5 ditë

7 ditë

Barn proaktive, më aktivizim
në metabolit në mëlçi
2–6 orë b

e

5 daitë

1 orë

30–60 min

30–60 min e

6–12 orë

5–10 min

Jo

Jo

Po

Po (Vetëm metabolitet ‘inaktiv’ )

12

Inhibimi i rithithjës së adenozinës

ADP=Adenozin difosfati; ATP=Adenozin trefosfati; SKV=Sëmundja kornike e veshkave; ShFG=Shpejtësia e filtrimit glomerular
a 50% e ADP-së së indikuar, që nxit agregimin e trombociteve
b Fillimi i efektit mund të jetë i vonuar, nëse absorbimi intestinal është i vonuar (p.sh. nga opiatet).
c Zvogëlimi mund të vijë në konsiderim, nëse dëshmohet nga testet e funksionit të trombociteve dhe rrezikut të ulët për gjakderdhje
d Kane ndikim në pergjigje te transfuzionit të trombociteve
e Faza e distribuimit të gjysmë-jetës, është treguar që më së shumti reflekton kohëzgjatjën klinike-përkatëse të nivelit plazmatik dhe i përgjigjet fazës së gjysmë-jetës eleminuese, që është
afërsisht 7 orë.

Pacientëve gjatë nënshtrimit të PCI, i ishte lejuar marrja shtesë edhe 300
mg dozë clopidogrel si dozë ndihmëse (total 600mg) ose placebo. Trajtimi kishte vazhduar deri në 12 muaj, me një mesatare prej 9 muajsh.
Në nëngrupin NSTE-ACS (n=11 080), efikasiteti i përbërjes kyçe primare (vdekjet nga shkaktarët kardiovaskular, IM ose insult) ishin reduktuar në mënyrë sinjifikante tek ata me ticagrelor krahasuar me clopidogrel
[10.0% vs. 12.3%; HR 0.83 (95% CI 0.74, 0.93),p=0.0013], më reduktim të ngjashëm për vdekjet kardiovaskulare [3.7% vs. 4.9%; HR 0.77
(95% CI 0.64, 0.93), p=0.0070] dhe vdekshmëri të përgjithshme [4.3%
vs. 5.8%; HR 0.76 (95% CI 0.64, 0.90),p=0.0020].154 Po ashtu ishin të
ngjashme edhe ngjarjet e gjakderdhjeve tek nëngrupi i NSTE-ACS krahasuasr më studimin në përgjithësi, me një rrisk të rritur për gjakderdhje
jo te lidhura me CABG, tek ticagrelor krahasuar më clopidogrel [4.8%
vs. 3.8%; HR 1.28 (95% CI 1.05, 1.56),p=0.0139] por pa diferencë në
gjakderdhjet fatale ose jetë-kërcenuese.154
Benefitet e ticagrelorit krahasuar me clopidogrel të NSTE-ACS, ishin
të pavarura, pavarësisht nëse revaskularizmi ishte realizuar apo jo në 10
ditët e para pas randomizimit. 154 Reduktimi i trombozës në stent me ticagrelor të nëngrupi i NSTE-ACS [1.1% vs. 1.4%; HR 0.71 (95% CI 0.43,
1.17] ishte në pajtueshmëri me të dhënat që ishin parë në përgjithësi në
studim [1.4% vs. 1.9%; HR 0.67 (95% CI 0.50, 0.90),p=0.0091]. 155 Si
shtesë, përveç numrit të ngjarjeve të vogla dhe gjakderdhjeve të mëdha
jo të lidhura me CABG tek grupi me ticagrelor, po ashtu ishin me te
shpeshta efektet anësore si: dispnea (pa bronkospazmë), frekuenca e pauzave asimtomatike ventrikulare dhe rrije e acidit urik. 153,156

5.2.2.4 Cangrelori

Cangrelori është një anglog i adenozin trefosfatit (ATP), që lidhët në
mënyrë reverzibile dhe më afinitet të larte më receptorët P2Y12, dhe ka
një gjysmë-jetë plazmatike të shkutër (<10min) (Tabela 8).
Cangrelori pas administrimit i.v bolus, menjëherë prodhon një efekt
të lartë inhibues të ADP-së, e cila nxitë agregimin e trombociteve, por
që më ndërprerjen e infuzionit, pas 1-2 orë, bëhet regjenerim i shpejtë i
trombociteve, tek pacientet me NSTE-ACS. 157 Administrimi i cangrelorit
(30mg/kg bolus dhe 4mg/kg/min infuzion) në fillim të PCI ka qenë shqyrtuar në tri studime klinike, që kanë përfshirë 24 910 pacientë: njëri me
clopidogrel (600mg) të administruar në fillim të PCI, bazuar në studimin
CHAMPION-PCI, dhe tjetri më clpidogrel (600mg) administruar në fund
te PCI, bazuar në klinikën praktike të studimit CHAMPION-PLATFORM
dhe studimi tjetër më clopidogrel (300-600 mg) në fillim ose pas PCI, e
cila është realizuar nga studimi CHAMPION-PLATFORM, në mesin e
pacientëve pa përdorim paraprak të inihbitorëve të P2Y12 ose inhibitorëve
të GPIIa/IIIb. 158–160 Një meta-analizë e këtyre studimeve, në të cilën 69%
e pacientëve i ishin nënshtruar PCI për ACS, ka rezultuar më; 19% reduktim relativ të rriskut (relative risk reduction-RRR) në vdekjet periprocedurale, IM dhe trombozë në stent [cangrelor 3.8% vs. clopidogrel 4.7%;
OR 0.81 (95% CI 0.71, 0.91), p=0.007], ndërsa 29% RRR për trombozë
në stent si e vetëm [cangrelor 0.5% vs. clopidogrel 0.8%; OR 0.61 (95%
CI 0.43, 0.80), p=0.008]. 161 Kombinimi i gjakderdhjeve të vogla dhe
të mëdha nga TIMI ishte rritur [cangrelor 0.9% vs. clopidogrel 0.6%; OR
1.38 (95% CI 1.03, 1.86),p=0.007], por nuk ishte rritur shkalla e transfuzionit. Komisioni Evropian ka lëshuar autorizimin e marketingut për
këtë komponent në mars të 2015.
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5.2.3 Koha e administrimit të inhibitorëve të P2Y12
Fillimi më inhibitor të P2Y12, menjëherë pas diagnostikimit të pacientët
më NSTE-ACS, pavarësisht nga strategjia menaxhuese, është i rekomanduar. 162,163 Kjo nënkupton administrimin e inhibitoreve të P2Y12, si paratrajtim, para se të realizohet angiografia koronare, të pacientët tek të cilët
është planifikuar strategjia invazive. Më vonë, ishin publikuar rezultatet
nga një studim trial i randomizuar nga ACCOAST (‘The Comparison of
Prasugrel at the Time of Percutaneous Coronary Intervention or as Pretreatment at the Time of Diagnosis in Patients with Non-ST Elevation
Myocardial Infarction’ – ‘Krahasimi i Prasugrelit në kohën e intervenimit koronar përkutan ose trajtimi ne kohën e diagnozës tek pacientët
me infarkt akut të miokardit pa elevim të ST-segmentit’).164 Studimi ACCOAST ka krahasuar para-trajtimin me prasugrel 30mg dhe një dozë
30mg para realizimit te PCI, ndërsa pas angiografisë diagnostike 60mg
te Prasugrelit tek 4033 pacientë më NSTEMI, të planifikuar për strategji
të hershme invazive. Mesatarja e kohëzgjatjes para trajtimit ishte 4.3 orë.
Gjashtëdhjetë e nëntë % e pacientëve i ishin nënshtruar PCI, të 6% ishte
nevojitur revaskularizim kirurgjik, ndërsa pjesa tjetër me trajtim konzervativ. 164 Në 7 ditët e para, tek pacientët e randomizuar për para-trjatim,
nuk kishte reduktim në ngjarje kyçe (p.sh. vdekjet nga shkaktarët kardiovaskular, IM, insult, revaskularizim urgjent), [HR 1.02 (95% CI 0.84,
1.25),P=0.81], dhe nuk u treguan përfitime në 30 ditë.164 Ndërsa ngjarjet
e gjakderdhjeve të mëdha ishin të rritura në mënyrë sinjifikante në grupin
para-trajtues në 7 ditë [para-trajtues 2.6% vs. jo para-trajtues 1.4%; HR
1.90, (95% CI 1.19, 3.02),p=0.006]. Janë diskutuar shumë argumente për
dhe kundër para-trajtimit më inhibitor të P2Y12 tek këta pacientë dhe kjo
temë mbetët akoma diskutabile.165,166 Koha optimale për administrim të
ticagrelorit ose clopidogrelit tek pacientët me NSTE-ACS, të planifikuar
për strategji invazive, akoma nuk është hulumtuar në tërësi; nuk ka rekomandime për ose kundër para-trajtimit më këta agjent. Bazuar në rezultatët e ACCOAST, para-trajtimi më prasugrel nuk është i rekomanduar.
Të pacientët me NSTE-ACS të planifikuar për menaxhim konzervativ,
inhibimi i P2Y12 (i preferushëm më ticagrelor) është i rekomanduar, nëse
nuk ka kunderindikacione dhe diagnoza është e konfirmuar shpejtë.

5.2.4 Monitorimi i inhibitorëve të P2Y12 (shih shtesat në uebfaqe)

5.2.5 Ndërprerja e parakohshmë e terapisë orale
antiagreguese
Ndërprerja e terapisë orale antiagreguese, mund të rrisë rriskun për
ngjarje rekurente, në veçanti kur protokolli i rekomanduar i terapisë
nuk është kompletuar. 176–178 Ndërprerja e shpejtë e terapisë së dyfishtë
antiagreguëse (The dual antiplatelet therapy -DAPT), pas implantimit
të stentit, rritë rrezikun për trombozë në stent, në veçanti në muajin e
parë pas intervenimit. 178 Ndërsa ndërprerja e DAPT para intervenimit
kirurgjik është e diskutuar në seksionin 5.6.6.1 (shih shtesat dhe seksionin 5.6.6.2). Në rastet kur procedurat kirurgjike jo kardiake nuk mund
të shtyhen, ndërprerja e DAPT minimum pas 1 dhe 3 muaj për stentet
metal ekspozuës (bare-metal stents -BMS) dhe stentet e gjeneratës së re,
stent me barn-çliruës (drag eluting stent-DES), është i pranueshëm. 179
Në këto raste, intervenimi kirurgjik duhet të kryhet në spitalet që kanë
edhe pjesën e kateterizimit të zemrës, me qëllim që, nëse ndodh infarkt
periprocedural të trajtohet menjëherë. 179 Në rastet kur ndërprerja e DAPT
është e detyrueshme, për shkak të nevojës urgjente për kirurgji me të
rëndë (p.sh.neurokirugji) ose në rastet kur kemi gjakderdhje të mëdha, të
cilat nuk mund të kontrollohen, nuk ka alternativë tjetër të propozuar për
zëvendësim të DAPT për të prevenuar trombozën në stent.

Përdorimi i heparinës më peshë të ulët molekulare është përkrahur,
por dëshmia e efikasiteti të saj akoma nuk është vërtetuar. 180 Nëse është
e mundur, aspirina duhet të vazhdohet, ngasë ndërprerja e menjëhershëm
e të dy antiagreguesve, rritë më shumë gjasat për trombozë në stent. Tek
pacientët elektiv apo të planifikuar për kirurgji jo kardiake, ticagrelor dhe
clopidogrel duhet të ndërpiten 5 ditë para intervenimit, ndërsa tek ata me
prasugrel duhet të ndërpritet 7 ditë më pare, përveç në rastet kur pacientët
kanë rrisk të lartë për trombozë në stent. 179 Në rastin e fundit, një vendim
shumë disiplinor është i nevojshëm për strategji më të mire. Koha më e
gjatë e ndërprerjes (p.sh. 7 ditë për ticagrelor dhe 10 ditë për clopidogrel
ose prasugrel) mund të vije në konsiderim, tek rastet kirurgjike që shoqërohen me gjakderdhje, d.m.th. që kanë rrisk të lartë për gjakderdhje
(p.sh. neurokirurgji).
Për pacientët me NSTE-ACS, për ndërprerjen e terapisë duhet të balancohet rrisku i gjakderdhjes kundrejt rriskut për ngjarje të rekurencave
iskemike. Tipi i kirugjisë, rrisku iskemik, CAD i rënduar, koha nga fillimi
i episodit akut, pacientët të cilët i janë nënshtruar PCI, si dhe koha e procedurës dhe tipi i implantimit të stentit janë elemente kyçe të diskutimit.
Pacientët të cilët kanë nevojë për kirurgji jo kardiake, pas implantimit të
stentit kohës së fundit, mund të kenë benefite me aplikim të terapisë së inhibitorëve të GPIIb/IIIa, pas ndërprerjes së inhibitorëve të P2Y12, ndërsa
cangrelori ka qenë i testuar tek pacientët me CABG. 181,182 Tek procedurat
kirugjike me rrisk të ulët deri të mesëm për gjakderdhje, kirurget duhet të
inkurajohen të vazhdojnë procedurën edhe nën trajtimin me DAPT. Për
aplikimin e DAPT dhe rëndësinë e tyre, duhet të edukohet pacienti, familjarët dhe mjeku, në mënyrë që t’i shmangemi ngjarjeve kardiovaskulare.

5.2.6 Kohëzgjatja e terapisë së dyfishtë antiagreguese (DAPT)
Tek pacientët me NSTE-ACS, pavarësisht strategjisë revaskularizuese
dhe tipit të stentit, DAPT më aspirinë dhe clopidogrel për 1 vit është më i
rekomanduar sesa vetëm më aspirinë, bazuar në studimin CURE (‘Clopidogreli në prevenim të eventëve rekurente të angina pektoris jostabile’–‘
Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events’), ndersa
studimet TRION-TIMI 38 dhe PLATO kane demostruar efektin superior
te prasugrelit dhe ticagrelorit. 138,148,153 Në studimin trial CREDO, i cili
kishte regjistruar 2116 pacientë; DAPT me clopidogrel në kohëzgjatje 1
vit kishte reduktuar eventet; 26.9% RRR për vdekje, IM ose insult kundrejt kohëzgjatjes 1 muaj (8.6% vs. 11.8%; 95% CI 3.9, 44.4;P=0.02) 183
Evidenca që mbështet përdorimin e DAPT pas DES më shumë së 1 vit në
NSTE-ACS është e limituar (Tabela 9).
(Shih shtesat në uebfaqe).
Karakteristikat kryesore të publikuara nga studimet e randomizuara, kanë
hulumtuar kohëzgjatje të ndryshme të terapisë së dyfishtë antiagreguese
pas PCI. Studimi trial DAPT, i randomizuar, ka përcjellë praninë e ngjarjeve në vitin e parë pas PCI deri në 18 muaj nga tienopiridinat (clopidogrel/prasugrel) ose placebo. 184 Vazhdimi i terapisë me tienopiridinë,
krahasuar më placebo, ka reduktuar shkallën e trombozës në stent [0.4%
vs. 1.4%; HR 0.29 (95% CI 0.17, 0.48), P<0.001] dhe ngjarjeve të mëdha
kardiake dhe cerebrovaskulare [4.3% vs. 5.9%; HR 0.71 (95% CI 0.59,
0.85),P<0.001]. Shkalla e IM ishte më e ulët tek grupi i trajtuar me tienopiridinë krahasuar me placebo (2.1% vs. 4.1%; HR 0.47, P<0.001).
Shkalla e vdekjes ishte 2.0% në grupin që ka vazhduar me tienopiridinë
dhe 1.5% në ata me placebo [HR 1.36 (95% CI 1.00, 1.85), p=0.05].184
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Një meta-analizë, e cila ka përfshirë 32 287 pacientë në 10 studime klinike, ka krahasuar diferencën e kohëzgjatjes së DAPT. 185 Afërsisht 50%
e pacientëve kishin CAD stabile. Studimet ishin klasifikuar në bazë të
kohëzgjatjes së DAPT dhe grupit kontroll duke shmangur kohëzgjatjen
12 muajsh (më pak ose më shumë). Në këtë studim janë krahasuar rezultatet nga kohëzgjatja nën dhe mbi 12 muaj trajtim me DAPT kundrejt kohëzgjatjes 12 muaj. Përdorimi më afatshkurtër i DAPT krahasuar
më 12 muaj, ishte shoqëruar më reduktim sinjifikant të gjakderdhjeve të
mëdha [OR 0.58 (95% CI 0.36, 0.92), P=0.02], ndërsa ngjarjet iskemike
ose trombozë në stent, nuk kishte diferencë sinjifikante, edhe pse rrisku i
vogël deri të i mesëm nuk ishte përjashtuar. Përdorimi afatgjatë i DAPT
krahasuar me 12 muaj trajtim, kishte reduktim sinjifikant në IM [OR 0.53
(95% CI 0.42, 0.66), P<0.001] dhe trombozë në stent [OR 0.33 (95% CI
0.21, 0.51),P<0.001], ndërsa kishin më shumë ngjarje të gjakderdhjeve të
mëdha [OR 1.62 (95% CI 1.26, 2.09),P<0.001]. Vdekjet e përgjithshme
ishin të rritura në mënyrë sinjifikante të grupi që kishin përdorë kohë me
të gjatë të DAPT [OR 1.30 (95% CI 1.02, 1.66), P=0.03], ndërsa vdekjet
nga shkaktarët kardiovaskular nuk ishin të ndryshme në mes grupeve.185
Studimi klinik, PEGASUS-TIMI 54 (‘Prevention of Cardiovascular Events
in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo
on a Back-ground of Aspirin-Thrombolysis in Myocardial Infarction 54’
Prevenimi i ngjarjeve tek pacientët me sulm të meparshëm kardiak duke
shfrytëzuar Ticagrelorin krahasuar me placebo në sfondin e AspirinesTromboliza në infarktin e miokardit 54), kishte përfshirë 21 162 pacientë
të cilët kishin kaluar IM 1-3 vjet më parë. Këta pacientë janë randomizuar
në dozë ticagrelor 90mg/dy herë në ditë, ticagrelor 60mg/ dy herë në ditë
ose placebo.186 Në ndjekjen mesatare prej 33 muaj, është parë reduktim i
shkallës së vdekshmërisë, IM ose insult tek grupi me ticagrelor [HR 0.85
(95% CI 0.75, 0.96), P=0.008 dhe HR 0.84 (95% CI 0.74, 0.95), P=0.004
për 90 mg dhe 60 mg e ticagrelorit vs. placebo, perkatesisht) dhe rritje e
rriskut për ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha (2.60% më 90 mg, 2.30% më
60 mg dhe 1.06% më placebo, P<0.001).186 Vdekshmëria e përgjithshme
nuk kishte diferencë në mes grupeve. Në shumicën e pacientëve kishte filluar trajtimi me ticagrelor pas ndërprerjes së DAPT dhe të gjithë ishin të diagnostikuar më herët me IM, ndërsa pacientët me histori për insult cerebrovasklular ishin përjashtuar. Si konkluzion, përderisa trajtimi me DAPT për
NSTE-ACS ishte i rekomanduar në kohëzgjatje për 1 vit, bazuar në profilin
e rriskut iskemik dhe nga gjakderdhjet, kohëzgjatja e DAPT mund të shkurtohet (p.sh. 3-6 muaj) ose të zgjatët (p.sh. deri në 30 muaj) në paciente të
ndryshëm, nëse kjo vlerësohet si e nevojshme.

5.2.7 Inihibitoret e Glukoproteinës IIb/IIIa
Inhibitoret intravenoz te GPIIb/IIIa, bllokojnë agregimin e trombociteve,
duke inhibuar lidhjen e fibrinogjenit në formën strukturore të aktivizuar
me receptorët GPIIb/IIIa të trombociteve.128 Një meta-analizë nga 6 punime klinike, kishte përfshirë 29 570 pacientë më NSTE-ACS, kryesisht të
menaxhuar dhe ka treguar 9% RRR në vdekje ose IM jo fatal me inhibitoret GPIIa/IIIb (10.7% vs. 11.5%, P=0.02). Përfitime me të mëdha ishin
observuar në pacientët, të cilët i ishin nënshtruar PCI, dhe kishin marr
këto barna [10.5% vs. 13.6%; OR 0.74 (95% CI 0.57, 0.96), P=0.02].
Shfrytëzimi i ihibitorëve GPIIb/IIIa ishte shoqëruar më rrisk më të lartë
për komplikimet nga gjakderdhjet por pa rritje sinjifikante për gjakderdhje intrakraniale. Shumica e këtyre studimeve klinike datojnë nga
shfrytëzimi i zakonshëm i inhibitorëve P2Y12. Ndërsa efikasiteti relativ
i prasugrelit dhe ticagrelorit është treguar konsekuent në studime klinike
në mesin e pacientëve që marrin dhe nuk marrin inhibitor të GPIIb/IIIa.
Por efikasiteti dhe siguria e inhibitoreve GPIIb/IIIa në krye më inhibitoret
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e P2Y12 nuk janë vlerësuar në mënyrë prospektive. Tek pacientët e trajtuar me prasugrel ose ticagrelor, inhibitoret GPIIb/IIIa duhet të jenë te
kufizuar në gjendjet më qëllim shpetimi ose nga komplikimet trombotike
gjatë PCI. 153,197 Dozimi tek pacientët me funksion renal të dobësuar është
përshkruar në Tabelën 10.
Informacionet shtesë për GPIIb/IIIa mund të gjendën në seksionin
5.2.7.1– 5.2.7.3. Trombocitopenia e lidhur me inhibitorët GPIIb/IIIa
është e përshkruar në seksionin (shif shtesat në uebfaqe).

5.2.7.2 Kombinimi me inhibitorët P2Y12 (shif shtesat në uebfaqe)
5.2.7.3 Terapia ndihmese antikoagulante (shif shtesat në uebfaqe)
5.2.8 Vorapaxari (shif shtesat në uebfaqe)

5.2.9 Rekomandimet për inhibim të trombociteve
tek sindorma akute koronare pa elevim të ST

Rekomandimet për inhibim të trombociteve tek sindorma akute koronare pa elevim të ST
Rekomandimet

Klasaa

Nivelib Ref.c

Terapia orale antiagreguese
Aspirina është e rekomanduar tek të
gjithë pacientët pa kunderindikacione si
doze fillestare, e ngopjesd 150 – 300 mg
dhe doze mbajtëse 75-100 mg/ditë, për
kohë të gjatë, pavarësisht strategjisë menaxhuese

I

A

129–
132

Inhibitori i P2Y12 është i rekomanduar,
si shtesë përpos aspirinës, për 12 muaj,
përveç rastëve kur është i kontraindikuar
si p.sh.rrisk shumë i lartë për gjakderdhje

I

A

137,
148,
153

I

B

153

I

B

148,
164

(300-600 mg dozë
ngopje, pastaj 75mg/një herë në ditë)
është i rekomanduar në pacientët të
cilët nuk mund të marrin prasugrel
ose ticagrelor, ose kërkohët antikoagulim oral.

I

B

137

Administrimi i P2Y12, për një kohë të
shkurtër 3-6 muaj, pas implantimit të
DES mund të vijë në knsidërim tek
pacientët që konsiderohen më rrisk të
lartë për gjakderdhje.

IIb

A

187–
189,
192

•Ticagrelori

(180 mg dozë ngopje
pastaj 90mg/dy herë në ditë) është i
rekomanduar në mungesë të kunderinikacionëvee për të gjithë pacientët
më risk të moderuar deri të lartë të
ngjarjeve iskemike (p.sh. troponinat
kardiake të rritura), pavarësisht fillimit të strategjisë trajtuese dhe duke
perfshirë edhe ata që kanë filluar para
trajtimin me clopidogrel (i cili duhet të
ndërprehet kur fillohet me ticagrelor)

• Prasugreli (60 mg dozë ngopje, pastaj

10mg/një herë në ditë) është i rekomanduar në pacientët që janë duke procduar
më PCI, nëse nuk ka kontraindikacionee

•Clopidogreli
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Nuk është e rekomanduar që të administratohet prasugreli të pacientët tek të cilët
nuk është e njohur anatomia e koronareve

III

B

164

Terapia intravenoze antiagreguese
Inhibitorët e GPIIb/IIIa, gjatë PCI duhet
të konsiderohen në situatat ndihmëse ose
të komplikacioneve trombotike.
Cangrelori mund të konsiderohet më inhibitorët P2Y12, tek pacientët gjatë nënshtrimit të PCI
Nuk rekomandohen inhibitoret GPIIb/
IIIa, tek pacientët me anatomi të panjohur
të koronareve.

Të pacientët më inhibitor të P2Y12, që
kanë nëvojë për t’iu nënshtruar kirurgjisë por jo emergjente dhe jo të rënd,
duhet të shtyhet procedura për 5 ditë
nga dita e ndërprerjës së ticagrelorit ose
clopidogrelit dhe 7 ditë për prasugrelin,
nëse gjendja klinike e lejon shtyrjën e
procedurës (përpos tek pacientët më
rrisk të lartë për ngjarje iskemike).
Ne rastët e procedures kirurgjike jo kardiake që nuk mund të shtyhet ose nga
një komplikacon i gjakderdhjes, ndërprerja e P2Y12, mund të vije në konsiderim pas një dhe 3 muaj nga implantimi
i BMS dhe i DES.

Rekomandimet
Stadi 4 SKV
(ShFG
15–29 mL/
min/1.73m2)

IIa

C

IIb

A

III

A

Funksioni renal
normal ose stadi

198,
199

IIb

A

184,
186

Stadi 3 SKV
(ShFG
30–59 mL/
min/1.73m2)

1–2 SKV
(ShFG
≥60 mL/
min/1.73m2)

158–
161

Bolus

Epifibadit

180 µg/kg i.v.
Infuzion 2
µg/kg/min

Tirofiban

Bolus 25 µg/kg
or 10 µg/kg i.v,
infuzion
0.15 µg/kg/min

Abciximab

0.25 mg/kg i.v.,
infuzion

Stadi 5 SKV
(ShFG
<15 mL/
min/1.73m2)

Jo bolus ndihmës,
që te reduktoj normen

Nuk
rekomandohet

e infuzionit1µg/kg
/min nëse ShFG

Nuk
rekomandohet

<50mL/min/1.73m2

Bolus

0.125 µg/kg/min
(max.10 µg/min)

Rekomandimet e përgjithshme
Inhibitoret e pompes proteinike, në
kombinim me DAPT janë të rekomanduar me shumë në pacientë më rrisk të
lartë sesa te ata mesatar nga gjakderdhjet gastrointestinale (p.sh. histori për
ulçer gastrointestinale/hemorragji, terapi më antikoagulant, aplikimi afatgjatë i
NSAID/kortikosteroid, dispepsi, refluks
gastro-ezogageal, helikobakter pilori,
tek alkoolistët etj)

tek pacientët më funksion renal normal ose të dobësuar
Barnat

Inhibimi afatgjatë i P2Y12
Inhibitoret P2Y12 mund të administrohen të pacientët, si shtesë përpos
aspirinës, pas përjudhës 1 vjeçare, pas
një vlerësimi të kujdesshëm të rriskut
iskemik dhe të gjakderdhjes

Tabela 10 Dozimi i inhibitorëve të glukoproteines IIb/IIIa

Jo dozë
ndihmëse

Jo doze ndihmës,
te reduktoj normën
Nuk
e infuzionit deri
rekomandohet
0.005 µg/kg/min

Nuk ka rekomandim specifik për përdorim të abciximabit
ose për dozë ndihmëse tek insuficienca renale.
Është i nevojshëm vlerësimi i kujdesshëm i rriskut
hemorragjik

SKV=Sëmundja kornike e veshkave; ShFG=Shpejtësia e filtrimit glomerular; i.v.
intravenoz; kg=kilogram
Rekomandimet për shfrytëzim të barnave të renditura në tabelë mund të varën shumë
nga etiketimi i secilës barn nga vendi ku përdorët

I

IIa

B

208,
209

C

5.3 Antikoagulimi
5.3.1 Antikoagulimi gjatë fazës akute
Shfrytëzimi i antikoagulanteve është bëre më qëllim për të inhibuar gjenerimin dhe/ose aktivitetin e trombinës, duke reduktuar kështu ngjarjet e
lidhura me tromb/trombozë. Ka dëshmi se antikoagulimi është efektiv në
reduktimin e ngjarjeve iskemike të pacientët më NSTE-ACS dhe në kombinim me inhibitoret e trombociteve janë me efetktiv sesa kur aplikohen
si te vetëm. 210 Veprimi i disa antikoagulanteve në nivele të ndryshme të
kaskades së koagulimit nuk është vërtetuar ose janë akoma nën hulumtime në lidhje më indikimin e tyre. (Figura 4). Dozimi i antikoagulanteve
të funksioni renal i dobësuar janë paraqitur në Tabelën 11.
5.3.1.1 Heparina e pafraksionuar (UFH)

IIb

C

BMS=bare-metal stent (Stent metal-ekspozues); CABG=Coronary artery bypass
graft (Graftimi urëzues i arterieve koronare); DAPT=Dual (oral) antiplatelet therapy
(terapi e dyfishtë orale antiagreguëse); DES=Drug-eluting stent (Stent me barn-çlirues); GPIIb/IIIa=Glikoproteina IIb/ IIIa; NSAID=Non-steroidal anti-inflammatory
drug (Barnat jo steroide anti-inflamatore); NSTE-ACS=Non-ST-elevation acute
coronary syndromes (Sindroma akute koronare pa elevim te ST); PCI=Percutaneous
coronary intervention (Intervenimi koronar përkutan)
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat qe mbeshtetin nivelin e evidences
e Kontraindikacionet për ticagrelor: gjakderdhje e mëhershme intrakraniale ose gjakderdhje në vazhdim. Kontraindikacionet për prasugrel: gjakderdhje intrakraniale e mehershme ose atak tranzitor iskemik; prasugreli në përgjithësi nuk rekomandohet për
pacientët ≥75 vjeç ose më peshë trupore <60 kg
f Rekomandimet për kirurgji kardiake janë renditur në seksionin 5.6.6.2.

Heparina e pafraksionuar (unfractionated heparin-UFH) ka një profil farmakokinitetik shumë variabil në mes individëve dhe me një diapazon terapeutike të ngushtë. Administrimi i.v. i heparines është i rekomanduar që
të dozohet në bazë të peshës trupore, me bolus fillestar 60-70 UI/kg deri
në dozë maksimale 5000UI/kg, i shoqëruar me infuzion 12-15 UI/kg/orë
deri në 1000 UI/orë. Antikoagulimi në laboratorin e kateterizimit të zemrës është i monitoruar me kohën e koagulimit dhe ndonjëherë me kohën
parciale të tromboplastines së aktivizuar (aPTT; gjerësia terapeutike
50-75s, që i përgjigjet 1.5-2.5 herë te kufirit të sipërm të normales). Për
shkak të kohës së shkurtër që kërkon strategjia e angiografisë koronare
dhe kohës së qëndrimit po ashtu të shkurtër të pacientëve me NSTE-ACS
në spital, UFH akoma është antikoagulanti më i përdorur edhe përkundër
te të dhënave për rriskun e madh nga gjakderdhjet. 211 Gjate realizimit te
PCI, UFH jepet me rrugë i.v si bolus nën kontrollin e kohës së koagulimit
(në vlerat referente 250–350 s, ose 200–250 s nëse është dhënë inhibitor i
GPIIb/IIIa) ose në bazë të peshës trupore (zakonisht 70-100 UI/kg ose 5070 UI/kg në kombinim me një inhibitor të GPIIb/IIIa). 212,213 Ndërsa pas
PCI, UFH duhet të ndërpritet, vetëm nëse ka indikacione për procedurën
ose gjendjen e pacientit.
Për trombocitopenin e nxitur nga heparina, shih seksionin 5.8.7.2.
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Tabela 11 Dozimi i antikoagulanteve tek pacientët më

funksion renal normal ose të dobësuar
Barnat

Rekomandimet
Funksini renal normal ose Stadi 4 SKV (ShFG Stadi 5 SKV (ShFG
15–29 mL/min/1.73m2) <15 mL/min/1.73m2)
stadi 1–3 SKV (ShFG
≥30mL/min/1.73m2)
• Para angiografisë koronare:
60–70 UI/kg i.v. (max 5000
UI) dhe infuzion (12–15 IU/kg/

Heparina e
pafraksionuar
(UFH)

orë) (max 1000 IU/orë), caku i

Jo dozë

Jo dozë

ndihmëse

ndihmëse

1 mg/kg s.c. dy herë në ditë

1 mg/kg s.c. një herë
në ditë

Nuk rekomandohet

2.5 mg s.c. një herë në ditë

Nuk rekomandohet
nese ShFG <20mL/
min/1.73m2

Nuk rekomandohet

aPTT 1.5–2.5 x kontroll
• Gjatë PCI në pajtim më KG
ose 70–100 UI/kg i.v. të pacientët jo të koaguluar (50–70
IU/kg nëse shoqërohët më inhibitorë të GPIIb/IIIa)

Enoxaparin
Fondaparinux

Bivalirudin

Bolus 0.75 mg/kg i.v.,
Infuzion 1.75 mg/kg/ore*

Nuk rekomandohet

Nuk rekomandohet

KG=Koha e koagulimit; aPTT=Activation partial thromboplastin time (Koha parciale e
tromboplastines së aktivizuar); SKV=Sëmundja kronike e veshkave; ShFG=Shpejtësia
e filtrimit glomerular; UI= Njësi internacionale i.v.=Itravenoz; kg=Kilogram;
s.c.=Subkutan; *Doza e infuzionit 1.4 mg/kg/orë nëse ShFG≥30 dhe ≤60 mL/min/1.73m2.
Rekomandimet për shfrytëzim të barnave të rendituar në tabelë mund të varën shumë nga
etiketimi i sëcilës barn nga vendi ku përdorët

5.3.1.2 Heparina me peshë të ulët molekulare (LMWH)

Heparina më peshë të ulët molekulare (low molecular weight heparinLMWH) ka një raport dozë-efekt me të parashikueshëm sesa UFH si dhe
hemorragjinë e idiktuar nga heparina (HIT) e shkakton më rrallë. Të pacientë më NSTE-ACS, përdorim me të gjerë ka gjetur agjenti enoxaparin,
që administrohet s.c. 1mg/kg/dy herë në ditë, ndërsa të reduktimi i ShFG
<30mL/min/1.73m2 doza reduktohet në 1mg/kg/një herë në ditë. Ne rastet
kur ShFG është edhe me i reduktuar (ShFG <15mL/min/1.73m2), atëherë
LMWH nuk duhet të aplikohet. Aktivitetit i anti-Xa, nuk ka nevojë të
monitorohet përpos në rastet kur ShFG është 15-30mL/min/1.73m2 ose
pasha trupore >100 kg. Tek pacientët me NSTE-ACS, të cilët kanë marr
enoxaparin si para-trajtim (në 8 orët e fundit) nuk është e rekomanduar
që enoxaparina të aplikohet shtesë gjatë PCI, ndërsa nëse kjo kohë nga
marrja e dozës së fundit është ≥8orë, duhet një dozë shtesë 0.3mg/kg/i.v.
me bolus para PCI. 214,215 Kalimi në një antikoagulant tjetër gjatë PCI,
fuqishëm nuk është përkrahur.216 Një meta-analizë e cila ka përfshirë të
gjitha studimet klinike, që kanë testuar enoxaparinen kundrejt UFH tek
ACS, ka treguar reduktim sinjifikant të vdekjeve ose IM në 30 ditë, në
favor të enoxaparinës [10.0% vs. 11.0%; OR 0.90 (95% CI 0.81, 0.996),
P=0.043], por nuk ka treguar diferencë sinjifikante të ngjarjeve të gjakderdhjeve të mëdha në 7 ditë [6.3% me enoxaparin vs. 5.4% me UFH;
OR 1.13 (95% CI 0.84, 1.54)]. 217 Një meta-analizë tjetër ka përfshirë 23
studime klinike dhe 30 966 pacientë, e cila ka dokumentuar siguri dhe
efikasitet me të madh të enoxparinës krahasuar më UFH gjatë PCI; reduktim sinjifikant të vdekjeve [RR 0.66 (95% CI 0.57, 0.76),P<0.001], IM
[RR 0.66 (95% CI 0.57, 0.76),P<0.001], komplikimeve nga IM [RR 0.75
(95% CI 0.6, 0.85),P<0.001] dhe ngjarjeve të gjakderdhjeve të mëdha
[RR 0.80 (95% CI 0.68, 0.95),P=0.009].211
5.3.1.3 Fondaparinuxi

Fondaparinuxi është një pentasakarid sintetik, që inhibon faktorin Xa,

duke u lidhur në mënyrë reverzibile dhe me lidhje jokovalente për antitrombin, (me një afinitet të lartë për lidhje), dhe në këtë mënyrë prevenon
gjenerimin e trombines (Figura 4). Pas injektimit s.c. gjysmë-kohën e eliminimit e ka 17 orë, andaj dozohet vetëm një herë në ditë. Nuk ka nevojë
për monitorim të anti-Xa, për dozë ndihmëse (shtesë) dhe nuk shkakton
hemorragji të indikuar nga heparina (HIT). Tek NSTE-ACS, doza e rekomanduar është 2.5mg/ditë. Meqë eliminimi është më rrugë renale, fondaparinuxi është i kontraindikuar nëse ShFG <20mL/min/1.73m2. Studimi
OASIS-5, i cili kishte regjistruar 20 078 pacientë me NSTE-ACS, ka parë
që fondaparinuxi 2.5mg s.c. një herë në ditë nuk ishte inferior kundrejt
enoxaparinës në lidhje më ngjarjet iskemike; [vdekjet, IM ose iskeminë në
9 ditë; HR 1.01 (95% CI 0.90, 1.13),p=0.007], ndërsa gjakderdhjet intrahospitalore ishin përgjysmuar [HR 0.52 (95% CI 0.44, 0.61), P<0.001]
dhe mortaliteti në 30 ditë ishte reduktuar [2.9% vs. 3.5%; HR 0.83 (95%
CI 0.71, 0.97),P=0.02] po ashtu edhe në 6 muaj [5.8% vs. 6.5%; HR 0.89
(95% CI 0.80, 1.00),P=0.05]. 218 Tek nëngrupi i pacientëve që i ishin nënshtruar PCI (n=6239), komplikimet nga gjakderdhjet ishin në mënyrë
sinjifikante me të ulëta (duke përfshirë edhe komplikimet e qasjes së procedurës) në 9 ditë, tek grupi i fondaparinuxit kundrejt enoxaparines [2.3%
vs. 5.1%; HR 0.45 (95% CI 0.34, 0.59),P<0.001]. 203 Ndërsa ngjarjet e
gjakderdheve të mëdha nuk ishin shfaqur gjatë kohës së intervenimit dhe
pas dhënies së dozës së fundit të fondaparinuxit (1.6% vs. 1.3% për 6 orë
vs. >6 orë, përkatësisht). Trombët në kateter ishin observuar më shumë
në fondaparinux (0.9%) sesa në enoxaparin (0.4%), por këto komplikime
ishin larguar me injektimin bolus të UFH në kohën e PCI. Shumë studime kanë rekomanduar që të aplikohet bolus standard i UFH në kohën e
PCI tek pacientët më para-trajtim më fondaparinux. 219 Një meta-analizë
eksploron rithithjen e fondaparinuxit krahasuar më LMWH tek 40 616
pacientë më NSTEMI, të cilët ishin testuar nga regjistri skandivian, që ka
parë një reduktim të vdekshmërisë intra-hospitalore [OR 0.75 (95% CI
0.63, 0.89)] dhe ngjarjeve nga gjakderdhjet [OR 0.54 (95% CI 0.42, 0.70)]
lidhur më përdorimin e fondaparinuxit, por përparësia nuk ishte treguar në
30 ditë dhe në 6 muaj, përkatësisht. 220 Në përgjithësi, fondaparinuxi konsiderohet antikoagulant parenteral më i favorizuar, efikas dhe i sigurt dhe
rekomandohet pavarësisht strategjisë menaxhuese, përveç tek pacientët e
planifikuar për angiografi koronare të menjëhershme.
5.3.1.4 Bivalirudina

Bivalirudina lidhët direkt më trombinen dhe në këtë mënyrë inhibibon
aktivitetin trmbines së aktivizuar që të konvertoj fibrinogjenin në fibrinë
(Figura 4). Meqë ky agjent nuk lidhet më proteinat plazmatike, efekti i
saj antikoagulant është më i parashikuar sesa i UFH. Bivalirudina eliminohet përmes veshkave dhe gjysmë-jetën e ka 25 min pas ndërprerjes së
infuzionit. Aktiviteti antikoagulant i bivalirudines korelon me kohën e koagulimit (KK) dhe kohën parciale të tromboplastines së aktivizuar (Activation partial thromboplastin time -aPTT). Tek pacientët me NSTE-ACS,
doza e bivalirudines 0.1mg/kg/i.v si bolus, e shoqëruar me infuzion 0.25
mg/kg/orë, ishte testuar nga studimi klinik ACUITY, në 13 819 pacientë
më rrisk mesatar deri të lartë, të cilët ishin planifikuar për strategji invazive.205 Pacientëve që do i nënshtrohen PCI, i ishte aplikuar dozë shtesë
e bivalirudines; 0.5mg/kg i.v bolus para procedurës dhe doza e infuzionit
para procedurës ishte rritur në 1.75mg/kg/orë, dhe ishte ndërpre në fund të
procedurës. Pacientët ishin randomizuar në një nga tri trajtimet: UFH ose
LMWH plus inhibitor të GPIIb/IIIa, bivalirudin plus inhibitor të GPIIb/
IIIa ose bivalirudin me inhibitor ndihmës të GPIIb/IIIa.
Nuk kishte diferencë sinjifikante në mes UFH/LWMHG plus inhibitor të
GPIIb/IIIa kundrejt bivalirudin plus inhibitor të GPIIb/IIIa për iskeminë
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në 30 ditë [vdekje, IM ose revaskularizim i paplanifikuar për iskemi;
7.3% vs. 7.7%, përkatësisht; RR 1.07 (95% CI 0.92, 1.23),P=0.39] ose
ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha [5.7% vs. 5.3%; RR 0.93 (95% CI
0.78, 1.10), P=0.38]. Bivalirudina me dozë ndihmëse të inhibitoreve
GPIIb/IIIa, nuk ishte inferior në raport me kombinimin e UFH/LMWH
me inhibitor të GPIIb/IIIa, në iskemi [7.8% vs. 7.3%; RR 1.08 (95%
CI 0.93, 1.24),P=0.32], por shkalla e ngjarjeve të gjakderdhjes ishte në
mënyrë sinjifikante me e ulur [3.0% vs. 5.7%; RR 0.53 (95% CI 0.43,
0.65),P<0.001]. Tek pacientët pa para-trajtim me clopidogrel para PCI,
ishin parë ngjarje iskemike sinjifikante tek ata të trajtuar me bivalirudin kundrejt atyre të UFH/LMWH plus inhibitor të GPIIb/IIIa [9.1% vs.
7.1%; RR 1.29 (95% CI 1.03, 1.63)].221,222

intrakraniale ishte 0.4% më 2.5mg dhe 0.7% më 5 mg rivaroxaban krahasuar më 0.2% me placebo [HR 2.83 (95% CI 1.02, 7.86),P=0.04 për
2.5 mg; HR 3.74 (95% CI 1.39, 10.07),P=0.005 për 5 mg].226 Përdorimi
i rivaroxabanit 2.5mg/dy herë në ditë, nuk u tregua i rekomanduar të pacientet e trajtuar me ticagrelor ose prasugrel, por mund te vije në konsiderim në kombinim më aspirinë dhe clopidogrel, nëse ticagrelori dhe
prasugreli nuk janë në dispozicion tek pacientet me NSTEMI dhe të cilët
kanë rrisk të lartë për iskemi dhe të ulët për gjakderdhje. Ndërsa është i
kontraindikuar tek pacientët që kanë histori për insult ose TIA dhe është
sugjeruar qe te aplikohet me kujdes të shtuar tek pacientët >75 vjeç ose
peshë trupore <60kg.

Të gjetura të ngjashme, ishin observuar edhe në studimin klinik ISARREACT 4 (‘Intracoronary Stenting and Anti-thrombotic Regimen– Rapid
Early Action for Coronary Treatment’- ‘Stentimi Intrakoronar dhe Regjimi Antitrombotik-Veprimi i Shpejte për Trajtim Koronar’). 223 Studimi
ISAR-REACT 3, kishte krahasur vetëm bivalirudinen me UFH (140UI/
kg), të cilën e kishte realizuar në 4570 paciente me CAD stabile, po ashtu
me NSTE-ACS dhe me biomarker negativ, qe i ishin nënshtruar PCI; studimi kishte gjetur raport të ngjashme të vdekjeve, IM dhe revaskularizim
urgjent në 30 ditë [5.9% ne bivalirudin vs.5.0% ne UFH; OR:1.16 (95%
CI 0.91, 1.49),P=0.23] por një reduktim të ngjarjeve nga gjakderdhjet
[3.1% vs. 4.6%; OR 0.66 (95% CI 0.49, 0.90),P=0.008].224

5.3.3 Rekomandimet për antikoagulim tek sindroma akute
koronare pa ST elevim

5.3.2 Antikoagulimi që shoqëron fazën akute
Studimi klinik ‘Two phse III trial’ ka krahasuar antikoagulantet oral, jo
antagonistet te vitaminës K (non-vitamin K antagonistet-VKA) (shih figurën 4) me placebo, tek pacientët me ACS dhe të trajtuar së fundi me
aspirinë dhe clopidogrel, të cilët nuk kishin fibrilacion atrial ose indikacione tjera për antikoagulim oral (OAC). Studimi klinik APPRAISE 2, ka
vlerësuar efektin Apixaban 5mg/dy here në ditë (inhibitori oral i faktorit
Xa) kundrejt placebo, si shtesë nga terapia standarde antiagreguese që
aplikohet të ACS; por studimi ishte ndërpre para kohe (mesatarja 8 muaj)
si rezultat i rritjes së ngjarjeve nga gjakderdhjet e mëdha, duke përfshirë
hemorragjinë intrakraniale dhe nuk kishte treguar benefite në ngjarjet
iskemike.225 Studimi ATLAS ACS 2-TIMI 51, ka çuar në miratimi tek
Agjencioni Mjekësor Evropian (European Medicines Agency’s-EMA’s)
për aprovim të rivaroxabani-it (2.5mg/dy herë në ditë) tek pacientët me
NSTEMI dhe STEMI, pas fazës akute. 226 Ky studim klinik ka krahasuar
rivaroxabnin 2.5 mg ose 5 mg/dy herë në ditë (ndryshe nga 20 mg/një
herë në ditë për fibrilacion atrial) me placebo, tek 15 526 pacientë me
ACS; 50% kishin NSSTE-ACS dhe 93% kishin marr edhe clopidogrel
përpos aspirinës. Pacientët me insult cerebrovascular ose atak iskemik
tranzitor të mëhershëm, ishin përjashtuar. Gjatë ndjekjes mesatare 13
muaj, vdekjet kardiovaskualare, IM ose insultet ishin 10.7% te placebo,
9.1% me rivaroxaban 2.5mg [HR 0.84 (95% CI 0.72, 0.97), P=0.02] dhe
8.8% me rivaroxaban 5mg [HR 0.85 (95% CI 0.73, 0.98),P=0.03], pa
intereaksion me nentipet e ACS. Shkalla e trombozës në stent ishte 2.2%
dhe 2.3% me 2.5mg dhe 5mg rivaroxaban, përkatësisht, kundrejt 2.9%
me placebo (P=0.02 dhe P=0.04, përkatësisht). Shkalla e vdekshmërisë
kardiovaskulare, ishte sinjifikant më e ulët tek trajtimi me rivaroxaban
2.5mg krahasuar me placebo [2.7% vs. 4.1%; HR 0.66 (95% CI 0.51,
0.86),P=0.002], por jo edhe tek doza e rivaroxabanit 5mg.
Gjakderdhjet jo nga CABG kishin ndodhur në 1.8% dhe 2.4% me 2.5
dhe 5mg rivaroxaban, përkatësisht, krahasuar me 0.6% me placebo [HR
3.46 për rivaroxaban 2.5 mg (95% CI 2.08, 5.77),P<0.001; HR 4.47 për
rivaroxaban 5 mg (95% CI 2.71, 7.36), P<0.001]. Shkalla e hemorragjisë

Rekomandimet për antikoagulim tek sindroma akute
koronare pa ST elevim
Rekomandimet

Klasaa

Nivelib Ref.c

Antikoagulimi parenteral është i
rekomanduar në kohën e diagnozes
në pajtim më rriskun iskemik dhe të
gjakderdhjes.

I

B

227

Fondaparinuxi (2.5mg s.c. në ditë) është
i rekomanduar duke pasur profil me të
favorizuar, efikasitet dhe siguri, pavarësisht stretegjisë menaxhuese.

I

B

218,
228,
229

Bivalirudina (0.75mg/kg iv, si bolus, e
shoqëruar më 1.75mg/kg/orë, deri në 4
orë pas procedurës) është e rekomanduar
si alternativë e UFH plus inhibitor të
GPIIb/IIIa gjatë PCI

I

A

205,
222,
223

Është e rekomanduar UFH 70–100 UI/
kg i.v. (50–70 Ui/kg nëse shoqërohet më
inhibitor të GPIIb/IIIa) të pacientë që i
nënshtrohën PCI-së, të cilët nuk kishim
marr ndonje antikoagulant

I

B

219,
229

I

B

219

I

B

218,
230

Enoxaparina mund të konsiderohet si antikoagulant për PCI, nëse pacientët kanë
marrë enoxaparin s.c. si para-trajtim

IIa

B

211

Bolus i.v. i UFH gjatë PCI, nën përcjjelljën e kohës së koagulimit, mund të vie
në konsiderim pas trajtimit fillestar më
UFH.

IIb

B

231

Ndërprerja e antikoagulantëve pas
PCI vije në konsiderim vetem kur në
përgjithësi është e indikuar

IIa

C

Tek pacientët që i nënshtrohen PCI, me
fondaparinux (2.5mg s.c. në ditë), është
e rekomanduar një dozë bolus i.v e
UFH (70-85 UI/kg ose 50 – 60 UI/kg në
rastë të shoqërimit me inhibitorë GPIIb/
IIIa) gjatë procedurës
Enoxaparinë (1 mg/kg s.c. dy herë në
ditë) ose UFH janë të rekomanduara
nëse fondaparinuxi nuk është ne dispozicion
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Kalimi ndërmjet UFH dhe LMWH nuk
është i rekomanduar
Tek pacientët me NSTEMI pa histori për
insult/TIA dhe për rrisk të lartë për iskemi,
qe po ashtu kanë rrisk të vogël për gjakderdhje, që janë duke marr aspirinë dhe
clopidogrel, mund të vije në konsiderim
një dozë e vogël e rivaroxabanit (2.5mg
në ditë afërsisht për 1 vit) pas ndërprerjes
parenterale të antikoagulanteve
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III

B

216

Tabela 12 Strategjitë e sugjeruara për të reduktuar rriskun

nga gjakderdhjet lidhur më PCI

• Doza e antikoagulanteve e rregulluar për peshë trupore dhe funksion renal, në
veçanti tek femrat dhe tek të moshuarit

IIb

B

226

KK=Koha e koagulimit; GPIIb/IIIa=Glikoproteina IIb/IIIa; i.v.=Intravenoz;
LMWH=Low molecular weight heparin (Heparina më peshë të ulët molekulare;
NSTEMI=Non-ST-elevation myocardial infarction (Infarkti i miokardit pa ST
elevim; PCI=Percutaneous coronary intervention (Intervenimi përkutan koronar);
s.c.=Subkutan; TIA=Transient ischaemic attack (Ataku iskemik tranzitor);
UFH=Unfractionated heparin (Heparinë e pafraksionuar)
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referecat që mbështetin nivelin e evidences

5.4 Menaxhimi i antiagreguesve oral
tek pacientët, që u duhet kohë e gjatë e
trajtim më antikoagulant
5.4.1 Pacientët nën intervenimin përkutan koronar
Afërsisht 6-8% e pacientëve që i nënshtrohen PCI, kanë indikacion për
përdorim afatgjatë të antikoagulanteve oral (oral anticoagulation -OAC)
me antagonist të vitaminës-K (vitamin K antagonist-VKA) ose me antikoagulant oral jo antagonistë të vitamines K (non vitamin-K antagonist oral anticoagulants-NOAC), si rezultat i patologjive të ndryshme
si; fibrilacioni atrial, valvula mekanike të zemrës ose tromboemboli. Në
fazën periprocedureale, gjatë realizimit të angiografisë koronare, duhet
të merret parasysh aplikimi i OAC, ngase me ndërprerjen e OAC dhe më
kufizimin vetëm në antikoagulant parenteral, mund të dërgoj në rritje të
episodeve të gjakderdhjeve dhe ngjarjeve tromboembolike. 232–234 Siguria
e PCI me NOAC pa antikoagulant parenteral si shtesë, nuk është e vërtetuar, ndërsa nuk ka nevojë për antikoagulant parenteral, nëse INR është
2.5 në pacientët e trajtuar me VKA. 235–237 Strategjitë për te minimizuar
komplikimet qe ndërlidhen me PCI, tek pacientët më antikoagulant oral
janë përshkruar në Tabelën 12.
Në lidhje më trajtimin antitrombotik afatgjatë pas PCI, një studim kohort i cili ka përfshirë 82 854 pacientë më fibrilacion atrial, ka treguar
që përdorimi afatgjatë i terapisë së trefishtë, duke përfshirë kombinimin
e aspirinës, clopidogrelit dhe OAC, është shoqëruar me rritje të rriskut
1 vjeçar për ngjarje të mëdha [14.3% vs. 6.9%; HR 2.08 (95% CI 1.64,
2.65)] dhe gjakderdhje vdekjeprurëse [0.9% vs. 0.3%; HR 4.8 (95% CI
1.62, 14.02)] krahasuar me DAPT. 238 Tek NSTE-ACS, të dhënat për menaxhim të pacientëve nën procedurë të PCI dhe aplikimi afatgjatë i OAC,
janë të limitura. 234,239 Indikacionet për OAC duhet të rivlerësohen dhe
trajtimi duhet të vazhdoj vetëm nëse ekzistojnë indikacione bindëse (p.sh.
fibrilacion atrial paroksizmal, perzistent ose permanent me skorimin
CHA2DS2-VASc ≥ 2 pike [Cardiac failure-Insuficience e zemrës, Hypertension-Hipertension, Age ≥75 – Mosha ≥75 (2 pikë), Diabetes-Diabet,
Stroke-Insult (2 pikë)–Vascular disease-Sëmundje vaskulare, Age 65–74Mosha 65–74, Sex category-Gjinia]; valvula mekanike të zemrës; histori
për trombozë venoze ose emboli pulmonare kohës së fundit). Kohëzgjatja
e terapisë së trefishtë duhet të kufizohet, në varësi nga gjendja klinike

• E prefëruar qasja radiale
• Inhibitor të pompës proteinike tek pacientët me DAPT dhe rrisk të lartë, më shumë
së mesatar për gjakderdhje (p.sh. histori për hemorragji/ulçerë gastrointestinale,
terapi me antikoagulant, përdorimi afatgjatë i NSAIDs/kortikosteroideve, mosha
>65 vjeç, refluksi gastro-ezofageal, infeksion më helikobakter pilori dhe alkoolistët)
• Tek pacientët me OAC:
o PCI duhet të realizohet pa ndërprerje të VKAs ose NOACs.
o Tek pacientët me VKA, nuk duhet të administrohet UFH nëse vlera e INR >2.5
o Tek pacientët me NOAC, pavarësisht kohës së fundit të administrimit të NOAC,
duhet si shtesë edhe një dozë e vogël e antikoagulanteve parenteral (p.sh. enoxaparin 0.5mg/kg i.v ose UFH 60 UI/kg)
o Aspirina indikohet por jo për para-trajtim më inhibitorët e P2Y12
o Inhibitorët e GPIIb/IIIa aplikohen vetëm si ndihmës për mbrojtje nga komplikimet
periprocedurale

DAPT=dual (oral) antiplatelet therapy (terapi e dyfishtë antiagreguese; GPIIb/
III=Glikoprotein IIb/IIIa; INR=Njësia internacionale e normalizuar; NOAC=non-vitamin
K antagonist oral anticoagulants; (Antikoagulantet oral jo antagonist te vitamines K);
OAC=oral anticoagulants;(antkoagulantet oral) PCI=percutaneous coronary intervention (intervenimi perkutan koronar; UFH=unfractionated heparin(heparin e pafraksionuar; VKAs=vitamin K antagonists (antagonistet e vitamines K).

dhe rrisku trombo-embolik (skorimi CHA2DS2-VASc) si dhe nga gjakderdhjet p.sh. bazuar ne skorimin HAS-BLED [Hipertension, funksion jo
normal renal dhe i mëlçisë (1pikë për secilën) insult, histori për gjakderdhje ose predispozitë, INR labile, mosha (>65 vjeç), barna dhe alkool (1
pikë për secilën)] (Figura 5). 234 Në mungesë te të dhënave për sigurinë
dhe efikasitetin, aplikimi i prasugrelit ose ticagrelorit si pjesë e terapisë së
trefishtë, nuk duhet të aplikohet. Mbrojta gastrike me inhibitor të pompës
proteinike është e rekomanduar. Doza e OAC me kujdes duhet të monitorohet me një cak të INR-së 2.0-2.5 tek pacientët e trajtuar me VKA (në
përjashtim të pacientëve më valvula mekanike të zemrës-mitrale). Tek
pacientët e trajtuar me NOAC, duhet të aplikohet dozë e ulët testuese, për
të prevenuar insultet.
Tek pacientët me NSTE-ACS, që kërkojnë trajtim afatgjatë me antikoagulant, zgjedhja e stenit (DES kundrejt BMS), është çështje diskutabile.
Në mungesë te të dhënave përfundimtare, vendimi për pacientë duhet të
merret në mënyrë në rastet kur llogaritet së mund të ketë gjasë për ristenozë në enët revaskularizuese. Edhe pse të pacientët me CAD stabile,
DAPT është rekomanduar së paku për 1 muaj pas BMS dhe 6 muaj pas
DES. Rreziku për trombozë në stent (dhe komplikime tjera iskemike)
gjatë periudhës pas 1 muaji, është treguar e ngjashme në mes të dy llojeve
të stenteve. 240–242 Të dhënat nga studimi trial DAPT, kanë treguar rëndësi
të njëjtë të kohëzgjatjes së DAPT pavarësisht llojit të stenit (BMS vs.
DES). 243 Po ashtu, të dhënat e ndryshme kanë treguar së rrisku i efekteve
anësore tek pacientët me ndërprerje të DAPT për shkak të kirurgjisë jo
kardiake, nuk ka qenë diferent në mes BMS dhe DES.177,244 Përveç në të
dhënat nga RCTs që janë në dispozicion, gjenerata e re e DES është me
e rekomanduar së BMS, tek pacientet që kanë nevojë për OAC dhe që
rriskun për gjakderdhje e kanë me të ulet (HAS-BLED≤2). Ndërsa për
pacientët me rriskë lartë për gjakderdhje (HAS-BLED≥3), zgjedhja në
mes BMS dhe DES është e individualizuar.
Në studimin klinik ZEUS, 1606 pacientë më rrisk të lartë për gjakderdhje (52%), rrisk të lartë trombotik (17%) ose rrisk të ulët për ristenozë
(31%), ishin randomizuar, për imlantim të stentit zotarolimus-çliruës
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Pacientët më NSTE-ACS dhe më fibrilacion atrial jo valvular

PCI

Stretegjia menaxhuese

Rrisku nga gjakderdhja

I ulët deri mesatar
(p.sh. HAS-BLED=0–2)

Trajtim medikamentoz / CABG

I lartë
(p.sh. HAS-BLED ≥ 3)

Koha nga PCI/ACS

0

Terapi e trefishtë

Terapi e
trefishtë

ose e dyfishtëa

O A C

4 javë

O A C
6 muaj

Terapi e
dyfishtë b

Terapi e
dyfishtë b
Terapi e
dyfishtë b

O C ose A

12 muaj

O C ose A

I përjetshëm

O
O

Antikoagulim oral
(VKA ose NOACs)

A

O C ose A

Monoterapi c

Aspirin 75–100 mg në ditë

C

Clopidogrel 75 mg në ditë

ACS = Sindroma akute koronare; CABG = Grafitimi urëzues koronar; CHA2DS2-VASc = Insuficiencë e zemrës, Hipertension, Mosha ≥ 75 [2 pikë], Diabeti, Insulti [2 pikë] – Sëmundje
vaskulare, Mosha 65–74, Gjinia; DAPT = dual antiplatelet therapy (terapi e dyfisht antiagerguese; NOACs = antikoagulantet oral jo antagonist të vitaminës K; NSTE-ACS = infarkti i miokardit pa elevim të ST; PCI = Intervenimi perkutan koronar; VKAs = antagonistë të vitaminës K. Adaptuar nga Lip et al.234
a b Terapi e dyfishtë me antikoagulant oral dhe clopidogrel mund të vije në konsiderim tek pacientët e përzgjedhur (me risk iskemik të ulët).
Aspirina si alternativë e clopidogrelit mund të vije në konsiderim tek pacientët me terapi të dyfishtë (p.sh. antikoagulim oral plus një antiagregues); terapi e trefishtë mund të konsiderohet deri në
12 muaj të pacientë të përzgjedhur me rrisk të lartë për ngjarje iskemike (p.sh. histori për trombozë në stent edhe përkundër terapisë antiagreguese adekuate, stentimi në LM, stente të shumta në
segmente proksimale të arterieve koronare, dy stente në bifurkacion ose ëmundje multi-enore difuze, në veçanti tek diabetikët.
c
Terapi e dyfishtë më antikoagulant oral dhe agjent antiagregues (aspirin ose clopidogrel) pas një viti mund të konsiderohet tek pacientët më risk të lart për ngjarje koronare. Tek pacientët qe i
nënshtrohen stentimit koronar, terapi e dyfishtë mund të jetë alternativë për atë të trefishtë ose kombinim i antikoagulantit me një antiagregues, nëse skorimi CHA2DS2-VASc është 1 (meshkuj)
ose 2 (femra).

Figura 5 Strategjia e antitrombotikëve tek pacientët më sindromë akute koronare dhe pa ST elevim (NSTE-ACS) dhe fibrilacion atrial jo valvular

ose BMS (n=804). 245 Në përgjithësi, 4.6% e pacientëve nuk kishin marrë
DAPT, 43.6% dhe 62.5% i kishin ndërpre në 1 dhe 2 muaj, respektivisht,
dhe 24.7% kishin përdorë DAPT më shumë se 6 muaj. Në 1 vit, ngjarjet
e mëdha anësore kardiake (MACEs) ishin me të ulëta tek pacientët më
stent zotarolimus-çlirues krahasuar më BMS [17.5% vs. 22.1%; HR 0.76
(95% CI 0.61, 0.95),P=0.011], reduktim të revaskularizimit në enët target
[5.9% vs. 10.7%; HR 0.53 (95% CI 0.37, 0.75),P=0.001], IM [2.9% vs.
8.1%; HR 0.35 (95% CI 0.22, 0.56),P,0.001] dhe trombozë në stent [2.0%
vs. 4.1%; HR 0.48 (95% CI 0.27, 0.88),P=0.019].
Benefitet e stentit zotarolimus-çliruës mbi BMS, janë treguar në të gjitha
nëngrupet e kalsifikuara dhe në veçanti tek pacientët më rrisk të lartë për
gjakderdhje. Ndërsa nuk kishte diferencë sinjifikante në ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha në mes grupeve trajtuese; madhësia e mostrës e kufizuar nuk ka lejuar detektimin e diferencës së mundshme (potenciale) në

gjakderdhje të mëdha. Si kufizim shtesë, ishte edhe mos prania afatgjatë
në tregun Evropian të stentit zotarolimus-çliruës. Ky studim sugjeron që
gjenerata e re e DES mund të jetë më e preferuar tek pacientët të cilët nuk
tolerojnë gjatë DAPT, dhe të cilët kërkojnë trajtim afatgjatë më OAC.
Studimi klinik WOEST (Omission of aspirin while maintaining clopidogrel has been eval-uated in the What is the Optimal antiplatElet and
anticoagulant ther-apy in patients with OAC and coronary StenTing), i
cili kishte randomizuar 573 pacientë më terapi të dyfishtë më OAC dhe
clopidogrel (75mg/ditë) ose terapi të trefishtë më OAC, clopidogrel dhe
aspirinë 80mg/ditë. 246 Trajtimi kishte zgjatur për një muaj pas implantimit të BMS (35% e pacientëve) dhe për 1 vit pas implantimit të DES
(65% e pacientëve); ndjekja ishte bërë për një vit.246
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PCI ishte kryer në gjysmën e pacientëve më terapi VKA dhe 1/3 e tyre
ishin prezantuar me NSTE-ACS. Ngjarjet primare të gjakderdhjeve ishin
reduktuar në mënyrë sinjifikante tek terapia e dyfishtë [19.5% vs. 44.9%;
HR 0.36 (95% CI 0.26, 0.50),P<0.001], ndërsa nuk ishte observuar
diferencë sinjifikante e ngjarjeve të gjakderdhjeve të mëdha. Shkalla
e IM, insultit ose trombozës në stent nuk kishin diferencë sinjifikante,
por vdekshmëria e përgjithshme ishte më e ulur tek grupi më terapi të
dyfishtë (2.5% vs. 6.4%,P= 0.027) në 1 vit. Qasja femorale ishte më e
shfrytëzuar (74% e pacientëve). Ky studimi ishte i vogël për të dhëne
vlerësim të besueshëm për rezultatet iskemike dhe diferencat në ngjarje
të gjakderdhjeve të mëdha. Terapia e dyfishtë me clopidogrel dhe OAC
mund të vije në konsiderim si alternativë nga terapia e trefishtë tek pacientët më rrisk të lartë për gjakderdhje. Në studimin e ISAR-TRIPLE,
614 pacientë (1/3 me ACS), që ishin nën procedurë të stentimit dhe më
terapi me OAC, ishin randomizuar dhe ishin caktuar që përpos aspirinës
dhe VKA të merrnin si shtesë edhe clopidogrel 6 javë ose 6 muaj. Të
priturat në 9 muaj, si: vdekjet, IM, trombozë në stent, insulti iskemik
ose ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha, nuk kishin rezultuar me diferencë
sinjifikante në mes terapisë së trefishtë në 6 javë dhe 6 muaj [9.8% vs.
8.8%; HR 1.14 (95% CI 0.68, 1.91),P=0.63]. Për më tepër nuk kishte
diferencë as në ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha [5.3% vs. 4.0%; HR
1.35 (95% CI 0.64, 2.84),P=0.44]. Së fundi, këtu nuk kishte të dhëna për
kohën optimale të terapisë antiagreguese tek pacientët me NSTE-ACS
dhe gjendje klinike stabile, dhe të cilët i ishin nënshtruar stentimit koronar dhe kishin nevojë për OAC afatgjatë. Në mënyrë të veçantë nuk dihet
nëse ka dallime në llojin e OAC (NOAC kundrejt VKA) ose platformës
së stentit. Në përputhje me një dokument konsensual, ndërprerja e çdo
terapie antiagerguese pas 1 vit është e lejuar ne këta pacientë pavarësisht
tipit të stentit, ndërsa terapia e dyfishtë me një antikoagulant oral dhe një
antiagregues (aspirinë ose clopidogrel) mund të vije në konsiderim në
pacientët shumë të përzgjedhur, të rriskuar më rrisk të lartë për ngjarje
iskemike (Figura 5).234

5.4.2 Pacientët qe kërkojnë menaxhim medikamentoz ose
kërkojne graftim urëzues koronar (CABG)
Një analizë nga regjistri nacional danez, tek pacientët me NSTE-ACS,
që ishin menaxhuar në mënyrë medikamentoze; rrisku nga gjakderdhjet
në 90 ditë ishte rritur tek ata më terapi të trefishtë krahasuar me OAC
plus një antiagregues [HR 1.47 (95% CI 1.04, 2.08)], ndërsa nuk kishte
rritje sinjifikante në 360 ditë [HR 1.36 (95% CI 0.95, 1.95)], dhe pa diferencë në ngjarje iskemike [HR 1.15 (95% CI 0.95, 1.40)]. 248 Regjistri i
njëjtë ka parë qe trajtimi me varfarin plus clopidogrel nuk ka rezultuar me
reduktim sinjifikant të gjakderdhjeve të mëdha [HR 0.78 (95% CI 0.55,
1.12)], krahasuar me terapi të trefishtë dhe jo reduktim sinjifikant në IM
ose vdekje koronare [HR 0.69 (95% CI 0.55, 1.12)].249
Kirurgjia koronare tek pacientët plotësisht të antikoaguluar është e shoqëruar me rritje të rriskut për gjakderdhje, kështuqe ndërprerja e VKA
para CABG është e rekomanduar në rastet jo emergjente. Tek rastet
emergjente, kombinimi i kompleksit të protrombines së koncentruar nga
katër faktor të inaktivizuar (25 UI/kg) dhe vitamin K me rrugë orale,
është i nevojshëm për të arritur me shpejt hemostazën në kohën e intervenimit. 180 Ndërsa eksperienca për rastët urgjente për kirurgji të medha,
tek pacientët e trajtuar me NOAC është e kufizuar, sugjerohet të përdoret
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kompleks i koncentruar i protrombines nga faktorë të aktivizuar për të
arritur hemostazën.250 Në rastet e CABG të planifikuar, 48 orë me parë,
është e rekomanduar që të ndërpritet NOAC. Tek pacientët me ACS dhe
indikacione të vlerësuara për OAC, një antiagregues (zakonisht aspirinë)
me tepër se sa një antikoagulant, vije ne konsiderim për rifillim te antikoagulimit pas CABG, në kohën me të shpejtë, pasi që është kontrolluar
gjakderdhja, ndërsa terapia e trefishtë nuk duhet të aplikohet.
Për terapi antitrombotike dhe CABG shih seksionin 5.6.6.1 dhe
5.6.6.2.

5.4.3 Rekomandimet për kombinim të antiagreguesve dhe
antikoagulanteve tek sindroma akute koronare pa ST elevim
dhe që kërkohët antikoagulim kronik

Rekomandimet për kombinim të antiagreguesve dhe
antikoagulanteve tek sindroma akute koronare pa ST
elevim dhe që kërkohët antikoagulim kronik
Rekomandimet

Klasaa Nivelib Ref.c

Tek pacientët me indikacion të lartë për
OAC (p.sh. fibrilacion atrial CHA2DS2VASc score≥2, tromboemboli kohëve të
fundit, tromb në VM ose protezë mekanike valvulare), OAC është i rekomanduar
si shtese përpos terapisë antiagreguese.

I

C

Angiografi e hershmë koronareve (brenda
24 orë) duhet të konsiderohet tek pacientët me rrisk të moderuar deri të lartë
d
, pavarësisht nga perdorimi i OAC, për
të përshpejtuar metoden e trajtimit (medikamentoze vs. PCI vs. CABG) dhe për
të përcaktuar regjimin optimal antitrombotik.

IIa

C

Fillimi me terapi antiagreguese të dyfishtë me aspirinë plus inhibitor të P2Y12,
para angiografisë koronare, si shtesë
përveç OAC, nuk është i rekomanduar

III

C

Pacientët që i nënshtrohën stentimit koronar
Antikoagulimi
Gjatë PCI, është i rekomanduar shtimi i
antikoagulantëve parenteral, pavarësisht
nga koha e aplikimit të dozë së fundit të
të gjithe NOAC-ve dhe nëse INR është
<2.5 tek pacientët e trajtuar me VKA
Antikoagulimi i panderpre me VKA ose
NOAC vije në konsiderim gjatë fazës
periprocedurale.

I

C

IIa

C
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5.5 Manaxhimi i ngjarjeve akute të gjakderdhjeve (shif shtesat në uebfaqe)

Tajtimi antiagregues
Pas stentimit koronar, DAPT duke përfshirë inhibitoret e rinjë të P2Y12, duhet
të vije në konsiderim si alternativë e
terapisë së trefishtë, të pacientët më
NSTE-ACS dhe fibrilacion atrial dhe
më skoriminin CHA2DS2-VASc; 1 (për
meshkuj) ose 2 (për femra).

IIa

C

Nëse rrisku për gjakderdhje është i ulët
(HAS-BLED≤2), vije në konsiderim
terapia e trefishtë më OAC, aspirinë (75100mg/ditë) dhe clopidogrel (75mg/ditë)
për 6 muaj, dhe i shoqëruar më pas më
OAC dhe aspirinë (75-100mg/ditë) ose
clopidogrel (75mg/ditë) deri në 12 muaj.

IIa

C

IIa

C

IIb

B

III

C

Nëse rrisku për gjakderdhje është i lartë
(HAS-BLED≥3), terapia e trefishtë më
OAC, aspirinë (75-100mg/ditë) dhe
clopidogrel (75mg/ditë), vije në konsiderim për 1 muaj, shoqëruar më pas, më
OAC dhe aspirinë (75-100mg/ditë) ose
clopidogrel (75mg/ditë) deri në 12 muaj.

Terapia e dyfishtë më OAC dhe clopidogrel (75mg/ditë) mund të vije në
konsiderim si alternativë e terapisë së
trefishtë të pacientët e përzgjedhur (HASBLED≥3 dhe rrisk i ulët për trombozë në
stent).
Përdorimi i tacagrelorit ose prasugrelit si
terapi e trefishtë nuk është i rekomanduar.

5.5.1 Masat e përgjithshmë mbrojtëse (shih uebfaqën)
5.5.2 Ngjarjet e gjakderdhjeve nga antiagreguesit
(shih shtesat në uebfaqe)
5.5.3 Ngjarjet e gjakderdhjeve nga antagonistet e
vitaminës K (shih shtesat në uebfaqe)
5.5.4 Ngjarjet e gjakderdhjeve nga antikoagolantet oral
jo antagonist të vitaminës K (shih në uebfaqe)
5.5.5 Jo qasjet që lidhën me ngjarjet e gjakderdhjeve
(shih shtesat në uebfaqe)
5.5.6 Ngjarjet e gjakderdhjeve që nderlidhën me
intervenimet koronare përkutane (shih në uebfaqe)
5.5.7 Ngjarjet e gjakderdhjeve që nderlidhën me
intervenimin kirurgjik koronar, by pass (shih në uebfaqe)
5.5.8 Terapia më transfuzion (shih shtesat në uebfaqe)
5.5.9 Rekomandimet për menaxhim të gjakderdhjeve
dhe transfuzioni i gjakut të sindroma akute koronare
pa elevim të ST-segmentit
246,
248

Rekomandimet

Qasja vaskulare dhe tipi i stentit
Qasja radiale në raport me qasjën
femorale është e rekomanduar për
angiografi koronare dhe PCI
Shfyrtëzimi i gjeneratës së re të DES
në raport me BMS, vije në konsiderim
tek pacientët që kërkojnë OAC

I

A

251

IIa

B

245,
252

IIa

C

Pacientët e menaxhuar medikamentoz
Një antiagregues përveç OAC vije në
konsiderim deri në 1 vit.

ACS=sinroma akute koronare; BMS=stenti metal ekspozues; CHA2DS2-VASc=
Insuficencë e zemrës, Hipertension, Mosha≥75 (2 pikë), Diabet, Insult (2 pikë)– Sëmundje vaskulare, Mosha 65–74, gjinia; DAPT=terapi e dyfishtë oral antiagreguese;
DES=Stenti barn-çlirues; INR=raporti i normalizur internacional; VM=ventrikuli
i majtë; NOAC=Antikoagulantet oral jo antagonist të vitaminës K; NSTEACS=sindroma akute koronare pa ST elevim; OAC= antikoagulantet oral/antikoagulimi (i referohet te dyvë: antikoagulantëve oral antagonist të vitaminës K dhe jo
antagonist të vitaminës K); PCI=intervenimi perkutan koronar; VKA=angatonist të
vitaminës K. Terapia e trefishtë paraqet terapinë me: aspirinë, clopidogrel dhe OAC.
HAS-BLED përfshinë skorimin: hipertension, funksion normal renal dhe i mëlçisë,
insult, histori për gjakderdhje ose predispozite, INR labile, mosha (>65 vjeç), barnat
qe rrisin rriskun për gjakderdhje, dhe abuzim i alkoolit. Kur NOAC janë të kombinuar më barna antiagreguëse, duhet të shfrytëzohet doza më e vogël për prevenim të
insultëve. Kur VKA janë të kombinuar më antiagreguës, INR nuk duhet ta kalojë 2.5.
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që mbeshtetin nievlin e evidences
d Kriteret e rriskut janë renditur në Tabelën 13.

Rekomandimet për menaxhim të gjakderdhjeve dhe
transfuzioni i gjakut tek sindroma akute koronare pa
elevim të ST
Klasaa Nivelib Ref.c

Tek pacientët me VKA, nëse shfaqën
ngjarje
të
gjakderdhjeve
jetëkërcënuese, duhet të bëhët zevëndesim
i shpejtë i antikoagulimit me kompleks
të protrombines së koncentruar nga
katër faktor, që është me e aplikueshme
sësa palzme e freskët e ngrirë ose faktori VII i rekombinuar. Si shtesë, duhet
edhe dozë përseritëse e vitaminës K
10mg/i.v më injekcion ngadal.

IIa

C

Tek pacientët me NOAC, nëse shfaqën
ngjarje të gjakderdhjeve jetë-kercënuese, adiministrim i kompleksit të
protrombines së koncentruar ose kompleks i protrombines së aktivizuar vije
në konsidërim.

IIa

C

Tek pacientët me anemi, por pa evidencë
për gjakderdhje aktive, transfuzioni i
gjakut mund të vije në konsiderim nëse
statusi hemodinamik është i kompromituar, ose hematokriti <25% ose niveli
i hemoglobinës <1.7g/dL

IIb

C

i.v.=intravenoz; NOAC=Antikoagulantet oral jo antagonist të vitaminës K; NSTEACS=sindroma akute koronare pa ST elevim; VKA=angatonist te vitaminës K.
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidencës
c Referencat që mbeshtetin

nievlin e evidences
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Tabela 13 Kriteret e rriskut, qe obligojnë strategjinë invazive

te NSTE-ACS

Kriteret me rrisk shumë të lartë
• Jo stabilitet hemodinamik ose shok kardiogjen
• Dhimbje e vazhdueshme ose rekurente e gjoksit, që nuk qetësohet me terapi
• Artimi jete-kërcënuese ose arrest kardiak
• Komplikime mekanike të IM
• Insuficenca akute e zemrës
• Ndryshime dinamike n ë ST-T valë, në veçanti me ST elevim të here pas
hershem

5.6.1 Angiografia koronare invazive
Angiografia koronare invazive ka rol kyç në menaxhimin e pacientëve
me NSTE-ACS. Në shumicën e rasteve ajo i mundëson klinicistet:
• Për të konfirmuar diagnozën e ACS lidhur më obstruksion të arterieve
koronareve (ose për të përjashtuar origjinën koronare të dhimbjes së gjoksit) dhe
për udhërrëfim në trjatimin me antitrombotik;
• Për të identifikuar lezionin/et fajtore;
• Për të vëndosur indikacionet për revaskularizim koronar dhe për të vlerësuar
përshtatshmërinë e anatomisë koronare për PCI dhe CABG;
• Për statrifikim të rriskut afatshkurtë dhe afatgjatë të pacientëve.

Kriteret me rrisk të lartë

5.6.1.1 Paterni i sëmundjes së arterieve koronare

• Rritje ose renie e troponinave kardiake kompatibile me IM

Paterni angiografik i sëmundjes së arterieve koronare (CAD) tek pacientët me NSTE-ACS është i llojllojshëm; nga prezantim normal i arteries koronare deri të format më lezione difuze të pemës koronare. Deri
në 20% të pacientëve me NSTE-ACS, nuk vërehen lezione ose obstruksione të arterieve koronare, ndërsa 40-80% kanë sëmundje shumë-enore.
164,224,303,304
Dështimi i gaftimit urëzues të arterieve koronare dhe sëmundja
e arteries koronare kryesore të majtë (left main-LM) mund të paraqiten
në 5% të rasteve, dhe deri në 10 % e këtyre pacientëve prezantohen me
NSTE-ACS, respektivisht. Arteria koronare e përparme zbritëse e majtë
(left anterior descending artery-LAD) është arteria koronare më e frekuentuar nga lezionet tek STEMI dhe NSTEMI-ACS (deri në 40% të pacientëve).164,224,303–306 Ndërsa, sa i përket shpërndarjes së infarktit në raport
me arterien, lezionet tek NSTE-ACS më shpesh janë të lokalizuar në segmentin proksimal dhe medial, afërsisht me një frekuencë të njëjte në të
dy segmentet. 305,306

• Ndryshime dinamike të ST ose T-valës (simptomatike ose e heshtur)
• Skorimi GRACE >140

Kriteret me rrisk mesatar
• Diabet mellitus
• Insuficencë renale (ShFG <60ml/min/1.73m2)
• FE i VM <40% ose insuficiencë kongjestive e zemrës
• Angina e hershme pas infarktit
• PCI të mëparshme
• CABG të mëparshme
• Skorimi GRACE >109 dhe <140

Kriteret me rrisk të ulët
• Ndonjë karakteristike qe nuk është cekuar me lartë

CABG=graftimi urëzues koronar; ShFG=shpejtësia e filtrimit glomerular; Skorimi
GRACE=Regjistri i Përgjithshëm i Eventëve Akute Koronare; FE i VM=Fraksioni i
ejeksionit i VM; PCI-intervenimi perkutan koronar; IM=infarkti i miokardit

5.6 Angiografia koronare invazive dhe
revaskularizimi
Angiografia koronare invazive, e shoqëruar me revaskularizim koronar në
rast të indikacioneve, realizohet në shumicën e pacientëve të hostpitalizur
me NSTE-ACS, në regjionet që kanë sistem të kujdesit shëndetësor të
zhvilluar. Vendimi për strategji invazive duhet të shqyrtohet më kujdes,
të peshohët mirë rrisku dhe benefitet në aspektin diagnostik, stratifikimi
të rriskut dhe vlerësim të rriskut në lidhje me revaskularizimin. Vendimi
për revaskularizim merr parasysh, rrezikun për mortalitet dhe morbiditet
në lidhje me strategjinë e propozuar (PCI ose CABG) dhe benefitet e revaskularizimit, në kuptim të prognozës afatshkurtë dhe afatgjatë, lehtësim
të simptomatologjisë, përmirësim i kualitetit të jetës dhe kohëzgjatjen e
hospitalizimit. Indikacionet për qasje invazive, koha e reavaskularizimit
të miokardit dhe zgjedhja e modaliteteve revaskularizuese varën nga një
numër i faktorëve si: manifestimi klinik, komorbiditetët, stratifikimi i rriskut (shih skicën ne seksionin 4), statusi kognitiv, vlerësimi i jetëgjatësisë
dhe seriozitetit anatomik dhe funksional po ashtu edhe nga paterni i CAD.

5.6.1.2 Idetifikimi i lezionit fajtor

Për ta karakterizuar një lezion koronare si lezion fajtor në angiografi, së
paku dy nga karakteristikat morfologjike, që janë sugjestive për rupturë
të pllakës, duhet të jenë prezente: 306–308 defekt i mbushjes intraluminale
që konsiston në tromb (p.sh. okluzion i shpejtë, i papritur, që përfundon
në formë katërkëndëshi ose formë konvekse e rrjedhjes së mësipërme ose
defekt intraluminal i mbushjes i ngjitur për enë, i rrethuar me opacifikim
homogjen të konstrastit), ulçeracion i pllakës (p.sh. prania e konstrastit me
kontura të mjegullta ose jo të qarta) irregularitet i pllakës (p.sh. kufijë të
parregullt), disekacion ose rrjedhje e dobësuar. Nga studimet patologjike
të imazheve intrakoronare është dokumentuar që njëkohësisht mund të
jenë prezentë shumë pllaka vulnerabile që në shumicën e rasteve duken
si një mbulesë e hollë fibroateromatoze. 309–311 Studimet angiografike kanë
treguar që këto gjetje janë shfaqur deri në 40% të pacientëve me NSTEACS. 306,308,312,313 Afërsisht ¼ e pacientëve me NSTEMI paraqitën më okuluzion akut të arterieve koronare dhe 2/3 e këtyre okluzioneve në kohën e
ekzaminimit angiografik kishin të zhvilluar kolaterale. 223,310 Diferencimi
i okluzionit akut/subakut dhe kronik ndonjëherë mund të jetë sfiduese,
madje në disa raste diferencimi i lezionit fajtor vetëm më angiografi mund
të jetë edhe i pamundur.
ST depresionet difuze prekordiale, me të shprehura në derivacionët V4V6, mund të jenë treguese që lezioni fajtor është i lokalizuar në segmentin
medial të arteries koronare të përparme zbritëse të majtë (left anterior
descending artery-LAD), ndërsa ndryshimet në V2-V3 janë me sugjestive qe lezioni fajtor është i lokalizuar ne arterien harkore të majtë (left
circumflex artery-LCx). 314
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ST depresionet difuze në prekordiale dhe derivacionet inferiore të shoqëruara me ST elevime ≥1mm në derivacionin aVR, mund të sugjeroj për lokalizim të lezionit fajtor në arterien koronare kryesore të majtë (left mainLM) ose në sgementin proksimal të LAD, në prani të sëmundjes koronare
tri-enore. 315,316
Korelacionet e lezionit fajtor më ndryshimet në EKG janë tregues të
dobët, në rastet kur arteria koronare e majtë është dominante, sëmundja
koroanre është shumë-enore dhe lezioni fajtor është i lokalizuar distal. 317
Ekokardiografia ose ventrikulografia po ashtu mund të ndihmojë në identifikimin e lezionit fajtor përmes abnormaliteteve regjionale ne kontrahim
të murit të VM. Së fundi, afërsisht në 25% të pacientëve me NSTEMI,
angografi koronare rezulton normale ose si sëmundje jo obstruktive koronare. 164,303,304 Testet provokuese si me acetilkoline ose ergonivine dhe
kohëve të fundit metodat e reja imazherike intrakoronare (p.sh. tmografia
e koherencës optike) mund të identifikojë lezionin fajtor në rast të patologjive në shtresen mediale të arteries e cila mundë jetë e trashur dhe
të shpie në abnormalitete kontrahuese të saj, spazm koronar ose lezioni
të jetë si erozion sipërfaqësor i mbulesës fibroateromatoze jo obstruktive.
318–320

5.6.1.3 Rezerva e qarkullimit fraksional (FFR)

Arritja e hiperemisë maksimale është jo predikuese të NSTEMI, për
shkak të natyrës dinamike të lezionit koronare dhe shoqërimit me disfunksion mikrovaskular akut. Si rezultat, rezerva e qarkullimit fraksional
(fractional flow reserve-FFR) mund të mbivlerësohet dhe rëndësia hemodinamike e stenozës koronare të nënvlerësohet. 320 Andaj deri tani vlera e
FFR në gjendjet e PCI nuk ka qenë e dokumentuar si duhet.

5.6.2 Qasja invazive rutinore kundrejt invazive selektive
PCI e shoqëruar me terapi antitrombotike stabilizon lezionin fajtor, dhe
në këtë mënyrë redukton rrezikun për re-infarkt nga lezioni target. Ndërsa
GABG siguron mbrojtje nga komplikimet (p.sh. okluzion/subokluzion,
por jo edhe embolizëm të mundshëm distal) që kanë origjinë nga lezionet
fajtore po ashtu nga progresioni i sëmundjes në segmentet proksimale të
enëve nga pozita e anostomozës.321
Krahasuar me strategjinë invazive sleketive, strategjia rutinore invazive
tek NSTE-ACS, ka treguar përmirësime në rezultate (të pritura) klinike
dhe ka reduktuar episodet rekurente të ACS, dhe si pasojë rehospitalizimet dhe revaskularizimin. Një meta-analizë nga 7 studime klinike të
randomizuara (RCTs) në 8375 pacientë me NSTE-ACS, që kishin përdor
shpesh inhibitor te GPIIb/IIIa, është parë që strategjia invazive rutinore
ishte shoqëruar me rrisk me të vogël të vdekjeve [4.9% vs. 6.5%; RR 0.75
(95% CI 0.63, 0.90), P<0.001], IM [7.6% vs. 9.1%; RR 0.83 (95% CI
0.72, 0.96), P=0.012] dhe rehospitalizimit për rekurenca të ACS [19.9%
vs. 28.7%; RR 0.69 (95% CI 0.65, 0.74),P<0.0001] në një ndjekje 2
vjeçare.322 Një meta-analizë nga 8 punime RCTs në 10 150 pacientë me
NSTE-ACS, ka treguar përparësi në favor të strategjisë invazive rutinore
për përbërjen: vdekje ose IM që ishte kufizuar në pacientë me biomarker
pozitiv [OR 0.68 (95% CI 0.56, 0.82) vs. OR 1.01 (95% CI 0.79, 1.28)
në pacientë më biomarker negativ, P=0.03]. 323 Një meta-analizë tjetër
nga të dhënat individuale të 5647 pacientëve më NSTE-ACS nga 3 RCTs
më përcjellje/ndjekje afatgjatë deri në 5 vjet, kishte raportuar rrisk me
të vogël për vdekje kardiovaskulare ose IM [14.7% vs. 17.9%; HR 0.81
(95% CI 0.71, 0.93),P=0.002] në favor të strategjisë invazive rutinore
kundrejt asaj selektive; diferencë më e shprehur ishte observuar tek pacientët më rrisk të lartë (në pajtim më skorimin e bazuar nga karakteristikat klinike) më një reduktim absolut të rriskut nga 2.0%, 3.8% dhe 11.2%,
në mes pacientëve më rrisk të ulët, mesatar dhe të lartë, respektivisht.324

Një theksim; përfitimet nga revaskularizimi në RCT ishin nënvlerësuar,
sepse revaskularizimi ishte realizuar edhe tek pacientët me trajtim medikamentoz kur ishin përkeqësuar, kështu qe RCT nuk ka përfshirë pacientët
në mënyrë konsekutive (të një pas njëshëm) dhe ka përjashtuar pacientët
me rrisk të lartë, dhe po ashtu nuk ka përfshirë të arriturat e trajtimin
invaziv si strategjia me një stent për lezion në bifurkacion, qasje radiale,
gjeneratën e re të DES po ashtu efikasitetin e inhibitoreve të P2Y12. Por
pavarësisht këtyre limitimeve, rezultatet nga RCTs dhe meta-analizat e
tyre mbrojnë dhe favorizojnë strategjinë rutinore invazive, ndërsa menaxhimi i hershëm invaziv paraqet një sfidë shtesë trajtuese p.sh. pacientët
më diabet, të moshuarit, ose ata me funksion renal të dobësuar, janë diskutuar në seksionet e tyre përkatëse.

5.6.3 Koha e strategjisë invazive

5.6.3.1 Strategjia invazive e menjëhershme (<2orë)

Pacientët me NSTE-ACS dhe rrisk shumë të lartë (p.sh. se paku një kriter
nga Tabela 13) kanë qenë në përgjithësi të përjashtuar nga RCTs. Për
shkak të një prognoze jo të mirë në ndjekjen afatshkurtër dhe afatgjatë,
të pacienteve të cilët nuk kanë marr trajtim të menjëhershëm (<2 orë
nga koha e referimit në spital, ngjashëm me menaxhimin e STEMI-it),
strategjia invazie me qëllim të revaskularizimit është e rekomanduar pavarësisht nga të gjeturat në EKG dhe vlerave të biomarkerëve. Qendrat
pa potencial për menaxhim të STEMI-it duhet të transferojnë pacientët
menjëherë në qendrat adekuate (Figura 6). Menaxhimi i pacientëve më
arrest kardiak dhe pa elevim të ST segmentit në EKG, në departamentet
emergjent kërkon konsultim shumë-diciplinor. Të mbijetuarit duhet t’i
nënshtrohen angiografisë koronare të menjëhershme, ndërsa ata në gjendje komatoze së pari duhet të hulumtohen shkaktarët tjerë me origjinë jo
koronare, dhe pas përjashtimit të tyre duhet të realizohet angiografia koronare për të identifikuar origjinën koronare si shkaktar i mundshem i
arrestit kardiak. 325
5.6.3.2 Strategjia e hershme invazive (<24 orë)

Strategjia e hershme invazive është definuar, kur angiografia koronare realizohet brenda 24 orëve të para, pas arritjes në spital. Koha optimale për
angiografi koronare dhe revaskularizim të NSTE-ACS ka qenë hulumtuar
në RCTs dhe meta-analiza të shumta. Një meta-analizë me 4 RCTs dhe
4023 pacientë më NSTE-ACS, ka krahasuar kohën e hershme (p.sh. koha
e angiografisë 1.16-14 orë) dhe të vonshme (p.sh. 20.8-86 orë). Nga ky
studim, nuk ishte parë diferencë tek mortaliteti ose IM, ndërsa strategjia
e hershme ishte shoqëruar mënyrë sinifikante me rrisk më të ulët për rekurenca të iskemisë [RR 0.59 (95% CI 0.38, 0.92),P= 0.02] dhe kohë
qëndrim me të shkurtër në spital [nga 28% (95% CI 22, 35),P<0.001],
ngjarje të gjakderdhjeve të vogla [RR 0.78 (95% CI 0.57, 1.07),P=0.13]
dhe ngjarje të mëdha kardiake [RR 0.91 (95% CI 0.82, 1.01), P=0.09].326
Së fundi, një meta-analizë nga 7 RCTs dhe 5370 pacientë me NSTE-ACS
dhe 4 studime observuese më 77 4999 pacientë, kanë krahasuar strategjinë
e hershme invazive (<24 orë) me atë të vonshme. 327 Rezultatet e grumbulluara nga analiza e RCTs nuk kanë treguar benefite sinjifikante për mortalitet [3.9% vs. 4.7%; OR 0.83 (95% CI 0.64, 1.09),P=0.18], IM [7.5%
vs. 7.8%; OR 1.15 (95% CI 0.65, 2.01),P=0.63] ose ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha [2.8% vs. 3.7%; OR 0.76 (95% CI 0.56, 1.04),P=0.09], po
ashtu, rezultate të ngjashme ishin raportuar edhe tek studimet obervuese.
Deri tani strategjia e hershme invazive ishte shoqëruar më rrisk me të
ulët për rekurenca të iskemisë [3.8% vs. 7.3%; OR 0.55 (95% CI 0.35,
0.86),P=0.008]. Tri studime klinike ishin përfshirë në një meta-analizë që
ka krahasuar strategjinë e menjëhershme vs të hershme dhe/ose te vonshme tek pacientët më NSTE-ACS.304,328,329
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Figura 6 Përzgjedhja e strategjisë së trajtimit tek sindroma akute koronare pa elevim të ST dhe koha në akordim më stratifikimin e rriskut.

Nuk kishte diferencë në përbërjen kryesore (vdekje, IM) të rezultateve
bazuar ne elevim të biomarkerëve pas intervenimit ose nga manifestimet sekondare klinike (në përjashtim për shkallë me të lartë të IM tek
qasja invazive e menjëhershme, bazuar në një punim). 328 Edhe pse një
interpretim i tillë në aspektin metodologjik është sfidues, meqë në rastet
më intervenim të hershëm, vlerat e biomarkerëve nuk normalizohen ose
akoma janë në fazën ngritëse të kurbes. Po ashtu është e vështire, madje e
pamundur që të diferencohet një evoluim i shkallës së IM nga iskemia si
komplikim i procedures invazive.
Nuk ka të dhëna që tregojnë për përfitimet e strategjisë së hershme
invazive tek pacientët me rrisk të lartë. TI-MACS, studimi me i madh
i RCT, ka randomizuar 3031 pacientë me NSTE-ACS në intervenim të
hershëm (<24 orë, mesatarja 14 orë) ose të vonshëm (mesatarja kohore 50
orë). Pas 6 muaj ndjekje të këtyre pacientëve, përbërja primare (vdekje,
IM ose insult) nuk ishte treguar e ndryshëm në mes strategjisë invazive
të hershme dhe të vonshme. Përbërja sekondare (vdekje, IM, insult ose
iskemi rezistente) ishte reduktuar për 28%, në favor të fazës së hershme
invazive [9.5% vs. 12.9%; HR 0.72 (95% CI 0.58, 0.89),P=0.003].
Në analizën e specifikuar të pacientëve më rrisk të lartë (p.sh. një e treta
e pacientëve me skorimin GRACE >140), strategjia e hershme invazive

ka ulur rriskun e vdekjeve, IM ose insultit, [13.9% vs. 21.0%; HR 0.65
(95% CI 0.48, 0.89), P=0.006], ndërsa diferenca nuk ishte sinjifikante tek
pacientët me skorimin GRACE ≤140 [7.6% vs. 6.7%; HR 1.12 (95% CI
0.81, 1.56),P=0.48;p=0.01 për hetrogjenitet].303
Në studimin ACUITY, në analizën post hoc, PCI e vonuar (>24 orë),
ishte prediktor i pavarur i vdekshmërisë në 30 ditë dhe 1 vit. 330 Ngjarjet
iskemike të shoqëruara me strategjinë e PCI (>24 orë), ishin shfaqur me
shumë në pacientët më rrisk të mesëm dhe të lartë (në pajtim me skorimin
TIMI). Në përgjithësi, strategjia e hershme invazive është e rekomanduar në pacientët që kanë së paku një kriter të rriskut të lartë (Tabela
13). Kjo implikon transferimin më kohë të pacientit në spitalet me qendër
invazive. (Figura 6).
5.6.3.3 Strategjia invazive (<72 orë)

Është e rekomanduar, që vonesa maksimale për angiografi (deri në 72
orë), mund të bëhet tek pacientët që kanë së paku një kriter të rriskut
të mesëm, simtoma rekurentë ose iskemi të diagnostikur me metoda jo
invazive. 324,327 Edhe këto raste kërkojnë transferim brenda 72 orëve për
angiografi koronare nga qendrat që nuk mund ta realizojnë.
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5.6.3.4 Strategjia invazive selektive

Pacientët pa simptoma rekurente dhe pa kritere të përshkruara në Tabelën
13, konsiderohen më rrisk të ulët. Në këta pacientë, stret-testet (të preferuara më imazhe) për të indukuar iskeminë janë të rekomanduara, para së
të vëndosët për strategji invazive. 331
Si përmbledhje, nga të dhënat në dispozicien, strategjia invazive e hershme ka përparësi në raport me atë të vonshme, e cila vlerësohet më e sigurt dhe është e shoqëruar më risk me të vogël për iskemi te qëndrueshme
dhe kohëzgjatje me të shkurtë të hospitalizimit. Përzgjedhja e kohës për
angiografi invazive koronare dhe revaskularizim duhet të vendoset në
mënyrë individuale më stratifikim të rriskut. Është e rekomanduar që tek
pacientët me rrisk shumë të lartë (p.sh. që kanë së paku një kritër të rriskut shumë të lartë), të realizohet strategjia invazive e menjëhershme (<2
orë). Tek ata më rrisk të lartë (p.sh. së paku një kritër për rrisk të lartë)
rekomandohet strategjia e hershme invazive (<24 orë). Ndërsa pacientët
që kanë së paku një kritër të rriskut mesatar, strategjia invazive mund
të shtyhet, por jo më shumë së 72 orë nga koha e paraqitjes në qendër
mjekësore. Ndërsa pacientet qe janë më rrisk të ulët, testet jo invazive
(stres-testet) të preferuara më imazheri, për të nxitur inskenime janë të
rekomanduara para vendimit për strategji invazive.

5.6.4 Trajtimi konzervativ
5.6.4.1 Të pacientët më sëmundje të arterieve koronare (CAD)
5.6.4.1.1 CAD jo obstruktiv
Të dhënat e grumbulluara nga pacientët me NSTE-ACS në 8 RCTs, kanë parë
që 9.6% e pacientëve kishin CAD jo obstruktiv. Krahasuar më pacientët me
CAD obstruktiv, ishin më të rinjë dhe më shpesh femra, ndërsa me pak kishin
diabet, IM të kaluar ose PCI të realizuar me herët. Mortaliteti ose IM në 30
ditë ishte më i vogël tek pacientët me CAD jo obstruktiv (2.2%) krahasuar me
ata më CAD obstruktiv (13.3%) [OR i rregulluar 0.15 (95% CI 0.11, 0.20)].
Mortaliteti ose IM në 30 ditë dhe mortaliteti në 6 muaj, po ashtu ishin me të
ulët tek pacientët më CAD jo obstruktiv [OR i rregulluar 0.19 (95% CI 0.14,
0.25) dhe OR jo i rregulluar 0.37 (95% CI 0.28, 0.49), përkatësisht]. 332
Ndërsa vlerësimi invaziv dhe nëse ishte i përshtatshëm dhe ne dispozicion
edhe revaskularizimi, ishin indikuar tek pacientët me rriskë të larte për ngjarje iskemike, por tek një pjesë e tyre, kjo strategji nuk ishte ofruar. Kjo kishte
ndodhur për shkak të perceptimit që pacientët mund të mos kenë përfitime
në kuadër të reduktimit të ngjarjeve, si rezultat i vlerësimit të rriskut që lidhet me angiografinë koronare dhe/ose revaskularizimin ose kualitetin e jetës.
Pacientët të të cilët një strategji invazive mund të realizohet nga mjekët e trajnuar, duke përfshirë: pacientët shumë të moshuar ose fragjil (seksioni 5.8.1);
pacientët me komorbiditete si demencë, insuficiencë renale kronike në një
stad të rënduar (seksioni 5.8.3) ose malinjitet dhe pacientët më rrisk të lartë
nga komplikimet e gjakderdhjeve (seksioni 4.3). Zakonisht këta pacientë janë
përjashtuar nga studimi RCTs. 332

Në lidhje më terapinë orale antiagreguese të pacientët me NSTE-ACS,
studimi CURE kishte randomizuar 12 562 pacientë me clopidogrel ose
placebo, si shtesë përpos aspirinës, në periudhë 3-12 muaj (mesatarja e
trajtimit 9 muaj). Shumica e tyre ishin të trajtuar konzervativ, ndërsa 40%
i ishin nënshtruar revskularizimit koronar gjatë periudhës së studimit.
Rezultatet (të priturat) primare si: vdekjet nga shkaktar kardiovaskular,
IM, ose insultet në 1 vit, ishin paraqitur në 9.3% të pacientëve të grupit
me clopidogrel dhe 11.4% tek ata me placebo [RR 0.80 (95% CI 0.72,
0.90),P<0.001]. Ndërsa ngjarjet e gjakderdhjeve ishin më të shpeshta në
grupin me clopidogrel, krahasuar më grupin placebo [3.7% vs. 2.7%; RR
1.38 (95% CI 1.13, 1.67),P=0.001].137
Një regjister kishte krahasuar efikasitetin e clopidogreli tek 16 365 pacientë me anginë jo stabile dhe NSTEMI kundrejt atyre që nuk kishin
përdorur clopidogrel. Në 36% të pacientëve clopidogreli ishte përshkruar

për 7 ditë nga koha e lëshimit. Në 8562 të rregulluar më skorim; është parë
që grupi tek i cili ishte përshkruar clopidogreli, kishin shkallë me të ulët të
mortalitetit të përgjithshëm [8.3% vs. 13.0%; HR i rregulluar 0.63 (95% CI
0.54, 0.72), P=0.01] dhe në përbërjen: vdekje ose IM [13.5% vs. 17.4%;
HR 0.74 (95% CI 0.66, 0.84),P,0.01], por jo vetëm IM [6.7% vs. 7.2%;
HR 0.93 (95% CI 0.78, 1.11),P=0.30], krahasuar më grupin pa clopidogrel.
Lidhshmëria në mes clopidogrelit dhe vdekshmërisë ose IM ishte sinjifikante tek pacientë me NSTEMI [HR 0.67 (95% CI 0.59, 0.76)] krahasuar
me ata me anginë jo stabile [HR 1.25 (95% CI 0.94, 1.67), P për ndërveprim 0.01].
Studimi klinik TRILOGY ACS, kishte randomizuar 7243 pacientë, të
moshës <75 vjeç, me NSTE-ACS, të trajtuar me clopidogrel ose prasugrel për një kohëzgjatje mesatare 17 muaj. 334 Grupi që kishin marr prasugrel, nuk kishte reduktim sinjifikant të mortalitetit kardiovaskular, IM,
ose insult [13.9% në grupin e prasugrelit dhe 16.0% në grupin e clopidogrelit; HR 0.91 (95% CI 0.79, 1.05),P=0.21]. Shkalla e gjakderdhjeve
(TIMI jo-CABG) nuk kishte diferencë në mes grupeve, ndërsa ngjarjet
e gjakderdhjeve të vogla dhe të mëdha (nga kriteret TIMI) ishin me të
shpeshta tek grupi me prasugrel [1.9% vs. 1.3%; HR 1.54 (95% CI 1.06,
2.23),P=0.02]. Në studimin PLATO, 5216 pacientë të pranuar në spital
për ACS ishin planifikuar për menaxhim jo invaziv, megjithëse deri në
fund të ndjekjes, 3243 (60.3%) pacientë ishin menaxhuar në mënyrë jo
invazive. Në popullacionin që ishin të përcaktuar për menaxhim jo invaziv, incidenca e mortalitetit kardiovaskular, IM dhe insulti, ishin më të
ulët me ticagrelor sesa me clopidogel [12.0% vs. 14.3%; HR 0.85 (95%
CI 0.73, 1.00, P=0.04]. Në përgjithësi mortaliteti ishte më i ulur [6.1% vs.
8.2%; HR 0.75 (95% CI 0.61, 0.93), P=0.01] .335
5.6.4.1.2 Sëmundja e arterieve koronare (CAD) e pa përshtatshme për
revaskularizim
Të dhënat për pacientët me ACS të pa përshtatshëm për revskularizim për
shkak të CAD të rënduar/difuz, janë të paketa. Studimet observuese në dispozicion, kryesisht kanë përfshirë pacientët më CAD stabil dhe anginë rezistente.

336,337

Megjithëse, prognoza ndryshon në varësi të karakteristikave të

pacientëve (p.sh. mosha, gjendje pas CABG ose PCI, disfunksion i VM, insuficiencë kongjestive e zemrës), në përgjithësi pacientët të pa përshtatshëm
për revaskularizim kanë mortalitet më të lartë krahasuar më pacientët të cilët
janë revaskularizuar.336 Objektiva kryesore e trajtimit farmakologjik, është
qetësimi apo lehtësimi simtomatologjik, siç ka qenë përshkruar detaj në udhërrëfyesin 2013 të ESC për menaxhimmin e CAD stabil.63
5.6.4.2 Pacientët më angiografi koronare normale (shih shtesat në uebfaqe)

Cardiomiopatia Tako–Tsubo, tromboembolia jo nga CAD, vazospazma
dhe sëmundja mikrovaskulare, të gjitha mund të shkaktojnë NSTE-ACS.
Edhe pse keto patologji janë përshkruar në udhërrëfyesin 2013 të ESC për
menaxhim të CAD stabil, karakteristikat kryesore të tyre janë përmbledhur në uebfaqe (shih shtesat). 63

5.6.5 Intervenimi koronar përkutan
5.6.5.1 Aspektet teknike dhe sfidat

Megjithëse, NSTE-ACS akoma e dyshuar ose konfirmuar, paraqet indikacionin më të shpeshtë për angiografi koronare dhe PCI, pak studime
janë fokusuar në aspektin teknik të PCI. Të dhënat e teknikes të PCI dhe
rezultateve (të priturave), janë prezentuar nga studimet PCI ose studimet
klinike dhe regjistrat që përfshijnë pacientët më ACS. Sikurse të gjitha
manifestimet e CAD, implantimi i stentit tek NSTE-ACS ndihmon në
reduktimin e shpejtë të mbylljës së enës dhe ristenozës përmes ballondilatimit dhe kjo është konsideruar strategji standarde e trajtimit.
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Bazuar në krahasimet e fundit, sigurinë dhe efikasitetin e tyre (p.sh.
prevenimi nga ristenozat dhe nevoja për përsëritje të revaskularizimit)
gjenerata e re e DES, janë me të rekomanduar në krahasim me BMS tek
NSTE-ACS. 345–347 DAPT është i rekomanduar për 12 muaj pavarësisht
tipit të stentit, ndërsa të pacientët më rrisk të lartë për ngjarje iskemike
dhe pa histori për ngjarje të gjakderdhjeve, DATP mund të përdoret edhe
më gjatë (shih seksionin 5.2.6). Sa i përket trombektomisë, rëndësia e
saj akoma nuk është vlerësuar në mënyrë adekuate tek NSTE-ACS, për
shkak të mostres që kishte madhësi joadekuate të RCTs. 348 Po ashtu, FFR
i cili është konsideruar si standard i artë invaziv për vlerësimin funksional
të seriozitetit të lezionit të CAD, roli i tij në NSTE-ACS, akoma nuk
është i definuar. Strategjitë për të reduktuar rriskun e lidhur më PCI janë
renditur në Tabelën 12.
5.6.5.2. Qasja vaskulare

Studimi klinik RIVAL i randomizuar, kishte krahasuar 7021 pacientë
me ACS (STEMI dhe NSTE-ACS), me qasje të arteries radiale kundrejt
femorale. Të priturat (rezultatet) primare për mortalitet, IM dhe insult ose
gjakderdhje jo te lidhura me CABG, në 30 ditë, ishin shfaqur në 3.7% të
pacientëve më qasje radiale krahasuar me 4.0% të grupit më qasje femorale [HR 0.92 (95% CI 0.72, 1.17),P=0.50]. Studimi klinik SAFE-PCI
kishte randomizuar femrat që i ishin nënshtruar angiografisë koronare, më
qasje radiale kundrejt femorale. Studimi ishte ndërpre më herët për shkak
të shkallës së ngjarjeve më të ulëta, në raport me ato që ishin pritur. Në
mes 1787 pacienteve të regjistruara (>50% të paraqitura me NSTE-ACS),
691 i ishin nënshtruar PCI. Në këtë studim nuk ishte treguar diferencë sinjifikante e gjakderdhjeve ose komplikimeve vaskulare në mes grupit më
qasje radiale dhe femorale tek femrat që i nënshtrohen PCI, [radial 1.2%
vs. 2.9% femoral; OR 0.39 (95% CI 0.12, 1.27), P=0.12].350
Për më tepër, studimi klinik MATRIX, në 8404 pacientë me ACS kishte
krahasuar qasjen radiale dhe femorale. Të priturat primare në 30 ditë,
MACE (major advers cardiac events-eventet e mëdha anësore kardiake),
të definuar me: vdekje, IM ose insult, ishte shfaqur në 8.8% e pacientëve
më qasje radial në krahasim më 10.3% të ata më qasje femorale [RR 0.85
(95% CI 0.74, 0.99), p=0.031]. 251Të priturat sekondare në 30 ditë, ngjarjet
anësore klinike ishin paraqitur në 9.8% dhe 11.7% të pacientëve [RR 0.83
(95% CI 0.73, 0.96),P=0.009]. Qasja radiale ishte shoqëruar më rrisk më të
ulët për mortalitet të përgjithshëm, ndërsa mortaliteti nga shkaktarët kardiak, IM dhe insulti nuk kishin diferencë sinjifikante. Të dy grupet kishin
urgjencë të ngjashëm për revaskularizim të enëve target dhe trombozë në
stent. Gjakderdhja e klasifikuar sipas BARC 3 dhe 5 (‘Bleeding Academic
Research Consortium’-‘Partneriteti Akademik i Hulumtimit te Gjakderdhjeve’) ishte reduktuar në mënyrë sinjifikante në grupin radial [1.6% vs.
2.3%; RR 0.67 (95% CI 0.49, 0.92),P=0.013].
Qasja radiale ishte shoqëruar me një shkallë më të ulët për nevojë kirurgjike riparuese në vendin e punktimit ose nevojë për transfuzion ose
produkte gjaku. Një meta-analizë e realizuar kohëve të fundit, që ka
përfshirë të dhënat nga MATRIX, kishte demonstruar një reduktim të
gjakderdhjeve të mëdha, mortalitetit, IM ose insultit, të qasja radiale krahasuar më atë femorale. 251 Qasja radiale e realizuar nga operatori më eksperiencë ka përparësi mbi atë femorale tek ACS. Andaj është rekomanduar që qendrat që trajtojnë pacientët më ACS, të fillojnë të zëvendësojnë
sa më shumë qasjen femorale në atë radiale. Në anën tjetër shkathtësitë
e qasjes femorale duhet ruajtur, për shkak së ka përparësi në shumë procedura të ndryshme si; implatimi i balones kunder-pulsative intra-aortale,
intervenimi në sëmundje strukturale të zemrës dhe procedura të revaskularizimit periferik. Megjithatë, një dokument konsensus, ka propozuar që
hap pas hapi të zëvendësohet qasja femorale me atë radiale.351

ESC Udhërrëfyesi

5.6.5.3 Strategjitë e revaskularizimit dhe rezultatet (të priturat)

Ende ka mungese të hulumtimeve të randomizuara prospektive për tipin
(komplet kundrejt jo komplet) dhe kohën (të njëkohshëm kundrejt në
stade/i organizuar) e revaskularizimit tek pacientët me NSTE-ACS. Strategjia e revaskularizimit komplet të lezioneve sinjifikante tek pacientët
me NSTE-ACS dhe sëmundje shumë-enore, duhet gjurmuar akoma, për
shkak të dy arsyeve: Së pari, disa studimi kanë treguar benefite të intervenimit të hershëm krahasuar me trajtim konzervativ tek pacientët me
NSTE-ACS, dhe që kërkojnë strategji revaskularizuese komplete, pavarësisht identifikimit dhe/ose trajtimit të lezionit fajtor.352–354 Së dyti, studimet klinike; multiple PCI dhe NSTE-ACS, kanë parë efekt prognostik
jo të mire të revaskularizimit jo komplet. Ne përputhje më ketë, skorimi
SYNTAX score 8, ka treguar prognozë të pavarur dhe jo të mirë në 30
ditë dhe 1 vit, duke përfshirë mortalitet më të lartë pas PCI, të pacientët
me ACS dhe rrisk të moderuar dhe të lartë.355,356
Megjithëse, prania e faktorëve të rëndësishëm të pamatur dhe ngatërrues, në studime retrospektvive, që kanë shfaqur prognozë jo të mire tek
pacientët që nuk kanë marrë revaskularizim komplet, nuk mund të përjashtohen. Në disa raste, revaskularizimi komplet për disa pacientë më
anatomi komplekse do të thotë rritje e rriskut nga PCI (p.sh. në prani të
okluzionit total kronik kompleks) ose që kërkohet CABG. Kjo është e
arsyeshme që të vlerësohet në raste të mungesës se të dhënave bindëse
klinike për revaskularizim komplet si mosha, gjendja e përgjithshme e
pacientit dhe komorbiditetet. Vendimi për të trajtuar të gjithë lezionet
sinjifikante njëkohësisht ose të organizohet që kjo të realizohet jo njëkohësisht, duhet të bazohet në gjendje klinike, komorbiditet, anatomi të
arterieve koronare, funksion të ventrikulit, modalitete të revaskularizimit
dhe preferencë të pacientit.
Rezultatet (të priturat) në lidhje me komplikimet periprocedurale të
PCI, po ashtu edhe rrisku iskemik afatgjatë, janë treguar me të lartë tek
pacientët më NSTE-ACS sesa tek pacientët stabil, pavarësisht menaxhimit bashkëkohorë. Në përputhje me këtë, rrisku për vdekje kardiovaskulare,
IM ose insult tek pacientët me NSTE-ACS, që janë treguar në studimet
klinike kohëve të fundit, ka rezultuar afërsisht 10% dhe 15% në ndjekje 1
dhe 2 vjet, përkatësisht. 154,206 Në anën tjetër, procedurat e revaskularizimit
paraqesin procedura me të shpeshta, me të kushtueshme dhe shkaktar me
të shpeshtë të rehospitalizimeve tek pacientët më ACS. 357,358 Kjo pasqyron
dy plane: revaskularizim të planifikuar dhe jo te planifikuar si rezultat i
simptomave ose rekurencave të ngjarjeve kardiake.357,358

5.6.6 Graftimi urëzues i arterieve koronare (CABG)
Afërsisht 10% e pacientëve me NSTE-ACS kanë nevojë për CABG.359
Një studim kohort nacional danez, ka parë që propercioni i pacientëve me
NSTE-ACS, që kërkojnë CABG është ulur nga viti 2001-2009, ndërsa
është rritur sinjifikant nevoja për angiografi koronare dhe PCI. 360 Grupi
i pacientëve me NSTE-ACS që kanë nevojë për CABG, paraqet një grup
të pacientëve mjaft sfidues, kryesisht në vështirësi për balancim të rriskut
iskemik dhe të gjakderdhjes, në lidhje më kohën për kirurgji dhe terapisë perioperative me antitrombotik. Si shtesë, pacientët me NSTE-ACS,
karakterizohen më një numër të madh të karakteristikave të rriskut të lartë
duke përshirë: moshën, gjininë femër, sëmundje të LM, disfunksion të
VM, krahasuar më ata që realizojnë CABG në mënyre elektive apo të
planifikuar. 361
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Në mungesë të të dhënave të randomizuara, koha optimale për
CABG jo emergjent të NSTE-ACS, duhet të përcaktohet individualisht, shih detajet ne seksionin 5.6.6.1 (shtesat në uebfaqe)
5.6.6.1 Koha për kirurgji dhe ndërprerje të antitrombotikëve
(shif shtesat në uebfaqe)
5.6.6.2 Rekomandimët për menaxhim perioperator të terapisë antiagreguese tek sindroma akute koronare pa elevim të ST
5.6.6.3 Aspektet teknike dhe rezultatet (shih shtesat në uebfaqe)

Rekomandimet për menaxhim perioperator të terapisë antikoaguluese, tek pacientët më sindromë akute koronare
pa ST elevim dhe që indikohet CABG

Rekomandimet

Klasa

Niveli

Pavarësisht strategjisë revaskularizuese,
një inhibitor i P2Y12 është i rekomanduar si shtesë përpos aspirinës, per 12
muaj, vetëm nësë janë të kontraindikar
si tek ngjarjet më rrisk të lartë për
gjakderdhje.

I

A

Është e rekomanduar që të vlerësohet
rrisku iskemik dhe i gjakderdhjeve nga
‘Ekipa e Zemrës’ dhe të udhëzohet koha
për CABG po ashtu menaxhimi me
DAPT.

I

C

Është e rekomanduar që të realizohet
CABG, pa vonesë të pacientët hemodinamikisht jo stabil, iskemi e vazhduar e
miokardit ose anatomi koronare më rrisk
të lartë dhe pavarësisht terapisë me antiagregues.

I

C

a

b

Ref.

c

137,
148,
153

Aspirina rekomandohet 6-12 orë postCABG, në mungesë të ngjarjeve për
gjakderdhj të vazhdueshme.

I

A

365,
366

Është e rekomanduar që të vazhdohet më
dozë të vogël të aspirinës deri në realizim
të CABG.

I

B

367–
369

Tek pacientët e stabilizur, që duhet të
realizojnë CABG dhe që janë me terapi
më DAPT, duhet të ndërpritet ticagrelori
7 ditë më parë dhe clopidogreli 5 ditë
më parë.

IIa

B

285,
370,
371

Pas CABG rifillimi më inhibitor të
P2Y12 duhet të bëhët sa më shpejtë, në
kohën kur ata konsiderohën të sigurt.

IIa

C

Testet për funksionin e trombociteve
vijn në konsiderim, kur koha nga
ndërprerja e inhibitorëve të P2Y12
deri në CABG është e shkurtër.

IIb

B

ACS=sindroma akute koronare; CABG=graftimi urëzues koronar;
DAPT=dual (oral) antiplatelet therapy (terapi e dyfishtë antiagreguese)
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që e mbështetin nivelin e evidences
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5.6.7 Intervenimi koronar perkutan (PCI) kundrejt
graftimit urëzues koronar (CABG)
Përparësitë kryesorë të PCI-së tek pacientët me NSTE-ACS janë;
revaskularizim i shpejtë i lezionif fajtor, rrisk i ulët për insult dhe
mungesë e efektit të dëmshëm të CABG në miokardin iskemik, ndërsa CABG më shpesh indikohet kur nevojitet revaskularizim komplet
tek CAD shumë-enorë. Megjithatë nuk ka akoma asnjë studim klinik
bashkëkohor, të rendomizuar, që krahason PCI dhe CABG tek pacientët me NSTE-ACS dhe CAD shumë-enorë. Pothuajse në të gjitha
studimet klinike është krahasuar strategjia e hershme invazive më atë
të vonshme, ose strategjia rutinore invazive me atë selektive, por jo
edhe PCI kundrejt CABG tek NSTE-ACS dhe CAD shumë-enorë,
andaj vendimi për PCI ose CABG mbetët akoma për t’u hulumtuar.
Në analizën post hoc tek studimi klinik ACUITY, i cili kishte përfshirë 5627 pacientë me NSTE-ACS dhe CAD shumë-enorë, kishte
treguar që 78% i ishin nënshtruar PCI ndërsa pjesa tjeter ishin trajtuar
në mënyrë kirurgjike.374
Pas koordinimit me skorimin, tek 1056 pacientë, nuk u shfaq diferencë në mortalitetin 1 mujor (CABG 2.5% vs. PCI 2.1%; P=0.69) dhe
1 vjeçar (CABG 4.4% vs. PCI 5.7%;P=0.58). Pacientët e trajtuar më
PCI kishin më pak insulte, (0% vs. 1.1%; P=0.03), IM (8.8%% vs.
13.3%;P=0.03), gjakderdhje të mëdha (9.1% vs. 45.5%;P<0.001) dhe
dëmtime renale (14.2% vs. 31.7%;P<0.001), por kishin shkallë me të
lartë për revaskularizim të pa planifikuar sesa CABG, gjatë periudhës periproedurale (3.1% vs. 0.2%;P<0.001). Në periudhën 1 vjeçare,
rrisku për insulte ishte më i ulët (0% vs. 1.1%;P=0.03), tek pacientët
e trajtuar me PCI, ndërsa revaskualrizimi i pa planifikuar (12% vs.
0.2%;P<0.001) dhe MACE kishin tendencë të ishin me të zakonshme
(25.0% vs. 19.2%;P=0.053). Një meta-analizë e nëngrupeve nga te
dhënat individuale të pacientëve (2563 pacientë me NSTE-ACS dhe
CAD shumë-enorë) ka treguar mortalitet të ngjashëm pas një periudhë ndjekje mesatare 5.9 vjeçare tek grupi PCI kundrejt CABG [9.6%
në grupin CABG vs. 11.1% në grupin PCI; HR 0.95 (95% CI 0.80,
1.12)].377
Dy studime klinike SYNERGY dhe FEEDOM, që kanë krahasuar PCI
dhe CABG në pacientët me CAD shumë-enorë, kishin përfshirë deri në
1/3 e pacientëve me angine jo stabile ose NSTE-ACS, dhe kanë parë të
arsyeshme që tek pacientët me CAD stabil, të aplikohen kriteret për të
ndihmuar në zgjedhjen e modaliteteve të revaskularizimit tek këta pacientë.378–380 Përderisa shumica e pacientëve me CAD një-enorë duhet ti
nënshtrohen PCI për lezionin fajtor, revaskularizimi individual tek pacientët NSTE-ACS më CAD shumë-enorë duhet diskutuar në kontekstin
nga ’Ekipa e Zemrës’ dhe duhet bazuar në gjendje klinike, po ashtu ne
seriozitetin e CAD dhe karakteristikat e lezionit. Skorimi SYNTAX, jo
vetëm që është treguar shumë efektiv për predikim të vdekjeve, IM dhe
revaskularizimit të pacientët më NSTE-ACS që i nënshtrohen PCI, por
po ashtu ai mund të ndihmojë edhe në zgjedhjen në mes strategjive të
revaskularizimit.381 PCI në lezionin fajtor nuk kërkon rishikim nga ‘Ekipa
e Zemrës’ kur në këtë rast intervenimi është i indikuar në bazë të klinikës,
angiografisë koronare, si iskemi e vazhduar, jostabilitet hemodinammik,
edem pulmonare, aritmi rekurente ventrikulare ose okluzion total i arteries fajore dhe që kërkon revaskularizim urgjent. Ndërsa PCI në lezionin
fajtor tek pacientët stbil me NSTE-ACS dhe që kanë CAD shumë-enorë
duhet të diskutohet nga’Ekipa e Zemrës’ nëse CABG në këtë raste është
shturar si opcion.
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5.6.8 Menaxhimi i pacientëve me shok kardiogjen

Strategjia invazive (<72 orë) është e
rekomanduar të pacientët që kanë se
paku një kriter rrisku të mesëm:

Shoku kardiogjen mund të zhvillohet gjatë hospitalizimit deri në 3% të
pacientëve më NSTE-ACS dhe është shkaktari më i shpeshtë i mortalitetit hospitalor të këta pacientë. 382–384 Okluzioni parcial ose komplet i një
ose më shumë enëve të gjakut, mund të shpie në insuficiencë të zemrës
(në veçanti tek ata me disfunksion të VM), të reduktoj vëllimin minutor të
zemrës dhe më këtë perfuzionin periferik të organeve. Zakonisht, deri në
2/3 e pacientëve që komplikohen më shok, kanë CAD tre-enorë. Shoku
kardiogjen, po ashtu mund të vije si rezultat i komplikimeve mekanike
të NSTEMI, si; regurgitim mitral për shkak të disfunksionit ose rupturës
së muskujve papilar, defekt i septumit ventrikular. Tek pacientët më shok
kardiogjen, angiografia koronare duhet urgjent të realizohet. PCI është
forma më e shpeshtë e revasklarizimit në këto raste, por nëse anatomia
koronare nuk është e përshtatshme për PCI, duhet urgjent te behet CABG.
Vlera e balonës intra-aortale kundër pulsative tek IM i komplikuar më
shok kardiogjen është treguar mjaft sfiduese.385 Oksigjenimi membranoz
me aparatur ndihmëse jasht-trupore ose implantimi i mjeteve ndihmëse të
VM në pacientë të përzgjedhur mund të vije në konsiderim.

– artimi jetë-kërcenuese ose arrest kardiak
– komplikime mekanike të IM
– insuficiencë akute e zemrës me
anginë ose ST denivelime

Stretegjia e hershmë invazive
(<24 orë) është e rekomanduar të
pacientët që kanë se paku një kriter
rrisku të lartë:
– rritje ose rënie e troponinave
kardiake kompatibil me IM

– ndryshime dinamike në ST-T
valë (simtomatike ose e hershtur) –
skromi GRACE >140.

A

322,
324

Tek pacientët që nuk kanë kritere të
rriskut, simtoma rekurente, testimi
jo invaziv (i preferuar më imazhëri)
është i rekomanduar para vendimit
për vlerësim invaziv.

I

A

113,
114

Në qendrat që kanë eksperience në
qasje radiale, qasja radiale është e
rekomanduar për angiografi koronare
dhe PCI.

I

A

251

skorimi GRACE >109 dhe
<140,

ose simptoma rekurente ose iskemi
e detektuar me teste jo invazive.

C

– ndryshime dinamike në ST-T
valë, në veqanti më ST elevime
intermitente.

I

–

Klasaa Nivelib Ref.c

I

insuficiencë renale (ShFG
<60 mL/min/1.73 m2)

FE i VM <40% ose insuficiencë
kongjestive e zemrës
– early post-infarction angina
– gjendje pas PCI
– gjendje pas CABG

5.6.9 Rekomandimet për angiografi koronare invazive dhe revaskularizim tek pacientët më sindromë
akute koronare pa elevim të ST

Strategji invazive e menjëhershme
(<2 orë) është e rekomanduar të pacientët që kanë se paku një kriter rrisku
shumë të lartë:
– jo stabilitet hemodinamik ose
shok kardiogjen
– dhimbje gjoksi e vazhdueshme ose rekurente,
pavarësisht terapisë

diabet melit

–

–

5.6.9 Rekomandimet për angiografi koronare invazive
dhe revaskularizim tek pacientët më sindromë akute
koronare pa elevim të ST

Rekomandimet

–

242,

Tek pacientët që i nënshtrohën PCI, gjenerata e re e
DES është e rekomanduar.

I

A

Tek pacientët me CAD shumë-enorë,
strategjia e revaskularizimit (p.sh. PCI
në lezionin fajtor, PCI shumë-enore,
CABG) duhët të bazohët në gjendjën
klinike, komorbiditet, serjozitetin e sëmundjes (duke përfshirë distribuimin e
lezioneve, karakteristikat e lezioneve,
skorimin SYNTAX), në pajtueshmëri më
protokollin lokal të ‘Ekipes së Zemrës’

I

C

Tek pacientët që është planifkuar trajtim afatshkurtë më DAPT (30 ditë), për
shkak të rriskut për gjakderdhje, gjenerata e re e DES duhët të vije në konsidërim
para BMS.

IIb

B

252,
386–
390

245

BMS=Stent metal-ekspozues; CABG=Graftimi urëzuës koronar;
CAD=Sëmundja e arterieve koronare; DAPT=Terapi e dyfishtë antiagreguese;

I

A

303,
326,
327

DES=Stent barn-çlirues; ShFG=Shpejtësia e filtrimit glomerular; skorimi GRACE=
Regjistri Global per Evente Akute Koronare; FE i VM=fraksioni i ejeksionit i
ventrikulit te majte; IM=Infarkti i miokardit; NSTE-ACS=Sindroma akute koronare
pa elevim te ST; PCI=intervenimi koronar perkutan; SYNTAX=SYNergjia ne mes
intervenimit koronar perktutan me TAXus dhe kirurgjise kardiake.
Koha per koronarografi është e kalkuluar nga koha e paraqitjes në spital.
a

Klasa e rekomandimeve
Niveli i evidences
c
Referencat qe mbeshtetin nivelin e evidences
b
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5.7 Specifikat gjinore (shih shtesat në uebfaqe)
Rekomandimet e menxhaimit të pacientëve më sindromë
akute koronare pa elevim të ST dhe diabet mellitus

5.8 Kushtët dhe popullatat e veçanta (shih
shtesat në uebfaqe)
5.8.1 Të moshuarit dhe fragjilet (shih shtesat në uebfaqe)
5.8.1.1 Rekomandimet për menaxhim të pacientëve të moshuar më sindromë akute koronare pa elevim të ST
5.8.2 Diabeti melit (shih shtesat ne uebfaqe)
Rekomandimet për menaxhim të pacientëve të moshuar më sindromë akute koronare pa elevim të ST
Rekomandimet
Është i rekomanduar që trajtimi me antitrombotik të bëhët në raport më peshën
trupore dhe funksionin renal

Klasa
I

Tek pacientët e moshuar, nëse është nevoja për strategji invazive/revaskularizim,
duhet të bëhët vlerësim i kujdesshëm i
rrezikut potencial dhe benefiteve, komorbiditeteve, kualitetit të jetës, fragjilitetit
dhe preferences së pacientit.

IIa

Regjimi i dozimit të beta-bllokuesve,
ACE inhibitorëve, ARB dhe statineve,
duhet të vije në konsiderim, në mënyrë
që të prevenohen efektet anësore.

IIa

a

Niveli

b

Ref.

c

C

A

408,
414–
418

C

ACE=enzima konvertuese e angiotenzinës; ARB=bllokuesi i receptorit të angiotenzin
ës;
NSTE-ACS=Sindroma akute koronare pa elevim të ST
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që mbështetin nivelin e evidences

5.8.2.1 Rekomandimet e menxhaimit të pacientëve më sindromë
akute koronare pa elevim të ST dhe diabet mellitus

Rekomandimet

Klasaa Nivelib

Ref.c

Kontrolli i glukozes në gjak
Tek të gjithë pacientët më NSTE-ACS
është i rekomanduar skriningu për diabet dhe monitorim të glikemisë tek ata
që janë të diagnostikuar ose kanë hiperglikemi.

I

C

Terapia me anti-diabetik vije në kosiderim të pacientët me ACS dhe
glikemi>10mmol/L(>180mg/dl), më
objektivin për të ju përshtatur komorbiditeteve. Duhet po ashtu të kujdesët për t’iu shmangur episodeve të
hipoglikemisë.

IIa

C

Kontrollë më e rrept e glikëmisë
duhet të bëhët në fazën akute dhe
gjatë njdekjës/përcjelljës më kujdes
më të shuar tek të moshuarit, sëmundjet kardiovaskulare të rënduara, diabeti kohëgjatë dhe kur janë
prezente më shumë komorbiditete.

IIa

C

Strategjia invazive dhe trajtimi me antitrombotik
Rekomandohet që të aplikohen antitrombotik të njëjtë tek pacientët më
diabet dhe pa diabet.

I

C

Strategjia invazive është më e rekomanduar sesa ajo jo invazive.

I

A

Rekomandohet monitorimi i funksionit
renal 2-3 ditë pas angiografisë koronare
ose PCI, më dobësim të funksionit renal
kufitar ose të trajtuar më metforminë.

I

C

Pacientët që do t’i nënshtrohen PCI,
gjenerata e re e DES është më e rekomanduar sesa BMS.

I

A

Tek pacientët më CAD shumë-enorë,
dhe që kanë rrisk kirurgjik të lejuar, rekomandohet CABG në raport ë PCI.

I

A

379,
436,
444

Tek pacientët më CAD shumë-enorë, dhe
që kanë ≤22 pikë nga skorimi SYNTAX,
PCI duhet të konsiderohet si alternativë e
CABG.

IIa

B

435,
445

352,
441,
442

240,
241,
443

ACS=sindroma akute koronare; BMS=Stent metal-ekspozues; ACS=sindroma akute
koronare; CABG=graftimi urëzues koronar; CAD=Sëmundje e arterieve koronare;
DES=Stent barn-çlirues; NSTE-ACS=Sindroma akute koronare pa elevim të ST;
PCI=intervenimi koronar perkutan; SYNTAX=SYNergjia ne mes intervenimit koronar
perktutan me TAXus dhe kirurgjise kardiake.
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidencës
c Referencat që mbështetin

nivelin e evidences
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5.8.3.1 Doza ndihmëse e antiagreguesve (shih shtesat në uebfaqe)

5.8.4 Insuficiencë akute e zemrës dhe disfunksion i
ventrikulit të majtë (shih shtesat në uebfaqe)

5.8.3.2 Rekomandimet per menaxhim të pacientëve më sindormë akute
koronare pa ST elevim dhe insuficiencë renale

5.8.4.1 Rekomandimi për menaxhim të pacientëve më sindromë
akute koronare dhe gjendje të insuficiencës akute të zemrës

5.8.3 Sëmundja kronike renale (Shih shtesat në uebfaqe)

Rekomandimet per menaxhim të pacientëve më sindoromë akute koronare pa ST elevim dhe insuficiencë
renale
Rekomandimet
Është e rekomanduar të vlerësohet funksioni renal përmes ShFG tek të gjithë
pacientët.
Rekomandohet të administrohet trajtimi me antitrombotik ne linjë të njëjtë
sikurse edhe në pacientët me funksion
renal normal; doza duhet të rregullohet
vetëm nëse ka indikacion.
Varësisht nga shkalla e disfunksionit renal, është e rekomanduar që të kalohët
në antikoagulim parenteral me UFH ose
të rregullohet doza e fondaparinuxit,
enoxaparines dhe bivalirudines, po
ashtu edhe doza e inhibitoreve të GPIIa/
IIIb.
Është e rekomanduar te kalohet ne antikoagulant s.c. ose i.v. me UFH me
dozë të rregulluar në bazë të aPTT kur
ShFG është < 20 mL/min/1.73 m2).
Tek pacientët që i nënshtrohen strategjisë invazive, duhet hidratimi më tretje
izotonike të kripërave dhe rekomandohet kontrasti të jetë izo-osmolar ose me
osmalalitet të vogël (dhe të përdoret sa
më pak vellim i kontrastit).
Është e rekomanduar angiografia koronare dhe sipas nëvojës edhe revaskularizimi, por më parë duhet të bëhët një
vlerësim i kujdesshëm i raportit rriskbenefit, dhe në veçanti të rastë më disfunksion të rënduar renal
.
Tek pacientët që do t’i nënshtrohen
PCI, gjenerata e re e DES është më e
rekomanduar sesa BMS.
CABG vije në konsidërim para PCI, tek
pacientët me CAD shumë-enor, tek të
cilët rrisku kirurgjik është i pranueshëm
CABG vije në konsidërim para PCI tek
pacientët me CAD shumë-enor, tek të
cilët rrisku kirurgjik është i pranueshëm
dhe jetëgjatësia pritët të jetë >1 vit.

Klasaa Nivelib Ref.c

I

I

I

I

B

B

453,
454

453,
454

C

A

455–
460

I

B

448

I

B

461,
462

IIa

B

463,
464

IIa

B

465,
466

aPTT=Koha parciale e protrombines se aktivizuar; BMS=Stent metal-ekspozues;
CABG=Graftimi urëzuës koronar; CAD=Sëmundje e arterieve koronare;DES=Stent
barn-çlirues; ShFG=Shpejtesia e filtrimit glomerular; GP=Glukoproteina;
i.v.=intravenoz; PCI=intervenimi koronar perkutan; s.c. =subkutan; UFH=Heparina
e pafraksionuar
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidencës
c Referencat që mbështetin nivelin e evidences

Rekomandimi për menaxhim të pacientëve më sindromë
akute koronare dhe insuficiencë akute të zemrës

Rekomandimet

Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që në departamentin
emergjent të realizohët ekokardiografia dhe të vlerësohet funksioni i VM,
funksioni valvular dhe të përjashtohët
prania e komplikimeve mekanike.

I

C

Rekomandohet angiografia koronare
e menjëhershme të pacientët më insuficiencë akute të zemrës, anginë e
qëndrueshme, ST denivelime ose shok
kardiogjen.

I

B

1,
475,
476

Rekomandohet PCI e menjëhershme
të pacientët më shok kardiogjen nëse
anatomia koronare është epershtatshme

I

B

475

Rekomandohet CABG urgjent për pacientët më shok kardiogjen nese anatomia koronare është e pa përshtatshme
për PCI

I

B

475

Rekomandohet që pacientët më komplikime mekanike nga NSTE-ACS,
të diskutohen menjëherë nga Ekipa e
Zemrës.

I

C

Implantimi i IABP vije në konsiderim
tek pacientët hemodinamikisht jo stabil/shok kardiogjen si rezultat i komplikimeve mekanike.

IIa

C

Ndihma cirkulatore mekanik për afat
të shkurtë tek pacientët më shok kardiogjen, mund të vije në konsiderim.

IIb

C

Shfrytëzimi rutinor i IABP të pacientët
me shok kardiogjen nuk është i rekomanduar.

III

B

385,
477

CABG=Graftimi urëzuës koronar; IABP=Balon pompa intra-aortike;
VM=Ventrikuli i majtë; NSTE-ACS=Sindroma akute koronare pa elevim te ST;
PCI=intervenimi koronar perkutan;
Në lidhje më menaxhimin e detajuar mjekësor për insuficiencë akute, duhet t’i referohemi udhezimëve të udhërrëfyesit 469
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që mbështetin

nivelin e evidences
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5.8.4.2 Rekomandimet për menaxhim të pacientëve me insuficiencë të zemrës dhe të shoqëruar më sindromë akute koronare
pa ST elevim.

Rekomandimet për menaxhim të pacientëve me insuficiencë të zemrës dhe të shoqëruar më sindromë akute
koronare pa ST elevim.
Rekomandimet

Klasaa Nivelib Ref.c

Tek pacientë më FE i VM ≤40%, pas
stabilizimit, rekomandohet një ACE inhibitor (ose ARB, nese ACE inhibitori
nuk tolerohet), për të reduktuar rriskun
për mortalitet, IM rekurent dhe hospitalizime për insuficiencë të zemrës.

I

Nje beta-bllokues është i rekomandar
tek pacientët më FE të VM≤40% për
të reduktuar rriskun për mortalitet, IM
rekurent dhe hospitalizime për insuficiencë të zemrës.

I

Antagonistet e receptorëve mineralokortikoid rekomandohen tek pacientët simptomatologjik (NYHA klas,
II-IV) dhe FE të VM ≤35%, pavarësisht
trajtimit me një ACE inhibitor (ose
ARB nese ACE inhibitor nuk tolerohet)
dhe beta-bllokues, për qëllim reduktimi
të rriskut për hospitalizim nga insuficienca e zemrës dhe mortalitetin në
përgjithësi.

I

Nga antagonistet e receptorëve minieralokortikoid, (eplerenone me i preferuar), janë të rekomanduar të pacientët me
FE të VM≤40% për të reduktuar rriskun
për hospitalizime dhe mortalitet.

I

Rekomandohet CRT-D ose ICD (varësisht nga gjerësia e QRS) tek pacientët
simptomatik më disfunksion të VM-së
të rënduar (FE i VM ≤35%), pa opcion
për revaskularizim dhe pas ngjarjeve
akute pavarësisht terapisë mjekësore
>40 ditë. Pacientet duhët të kenë jetëgjatësi të pritur >1 vit dhe gjendje funksionale të mirë.

Pacientët me CAD dhe FE të VM
≤35%, duhet vlerësuar iskemia reziduale dhe si me pas revaskularizimin, para
implantit primar profilaktik te ICD/
CRT-D. Ndërsa pas revaskularizimit
duhet te vlerësohet remodelimi rezervë
i VM deri në 6 muaj, para se të implantohet ICD/CRT-D primare profilakike.

I

IIa

A

A

A

B

A

B

469,
478–
481

469,
482– I
486

487,
488

469,
525

489,
490

491,
492

ACE=Enzima konvertuese e angiotenzinës; ARB=Bllokuesi i receptoreve te
angiotenzinës; CAD=Sëmundja e arterieve koronare; CRT-D=Terapia resinkronizuese kardiake me defibrilator; ICD=implantimi i defibrilatorit konvertues;FE
i VM=Fraksioni i ejeksionit i ventrikulit të majtë; IM=Infarkti i miokardit;
NYHA=Asociacioni New Yourk i Zemrës
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që mbështetin nivelin e evidences

5.8.5 Fibrilacioni atrial (shih shtesat në uebfaqe)
5.8.5.1 Rekomandimet për menaxhim të fibrilacionit atrial tek
sindroma akute koronare pa elevim të ST

Rekomandimet për menaxhim të fibrilacionit atrial
tek sindroma akute koronare pa elevim të ST

Rekomandimet

Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që të administrohet terapi
me antikoagulant tek të gjithë pacientët
që prezantohen, nëse nuk ka kontraindikacione

I

A

Të pacientët me fibrilacion atrial dhe
troponina kardiake të rritura, vijnë në
konsiderim hulumtimet për detektim të
iskemisë.

IIa

C

Kardioverzioni elektrik është i rekomanduar të pacientët hemodinamikisht jo
stabil.

I

C

Kardioverzioni elektrik dhe farmakologjik me amiodarone, është i rekomanduar tek pacientët kur mirret
vendimi për të kthyer ritmin në sinusal
(strategjia ritëm-kontroll). Kjo strategji
duhet të behët vetëm të pacientët me
episode të para të fibrilacionit atrial, ose
kur kohëzgjatja e tij është <48 orë (ose
te pacientët tek të cilët kemi dëshmi që
nuk është vërejtur tromb në shtojcën/zgjatimin e atriumit të majtë me TEE) ose
nëse pacientët janë trajtuar më antikoagulant së paku për 3 javë.

I

C

Tek pacientët hemodinamikisht stabil,
rekomandohet beta-bllokues i.v. për të
ngadalësuar pergjigjën e shpejtë ventrikulare në fibrilacion atrial.

I

C

Nëse pergjigjia ventrikulare nuk mund të
kontrollohet më beta-bllokues, rekomandohet administrim i.v. i glukozideve kardiake.

IIb

C

Administrimi i.v. i ca-bllokuesve (verapamil, diltiazem), mund të vije në konsidërim për ngadalësim të përgjigjes së
shpejtë ventrikulare në fibrilacion atrial,
të pacientët pa terapi me beta-bllokues
dhe pa shenja për insuficiencë të zermës.

IIb

497

C

Administrimi i agjenteve antiaritmik të
klasës së parë (p.sh. encainidi, flecainidi)
nuk rekomandohen.

III

B

498

Vernakalanti nuk rekomandohet

III

C

493

TOE=Ekokardiografia transezofageale
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat që mbështetin

nivelin e evidences
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5.8.6 Anemia (shih shtesat në uebfaqe)
5.8.7 Trombocitopenia
5.8.7.1 Trombocitopenia e lidhur me inhibitorët GPIIb/IIIa (shih shtesat në
uebfaqe)
5.8.7.2 Trombocitopenia e induktuar nga heparina (HIT) (shih shtesat në
uebfaqe)
5.8.7.3 Rekomandimet për menaxhimin e trombocitopenisë tek pacientët më
sindromë akute koronare pa elevim të ST

Rekomandimet për menaxhimin e trombocitopenisë tek
pacientët më sindromë akute koronare pa elevim të ST

Rekomandimet
Nëse shfaqet trombocitopenia gjatë trajtimit, menjëherë duhet ndërpritet inhibitori GPIIb/IIIa dhe/ose heparina (UFH,
LMWH ose produktet tjera të heparines)
nëse trombocitopenia është <100 000/
mL (ose numri i trombociteve është ulur
>50% nga vlera referente)
Rekomandohet transfuzion i trombociteve, të pacientët e trajtuar më inhibitor
të GPIIb/IIIa, në rast së paraqiten ngjarje
të gjakderdhjeve të mëdha ose prania e
trombocitopenisë asimtomatike e rënduar
(<10 000/mL).
Trajtimi më antikoagulant jo heparinë ose
produkte të saj, është i rekomanduar në
rast kur dokumentohet/dyshohet për HIT
.
Përdorimi i antikoagulanteve më rrisk të
ulët ose pa rrisk për HIT, ose administrim i shkurtër i UFH ose LMWH, janë
rekomanduar për të prevenuar paraqitjen
e HIT.

Klasaa Nivelib Ref.c

I

C

I

C

te statineve (statina me doza të larta), përpos kur ka kunderindikacione.
Pacientët që janë duke marrë statinë por ne doze të vogël ose mesatare,
duhet rritur doza menjëherë, vetëm nëse ka histori për jo tolerance të statineve në doza të larta.522,527,528 Në këtë drejtim, studimi IMPROVE-IT, kishte
krahasuar ndikimin e statineve si të vetme dhe të kombinuara më ngjarje
kardiake. Ai kishte randomizuar 18 144 pacientë më ACS (NSTEMI 47%,
STEMI 29% dhe anginë jostabile 24%) me LDL kolesterol <125 mg/dL
(<2.5mmol/L), që kishin marrë ezetimibe 10mg/simvastatin 40 mg ose simvastatin 40mg. Pas një periudhe ndjekjeje 7 vjeçare, ishte parë që përbërja
primare e ndjekjës: mortalitet kardiovaskular, IM, rehospitalizime per angine jo stabile, revaskularizim koronare ose insultet, ishin më të ulura tek
pacientët e trajtuar me kombinim të statineve krahasuar me ata qe kishin
marrë për trajtim vetëm një statinë [32.7% vs. 34.7%; HR 0.94 (95% CI
0.89, 0.99),P=0.016].529
IMPROVE IT ishte studimi i pare që kishte treguar përparësitë ne rezultate
klinike tek trajtimi me statinë dhe si shtesë edhe një agjent jo-statinë. Një
kufizim i këtij studimi ishte që jo të gjthë pacientët në grupin e kontrollit kishin marrë statina në doza të larta. Bazuar në rezultatet e këtij studimi, ulja e LDL-kolesterolit me medikamente jo statine duhet të vijë në
konsiderim nëse LDL-kolesteroli≥mg/dL (≥1.8mmol/L), pas NSTE-ACS,
pavarësisht tolerancës maksimale të statinës. Në kohën e finalizimit të udhërrëfyesit, ky rekomandim është aplikuar vetëm për ezetimibe.
5.9.1.2 Terapia antitrombotike

Kohëzgjatja dhe trajtimi me antikoagulant është diskutuar në seksionin
5.2.6 dhe 5.3.2, përkatësisht.

I

I

C

5.9.1.3 ACE inhibitorët

C

ACE inhibitorët janë të rekomanduar tek disfunksioni sistolik i VM ose
në insuficiencë të zemrës, hipertension ose diabet. ARB janë të indikuar
të pacientët që nuk i tolerojnë ACE inhibitorët.478–480,530,531

GP=glukoproteina; HIT=trombocitopenia e induktuar nga heparina;
LMWH=Heparina me peshë të ulët molekulare; UFF=Heparina e pa fraksionuar
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat qe mbështesin nivelin e evidences

5.8.8 Pacienetët që kërkojnë trajtim kronik më analgjetik ose anti-inflamator (shih shtesat në uebfaqe)
5.8.9 Kirurgjia jo kardiake (shih shtesat në uebfaqe)

5.9 Menaxhimi afatgjatë
5.9.1 Terapia mjekësore për prevencë sekondare
Prevenca sekondare e ngjarjeve kardiake përfshinë: terapinë mjekësore
optimale, strategjitë për modifikim të rrisk faktorëve dhe ndryshimit të
stilit të jetesës, diete kardiake, ushtrime, ndërprerje e duhanit e cila ka
një rëndësi të madhe, ngase pas episodes së ACS, pacientët janë në rrisk
të lartë për ngjarje iskemike. 521 Prevenca sekondare ka treguar një rol
kyç në prognozen e këtyre pacientëve.478,479,482,521–526
5.9.1.1 Trajtimi për ulje të lipideve

Është e rekomanduar që të te gjithë pacientë më NSTE-ACS, pas pranimit, sa më shpejtë që është e mundur, duhet të fillohet me terapi intenzive

5.9.1.4 Beta-bllokuesit

Beta-bllokuesit janë të rekomanduar tek reduktimi i funksionit sistolik të
VM (FE i VM ≤40%) nëse nuk kanë kunderindikacione. Beta-bllokuesit
nuk janë hulumtuar në RCTs bashkëkohorë të pacientët pas NSTE-ACS
dhe pa reduktim te funksionit sitolik të VM ose insuficiencë të zemrës
482–486
Në një stubim observuës tek pacientët më IM të kaluar, shfytëzimi i
beta-blokerëve nuk ishte shoqëruar më rrisk më të ulët të ngjarjeve kardiovaskulare ose mortalitet.532
5.9.1.5 Terapia më antagonist të receptorëve mineralokortikoid

Alsosteroni është i rekomanduar të disfunksioni sistolik i VM (FE i VM
≤40%) dhe insuficiencë të zemrës ose paraqitja e diabetit pas NSTEACS. Terapia me elperinon është treguar efikase në reduktim të morbiditetit dhe mortalitetit pas ACS.487,488,525
5.9.1.6 Terapia antihipertenzive

Terapia antihipertenzive (presioni arterial në vlerë të artë<140/90mmHg)
është e rekomanduar në pajtushmëri më rekomandimet e ESC për trajtim
të hipertensionit arterial. 533
5.9.1.7 Terapia për ulje të glukozes tek pacientët më diabet

Kjo temë është jashtë fushës së këtij udhërrëfyesit, dhe është diskutuar
detaj në udhërrëfyesit e fundit.433Nga rregullat e përgjithshmë, tek sëmundjët e avansuar kardiovaskulare, tek pacientë e moshuar, tek diabetiket që vuajnë nga diabeti kohë të gjatë dhe sa më shumë komorbiditete,
duhet qe në mënyrë më të rrept të kontrollohet dhe monitorohet glikemia.
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Rehabilitimi i artë i zemrës nënkupton aktivitetin fizik, dietën, ushqime
të shëndetshmë, ndërprerjën e duhanit, kontrollimin e peshës trupore, menaxhim të mirë të tensionit arterial dhe lipideve. Ky rekomandim duhët të
figuroj në fund të fletëleshimit.534

Pjesmarrja në programe rehabilituese,
për të modifikuar stilin e jetesës dhe për
të rritur zbatimin e trajtimit është e rekomanduar.
Tek pacientët më LDL kolesterol ≥70
mg/dL (≥1.8 mmol/L) pavarësisht
dozës maksimalë të statines, rekomandohet edhe një antilipemik jo statinë e

5.9.2 Rehabilitimi i zemrës dhe ndryshimi i stilit të jetesës
Tek pacientët pas NSTE-ACS, janë të mirëpritur regjistrat dhe programet
e strukturuara mirë për prevencen sekondare, të cilat mund të kenë efekt
pozitiv në kuptim të pajtueshmërisë së pacientit për regjim mjekësore dhe
për të promovuar ndryshimet e stilit të jetesës, duke përfshirë edhe aktivitetin fizik, ditën kardiake dhe ndërprerjën e duhanit. 521,535 Trajnimet aerobike duhet të përfshihën në program, tek pacientët që duam të vlerësojmë kapacitetin ushtrimor dhe rriskun lidhur më trajnimin. Nëse është
e mundur, në kuader të trajnimit të rregullt, rekomandohen ushtrimet 3
herë ose me shumë gjatë javës me një seancë 30 minuta. Pacientët që nuk
mund të ecin duhet inkurajuar fuqishëm për ushtrime të lehta. Ndërprerja
e duhanit është me efikasitet të lartë për të reduktuar morbiditetin dhe
mortalitetin pas ACS.521,536

5.9.3 Rekomandimet për menaxhim afatgjatë tek pacientët
më sindromë akute koronare dhe pa elevim të ST

Rekomandimet për menaxhim afatgjatë tek pacientët
më sindromë akute koronare dhe pa elevim të ST
Rekomandimet (për rekomandime
te trajtimit me antitrombotik shih
seksionin 5.2.9 dhe 5.3.3)

Janë të rekomanduara këshillat tek të
gjithë pacientët për ndryshim të stilit të
jetesës (duke perfshirë ndërprerjen e duhanit, aktivitet të rregullt fizik dhe dietë
të shëndetshme)
Është e rekomanduar të fillohet me doza
të larta të statines, sa më shpejtë që është
e mundur (përpos në rastet kur kontraindikohen) dhe të monitorohen për një kohë
të gjatë.
ACE inhibitoret janë të rekomanduar tek
pacientët me FE të VM ≤40% ose insuficiencë të zemrës, hypertension ose diabët, nëse nuk janë te kontraindikuar. ARB
janë alternativë, në veçanti nëse ACE inhibitorët nuk tolerohen.

Klasaa Nivelib Ref.c

I

I

536,
537

A

522,
527,
528

A

535,
541–
546

IIa

B

529

IIa

B

547–
549

ACE=Enzima konvertuese e angiotenzinës; ARB=Bllokues i recpetorëve të angiotënzinës; LDL=Lipoproteinat më dënsitet të vogël; FE i VM=Fraksioni i ejeksionit i
ventrikulit të majtë NSTE-ACS=Sindroma akute koronare pa elevim të ST.
a Klasa e rekomandimeve
b Niveli i evidences
c Referencat qe mbeshtesin nivelin e evidencs
d Kreatinina ne serum <221mmol/L (2.5 mg/dL) per meshkuj dhe <177mmol/L
(2.0 mg/dL) për femra; koncentrimi i kaliumit në serum <5.0 mmol/L.
Në kohën e finalizimit të udhërrëfyesit kjo është rekomanduar vetëm për ezetimibin.

e

6. Vlerësimi i performancës
Dallimet në aplikimin e strategjive të bazuara në dëshmi, janë të shoqëruara më një diferencë sinjifikante të rezultateve (të priturave). Disa
regjistra të mëdhenj kanë parë mangësi në trajtimin e pacientëve më
NSTE-ACS, në krahasim me rekomandimet e dhëna nga udhërrëfyesit.
Aplikimi i udhërrëfyesve ka koreluar më përmirësim të rezultateve (të
priturave) të pacientëve me ACS duke përfshi reduktimin e mortalitetit.
550,551
Kështu që si prioritet shumë i rëndësishëm është përdorimi i udhërrëfyesve të cilët janë bazuar në dëshmi. Monitorimi i vazhdueshem i
treguesve të perfomancës është një inkurajues i fuqishëm i përmirësimit
të kualitetit të trajtimit dhe minimizim të variacioneve të pajustifikuar në
kujdesin shëndetësor.

Table 14 Vlerësimi i performancës tek pacientët me
NSTE-ACS
• Perdorimi i asprines.

I

Beta-bllokuesi është i rekomanduar tek
pacientët më FE të VM ≤40%, vetëm nëse
nuk ka kontraindikacione.

I

Antagonistet e receptoreve mineralokortikoid (i preferushëm eplerenoni) janë të
rekomanduar tek pacientët me FE të VM
≤35%, insuficiencë të zemrës, ose diabet
pas NSTE-ACS, por jo edhe tek disfunksion renal sinjifikant ose hiperkaliemia d

I

Presioni diastolik i artë rekomandohet
<90mmHg (<85mmHg të diabetiket)

A

Presioni sistolik i artë konsiderohet <140

mmHg.

IIa

A

A

478–
481,
530,
531,
538
482–
486

• Përdorimi i ticagrelorit/prasugrelit/clopidogrelit.
• Përdorimi i fondaparinuxit/bivalirudines/UFH/enoxaparines.
• Përdorimi i beta-blocker tek pacientët me disfunksion të VM.
• Përdorimi i statineve.
• Përdorimi i ACE-inhibitorëve ose ARB të pacientët më disfunksion sistolik të
VM ose insuficiencë të zemrës, hipertension ose diabet.
• Përdorimi i strategjisë së hershmë invazive të pacientët më rrisk mesatar-lartë.
• Këshilla për ndërprerjen e duhanit

I

A

A

487,

• Regjistrimi i prevencës sekondare/programet reahabilituese

488,
525

• Zhvillim i programeve regjionale/ose nacionale për të vlerësuar performancën

539,
540

ACE=Enzima konvertuese e angiotenzinës; ARB=Bllokuesit e receptoreve te angiotenzines; VM=Ventrikuli i majte; NSTEMI=Infarkti i miokardit pa elevim te ST;
UFF=Heparina e pafraksionuar
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Programet janë implementuar me sukses në disa shtete, si Suedi [the
Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidencebased care in Heart disease Evaluated Ac-cording to Recommended
Therapies (SWEDEHEART)], Britani të Madhe [Myocardial Infarction
National Audit Project (MINAP) registry], Gjermani, Itali dhe Izrael.
Këto programe për vlerësimin e perfomancës po ashtu janë propozuar
dhe zhvilluar nga ESC [ACS Registry within the Euro Heart Survey Program]. Indikatoret me të rëndësishëm të performancës janë renditur në
Tabelën 14.

7. Përmbledhje e strategjisë
menaxhuese
Ky seksion përmbledhë hapat diagnostik dhe terapeutik, të përshkruar
më parë. Qëllimi i kësaj përmbledhje, është përshkrimi i hapave më të
rëndësishëm në menaxhimin e pacientëve me NSTE-ACS. Gjatë vendimmarrjes, të çdo pacient duhet të merren parasysh: historia e pacientit (p.sh.
mosha, komorbiditetet), klinika (p.sh. iskemia e vazhdueshme e miokardit, jo stabiliteti hemodinamik ose elektrik) gjetjet nga vlerësimi fillestar
(p.sh. EKG, troponina), koha dhe raporti risk-benefit i terapisë në dispozicion (p.sh. farmakologjik, vlerësim invaziv, revaskularizim).

Hapi 1: Vlerësimi fillestar dhe rrugëtimi
Dhimbja e gjoksit ose simptoma tjera atipike që paraqiten papritur, e
detyrojnë pacientin të kërkojë ndihmë mjekësore. Të gjithë pacientë të
dyshuar për NSTE-ACS duhet të pranohen në një dhomë të veçantë dhe
të vlerësohen nga një personel i kualifikuar. Koha nga kontakti i pare më
pacientin deri të realizimi i EKG-se, duhet të jetë ≤ 10 min. Duhet të
monitorohet ritmi i zemrës shih (Tabelën 7).
Diagnostikimi dhe menaxhimi i NSTE-ACS, duhet të bazohet në disa
parametra:
• Karakteristikat e dhimbjes së gjoksit; kohëzgjatja, dhe prania e shenjave dhe
simptomave tjera që mund ta orientojnë ekzaminuesin (p.sh. presioni sistolik i
gjakut, frekuenca e zemrës, auskultimi kardio-pulmonar, klasifikimi Killip);
• Vlerësimi i gjasës për diagnozë të CAD, bazuar në karakteristika e dhimbjes
së gjoksit, moshës, gjinisë, rrisk faktorëve, sëmundje e njohur koronare ose
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Tek pacientë me dhimbje të vazhdueshme dhe gjetje jo konkluduese në
EKG, vije në konsiderim ekokardiografia për të përjashtuar diagnozat e
mundshme si: perikardit, emboli pulmonare ose disekacion të aortës dhe
të njëjtën kohë merren edhe informata shtesë për NSTE-ACS siç janë
abnormalitetet regjionale të kontrahimit të VM. Të rastet e iskemisë
së vazhdueshme (nga dyshimet klinike që korelojnë me praninë e abnormaliteteve regjionale të kontrahimit të VM në ekokaridografi) ose
jo stabilitetit hemodinamik, pavarësisht gjetjeve në EKG ose vlerave
të biomarkerëve, duhet menjëherë të realizohet angiografia koronare
për të parandaluar mundësinë e shfaqjes se aritmive ventrikulare jetëkërcënuese ose për të kufizuar nekrozen miokardiale.
Në kohën e paraqitjes së pacientit në qendër mjekësore, duhet ti merret
gjaku për analiza laboratorike si: troponina kardiake (më të preferuara ato
me sensitivitet të lartë), kreatininë, hemoglobinë , hematokrit, trombocite,
glikemi dhe INR nëse pacienti është duke u trajtuar me VKA. Rezultati i
troponinës duhet te jetë në dispozicion brenda 60 min dhe matja e troponinave duhet të përsëritet pas 1-3 orë, nëse janë në dispozicion troponinat
me sensitivitet të lartë. Vlerësimi i shenjave vitale duhet të bëhët në tërësi.
Për zgjedhjen, se në cilin njësit shëndetësor duhet të vendoset pacienti
deri sa të diagnostikohet në tërësi dhe të menaxhohet, është përshkruar
në Tabelën 7.
Pacientët e dyshimtë për NSTE-ACS duhet të observohen në departamentin inter-diciplinar emergjent, derisa të përjashtohet ose diagnistikohet
sëmundja. Nëse vendoset diagnoza për NSTE-ACS, duhet menjëherë, që
të vlerësohet lipidograma. Në rastet e iskemisë së vazhdueshme, duhet të
përgatitet defibrilatori para se të realizohet revaskularizimi. Është e rekomanduar që personeli mjekësor i trajnuar në pjesën e kujdesit para-hospitalor dhe hospitalor për pacientë më NSTE-ACS të jenë të pranishëm
dhe te gatshëm për te dhëne ndihme.

Hapi 2: Diagnoza, vlerësimi i rriskut dhe
monitorimi i ritmit
Qysh në fillim, që nga vlerësimi klinik, EKG standarde, troponina kardiake
(matja e parë), me të cilat nëse është vërtetuar diagnoza për NSTE-ACS,
duhet të fillohet me trajtim me antitrombotik (përshkrimi është bërë në
hapin 3) po ashtu me terapi anti-anginale (p.sh.beta bllokues dhe nitrate).
Për me tepër, menaxhimi i pacientit bazohet ne përgjigjen e terapisë anti-

manifestime të arterosklerozës;

anginoz, vlerësim të rriskut dhe kuantifikim të tij sipas skorimit GRACE

• EKG standarde (ndryshimet në EKG si denivelime të ST segmentit apo

2.0 (http://www.gracescore.org/WebSite/default.aspx?ReturnUrl=% 2f),

ndërrime tjera sugjestive për iskemi ose nekrozë).

Bazuar në këto të dhëna, diagnoza e pacientit mund të orientohet në njërën nga
katër diagnozat e mundshme të punës;
• STEMI
• NSTE-ACS më iskemi të vazhdueshme ose jo stabilitet hemodinamik.
• NSTE-ACS pa iskemi të vazhdueshme dhe/ose stabilitet hemodinamik.
• Shkaktar tjerë përpos NSTE-ACS (nuk ka gjasa per NSTE-ACS).

Menaxhimi i pacientëve më STEMI është përshkruar në udhërrëfyesin
e mëparshëm të ESC. Vlerësimi i kategorisë “të ndryshme nga NSTEACS apo nuk ka gjasa për NSTE-ACS” duhet të vlerësohet më kujdes
e në veçanti tek të moshuarit dhe diabetiket. Trajtimi fillestar duhet të
bëhët me nitrate (sublingual ose i.v.) nëse ka dhimbje, hipertension ose
insuficience të zemrës.
Aplikimi i oksigjenoterapisë, duhet të bëhët kur saturimi i oksigjenit është
<90% ose ka distress respirator. Morfinë (i.v. ose s.c.) ose opiate tjera,
aplikohen në rast të dhimbjeve shumë të forta.

po ashtu edhe me rivlerësim dhe përsëritje të troponinave (algoritmi 1-3
orë).
Ekokardiografia është shumë e rëndësishme për identifikimin e iskemisë
ose nekrozes sugjestive (p.sh. hipokinezi ose akinezi segmentale) dhe tek
pacientet heodinamikisht jo stabil dhe që dyshohet së kjo gjendje është
me origjine koronare, atëherë ekokardiografia duhet te bëhët menjëherë.
Nëse dyshohet në disekacion të aortës apo trombo-emboli pulmonare,
ekokardiografi, D-dimeri dhe CT angiografia e aortës dhe arterieve koronare duhet të realizohet në pajtim më udhëzimet nga udhërrëfyesit e
ESC. Monitorimi i ritmit deri në 24 orë ose PCI, duhet të bëhët të pacientët me NSTEMI por më rrisk të ulët për aritmi (p.sh. nuk janë
prezente këto kritere: hemodinamikisht jo stabil, FE i VM <40%, dështim
në reperfusion, etj), ndërsa monitorimi i ritmit >24 orë vije në konsiderim
tek pacientët me NSTEMI dhe rrisk mesatar deri të lartë për aritmi kardiake (p.sh. nëse një ose më shumë kritere të mësipërme janë të pranishme).
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Hapi 3: Trajtimi me antitrombotik
Trajtimit me antitrombotik dhe zgjedhja e tyre tek NSTE-ACS, bëhet
duke u bazuar në strategjinë menaxhuese që është vendosur (p.sh. konzervative kundrejt invazive), po ashtu edhe nga modaliteti i revaskularizimit (PCI kundrejt CABG). Për dozimin e antitrombotikëve (Tabela 8, 10
dhe 11), duhet merret parasysh mosha e pacientit dhe funksionin renal.
Janë të rekomanduara aspirina dhe antikoagulantet parenteral. Tek pacientët me NSTE-ACS dhe me rrisk të vogël për gjakderdhje dhe për të
cilët është përzgjedh trajtimi konzervativ, është i rekomanduar aplikimi
i ticagrelorit (me i preferuar sesa clopidogreli). Ndërsa pacientët që kanë
nevojë për trjatim invaziv, koha optimale e administrimit të ticagrelorit
nuk është hulumtuar dhe vlerësuar në tërësi, ndërsa prasugreli është i rekomanduar vetëm pas angiografisë koronare.

Hapi 4: Strategjia invazive
Është e rekomanduar qasja radiale për realizim të angiografisë koronare
dhe/ose revaskularizimit, në epërsi ndaj asaj femorale. Strategjia për të
reduktuar komplikimet nga gjakderdhjet të lidhura me PCI, janë përshkruar në Tabelën 12. Koha për angiografi është klasifikuar në katër
kategori, bazuar në rriskun individual të pacientëve në pajtueshmëri më
Tabelën 13 dhe Figurën 6.
• Strategjia e menjëhershme invazive (<2orë) - Kjo është e ngjashme më
strategjinë e STEMI dhe duhet të realizohet tek pacientët më iskemi të vazhdueshme, që se paku kanë një nga kriteret më rrisk shumë të lartë. Qendrat që
nuk kanë të zhvilluar trajtimin e STEMI duhet që pacientin ta transferojnë
menjëherë në qendër adekuate.
• Strategjia e hershme invazive (<24 orë) - Pacientët që së paku kanë një
kriter të rriskut të lartë, duhet t’i nënshtrohen angiografisë koronare dhe/ose
PCI eventuale të hershme. Pacientët duhet të transferohen menjëherë në qendër
adekuate.
• Strategjia invazive (<72 orë) - Është e rekomanduar që tek pacientët që nuk
kanë simptoma por që kanë së paku një kriter të rriskut të mesëm, mund te
vonohet realizimi i angiografisë koronare por jo më shumë së 72 orë.
• Strategjia invazive selektive - Pacientët që nuk kanë simptoma, insuficiencë të zemrës, ndryshime në EKG, troponina kadiake të rritura (edhe pas
përsëritjes disa herë të tyre) dhe kanë rrisk të vogël për ngjarje kardiake, duhet
që vlerësimi i iskemisë të bëhet me metoda jo invazive (stres-testet) para se të
merret vendimi për strategji invazive.

Hapi 5: Modalitetet e revaskularizimit

Pacientët që janë trajtuar më pare me fondaparinux, para PCI, duhet t’u
shtohet UFH. Nëse është planifikuar CABG, dhe pacienti është duke marr
inhibitor të P2Y12, duhet ndërpritet dhe nëse lejon gjendja klinike, intervenimi kirurgjik duhet të shtyhet. Ndërsa nëse angiografia tregon qe
nuk ka opcion për revaskularizim, të rastet me lezione ekstreme, duhet të
aplikohet terapi intenzive mjekësore.

Hapi 6: Lëshimi nga spitali dhe
menaxhimi pas hospitalizimit
Edhe pse shumica e efekteve anësore tek NSTE-ACS, paraqiten në fazën
e hershme, rrisku për IM ose mortalitet është i lartë edhe për disa muaj
më vonë. Andaj modifikimi i faktorëve të rriskut, ndryshimet në stilin e
jetës, janë të rekomanduara tek të gjithë pacientët me NSTE-ACS dhe po
ashtu rekomandohet që këto ndryshime të evidentohen në programe dhe
regjistra, meqë kanë shumë rëndësi për të inkurajuar aplikimin e terapisë
si dhe modifikim të faktorëve të rriskut që janë të shoqëruar me rezultate
(të pritura) shëndetësore.

8. Mangësitë/boshllëqet në të dhëna
• Roli i testimit gjenetik për të individualizuar trajtimin dhe së fundi për të
përmirësuar rezultatet.
• Që të dyja; troponinat sensitive dhe me sensitivitet të lartë janë treguar në epërsi
nga troponinat konvencionale, por akoma nuk dihet nëse troponinat me sensitivitet më të lartë kanë përparësi në troponinat sensitive. Vlera e copeptines
mbetet akoma për t’u sqaruar.
• Performanca e algoritmit 1 orë, për të përjashtuar ose përfshirë IM akut, tek pacientët që prezantohen me dhimbje gjoksi, në departamentin emergjent, nuk
është testuar me RCT.
• Roli i CT angiografisë për të përjashtuar ose diagnostikuar IM akut në departamentin emergjent, duhet që të rivlerësohet në kontekstin e troponinave kardiake
me sensitivitet të lartë.
• Do ishte e dëshirueshme që të zhvillohet vetëm një skorim për ngjarjet iskemike
dhe te gjakderdhjeve.
• Roli i beta-bllokuesve gjatë dhe pas NSTE-ACS tek pacientët me funksion sistolik normal te VM ose lehtë të ulur, duhet të hulumtohet.
• Koha e administrimit të ticagrelorit tek pacientët që kanë tendencë për strategji
invazive duhet të definohet.
• Duhet të dhëna shtesë për të përcaktuar saktë kohëzgjatjen e terapisë së dyfishtë
me antikoagulant tek implantimi i stentit.
• Zhvillimi i antitrupave për të normalizuar hemostazën, tek pacientët që kanë

Në mungesë të studimeve klinike adekuat, rekomandimi për PCI dhe

ngjarje të gjakderdhjeve të mëdha, ndërsa fillimi më inhibitor të P2Y12 ose

CABG tek NSTE-ACS janë të ngjashëm me atë për CAD stabil. Tek pa-

NOAC duhet përshpejtuar.

cientët më sëmundje një-enore, PCI/stentim i lezionit fajtor është zgjed-

• Efikasiteti, saktësia dhe kohëzgjatja optimale e kombinimit të antikoagulantëve

hja e pare. Por të ata më sëmundje shumë-enore, vendimi për PCI ose

oral më antiagregues tek pacientët që kërkojnë antikoagulim oral afatgjatë,

CABG duhet individualizuar dhe vendimi duhet të jetë në konsultim më

duhet hulumtuar.

“Ekipen e Zemrës”. Ndërsa trajtimi i lezionit fajtor më PCI dhe më pas

• Përderisa, disa RCTs kanë krahasuar CABG dhe PCI tek popullacioni më CAD

realizimi elektiv i CABG me testim për iskemi dhe/ose FFR në lezionet

stabile dhe sëmundje shumë-enore, një krahasim i tillë është i mangët tek pa-

jo fajtore, ka përparësi tek pacientet e selektuar. Tek pacientët që marrin

cientët me NSTE-ACS.

vetëm një agregues (aspirinë) dhe i nënshtrohen angiografisë koronare,
duhet të shtohet edhe një inhibitor i P2Y12 (prasugrel ose ticagrelor por
parasugreli preferohet më shumë). Antikoagulimi duhet të përcaktohet në
bazë të rriskut iskemik dhe të gjakderdhjeve.

• Vlera e FFR-së tek PCI në pacientët me NSTE-ACS, kërkon akoma hulumtime.
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Strategjia invazive

• Kostoja e shpenzuar për ngjarjet kardiovaskulare të vonshme, pavarësisht trajtimit farmakologjik më inhibitor efektiv të P2Y12 dhe statina, kërkohet përsëri

5

për rivlerësim patofiziologjik të këtyre rezultateve (të priturave) negative dhe
për rivendosje të strategjisë parandaluese.
• Hulumtimet klinike janë në proces për të shqyrtuar nëse ulja e LDL-kolesterolit
ose terapia imuno-modulatore (p.sh. inhibimi PCSK-9, CEPT, metotreksati
ose antitrupat monoklonal anti-IL-1) si shtesë nga terapia maksimale e lejuar e
statineve, mund të përmirësojnë prognozën afatgjatë.
• Duhet të përcaktohet kufiri optimal hemoglobinë/hematokrit për transfuzion, tek
pacientët me NSTE-ACS.
6

9. Për të bërë dhe jo për të bërë porosi
nga udhërrëfyesit
7

Rekomandimet

Klasaa Nivelib

Diagnoza
1

2

Ngjashëm më algoritmin 0 orë/3 orë, është
i rekomanduar një vlerësim i shpejtë i “rregullës përjashtuese dhe përfshirëse 0 orë dhe
1 orë” nëse troponinat me sensitivitet të lartë
janë në dispozicion. Si shtesë, rekomandohet
testimi pas 3-6 orë, nëse 2 matjet e para të troponinave nuk janë konkluduese dhe gjendja
klinike akoma është e dyshimtë për ACS.
Ekokardioagrafia është rekomanduar për të
vlerësuar funksionin regjional dhe global të
VM.

I

B

Një inhibitor i P2Y12 është i rekomanduar, si
shtesë përpos aspirinës për 12 muaj, vetëm
në rastët kur është i kontraindikuar nga gjakderdhjet e mëdha.
• Është i rekomanduar ticagrelori (180 mg dozë
ngopje, 90 mg dy herë në ditë) nëse nuk ka
kontraindikacione,c për të gjithë pacientët më
rrisk të moderuar deri të lartë (p.sh. troponina
kardiake të rritura), pavarësisht fillimit të terapisë më clopidogrel (i cili duhet të ndërpritet
kur të fillohet ticagrelori).

• Është i rekomanduar prasugreli (60 mg dozë
ngopje, 10 mg dy herë në ditë) tek pacientët
që janë duke pergatitur për fillim të strategjisë invazive/PCI (vetëm nëse është i kontraindikuarc)
• Është i rekomanduar Clopidogreli (300–600
mg dozë ngopje, 75 mg në ditë) të cilët nuk
mund të marrin ticagrelor ose prasugrel.

4

Nuk rekomandohet të aplikohet prasugreli, tek pacientët kur nuk dihet anatomia
e arterieve koronare

Rekomandohet strategji e hershme invazive
(<24 orë) tek pacientët që kanë së paku një
nga kriteret e rriskut të lartë si: rritje ose rënie
e troponinave kardiake kompatibile me IM;
ndryshime dinamike të ST-T valës (simtomatike ose të heshtur); skorimi GRACE >140.

Rekomandohet stregtegji invazive (<72 orë)
tek pacientët që së paku kanë një nga kriteret
e rriskut mesatar si :
• Diabet mellit
• Insuficiencë renale (ShFG <60 mL/
min/1.73 m2)
• FE i VM <40% ose insuficiencë
akute e zemrës
• Anginë e hershme pas IM
• PCI kohëve të fundit
• Gjendje pas CABG
• Skorimi GRACE >109 dhe <140, ose;
simtoma rekurente ose iskemi e detektuar
me heret me teste jo invasive.

I

C

I

A

I

A

I

A

I

C

I

A

Revaskularizimi koronar

I

C

Trajtimi me antiagregues
3

Rekomandohet strategji e menjëhershme invazive (<2orë), tek pacientët që kanë së paku
njerën nga kriteret e rriskut shumë të lartë
si: jostabilitet homodinamik ose shok kardiogjen; dhimbje gjoksi e vazhdueshme ose
rekurente pavarësisht trajtimit medikamentoz; aritmi jetë-kërcënuese ose arrest kardiak;
komplikime mekanike të IM; insuficiencë
akute e zemrës më anginë të qëndrueshme
ose ST denivelime; ndryshime dinamike
ST-T valë, në veçanti më ST elevime intermitente.

8

9

I

I

A

B

I

B

I

B

III

B

Në qendrat që kanë eksperiencë , rekomandohet qasje radiale per angiografi koronare
dhe PCI.
Rekomandohet që tek pacientët me CAD
shumë-enor, për stratëgji invazive (p.sh. PCI
në lezionin fajtor, PCI në shumë enë ose
CABG), të bazohët në: gjendje klinike, komorbiditete, skorimin SYNTAX, lezionet angiografike karakteristike dhe në akordim me
protokollin lokal nga “Ekipa e Zemrës”)

Prevenca sekondare kardiovaskulare
10

Rekomandohet të fillohet më doza të larta të
statines (nëse nuk është e kontraindikuaa) në
kohë sa më të shpejtë dhe të monitorohen për
një kohë të gjatë.

ACS=Sindroma akute koronare; CABG=Graftimi urëzues koronar; CAD=Sëmundje e
arterieve koronare; ShFG=Shpejtesia e filtrimit glomerular; skorimi GRACE= Regjistri
Global per Evente Akute Koronare; FE i VM=Fraksioni i ejeksionit i ventrikulit te majte; IM=Infarkti i miokardit; PCI=Intervenimi koronar përkutan; SYNTAX=SYNergjia
ne mes intervenimit koronar perktutan me TAXus dhe kirurgjise kardiake. coronary
intervention with TAXus and cardiac surgery.
a
Klasa e rekomandimeve
b
Niveli i evidences
c Kontraindikacionet për ticagrelor: IM i kaluar, histori për hemorragji ose gjakderdhje
e vazhdueshme. Kontraindikacionet për prasugrel: hemorragjia inrakranial e mëhershme, iskemi, insult ose atak iskemik tranzitor ose gjakderdhje e vazhdueshme; Prasugreli në përgjithësi nuk është i rekomanduar të pacientetët ≥75 vjeç ose peshë trupore
< 60 kg.
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10. Shtesat në uebfaqe dhe dokumentet
e bashkëngjitura
Të gjitha figurat dhe tabelat janë në dispozicion në uebfaqe: http://www.
escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/
Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-ST-segm
Questions and answers companion manuscripts of these guide-lines are
available via this same link.
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