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ACCOAST A  Krahasimi i Prasugrel-it gjatë kohës së Intervenimit Koronar Perkutan  ose si Para-trajtim me rastin e Diagnostikimit me 

Infarkt Miokardi Pa Elevim të ST(NSTEMI) 
ACE  Enzimi angjiotenzinë-konvertuese
ACEF  Mosha, Kreatinina, Fraksioni i Ejeksionit
ACS  Sindroma Akute Koronare
ACUITY  Strategjia e Triazhimit të  Kateterizimit Akut  dhe Intervenimit
ADAPT-DES Vlerësimi i Terapisë së Dyfishtë 

AntiAgreguese me Stenta Barna-Hollues 
AF Fibrilacioni Atrial
APPRAISE-2 Apiksabani për Prevenimin e Eventeve Akute Iskemike dhe Eventet e Sigurisë
aPTT Koha Parciale e Tromboplastinës së aktivizuar
ARCTIC Vlerësimi me Randomizim të dyfishtë i strategjisë antiagreguese Konvencionale kundrejt strategjisë së bazuar në monitorim për

implamtimin e stentit bari-çlirues, dhe Ndërprerjes së Trajtimit kundrejt Vazhdimit të trajtimit një vit pas stentimit
ARMYDA terapia Antiagreguese për Reduktimin e Dëmit Miokardial gjatë Angjioplastisë
ARTS Studimi mbi Terapitë Rivaskularizuese Arteriale
ASA acidi acetilsalicilik
ASCERT Bashkëpunimi: Fondacioni i Kolegji Amerikan i Kardiologjisë –Shoqata e Kirugëve Torakal Databaza 
ATLAS ACS
2–TIMI 51 Terapia Anti-Xa për Uljen e eventeve kardiovaskulare si Shtesë e terapisë Standarde te subjektet me Sindromë Akute 

Koronare –Tromboliza te Infarkti i Miokardit 51
ATOLL STEMI Akut i Trajtuar me IKP primar (primary PCI) dhe enoxaparin intravenoz ose UFH për Uljen e eventeve iskemike dhe 

gjakderdhjes te përcjellja afat-shkurtë dhe afat-gjatë 
AVR zëvendësimi i valvulës aortale
AWESOME Angina Me Evaluim Serioz Mortaliteti Operativ
b.i.d. dy herë në ditë
BARI-2D Hulumtimi i Rivaskularizimit  Angjioplastik Urëzues 2 Diabeti 
BASKET–PROVE    BASKET-Ekzaminimi i Validitetit Prospektiv 
BMS stenti metalik; metal-ekspozues
BRAVE Evaluimi i Alternativave Reperfuzionale Bavariane 
BRIDGE Antikoagulimi Urëzues te Pacientët që u Duhet Ndërprerje e Përkohshme e Terapisë me Varfarinë për Procedurë Elektive 

Invazive 
CABG graftimi urëzues (anash-kalues) i arterieve koronare
CAD sëmundja e arterieve koronare
CARDIA Rivaskularizimi i Arteries Koronare në Diabet
CAS stentimi i arteries karotide
CASS Studimi i Kirurgjisë së Arteries Koronare 
CCS Shoqata Kanadeze Kardiovaskulare 
CE Konformiteti ‘Europe’ –ian
CEA endarterektomia karotide
CHA2DS2-VASc Pamjaftueshmëria kongjestive e zemrës ose disfunksioni i ventrikulit të majtë, Hipertensioni, Mosha ≥75[Dyfish], Diabeti, 

Inzulti [Dyfish] –sëmundja Vaskulare, Mosha 65-74 dhe Gjinia [Femër]
CHAMPION Cangrelor kundrejt Terapi Standarde për Arritjen e Menaxhimit Optimal të Inhibimit të Trombociteve 
CI intervali i konfidencës
CIN nefropati e indukuar nga kontrasti
CKD sëmundja kronike e veshkës
COMFORT-
ABLEAMI Krahasimi i Stentit të brenda-mbështjellur me Biolimus Me Stentat Metal-Ekspozues në Infarktin Akut të Miokardit me ST-

Elevim 
COURAGE Rezultatet Klinike Sipas Rivaskularizimit dhe Evaluimi i  trajtimit Medikamentoz Agresiv 
COX ciklo-oksigjenaza
CREDO Clopidogrel-i për Reduktimin e Eventeve Gjatë Observimit
CRT terapia resinkronizuese kardiake
CT tomografia e kompjuterizuar
CTO okluzioni kronik total
CURE Clopidogrel-i në Prevenimin e Eventeve Rekurente në Anginën Jostabile 
CURRENT-
OASIS 7 Përdorimi i Dozës Optimale të Clopidogrel-it dhe Aspirin-it për Redukimin e Eventeve Rekurente –Organizata e Shtatë mbi 

Vlerësimin e Strategjive në Sindromet Iskemike 7 
CYP P450 citokromi P450



DANAMI Hulumtimi DANez në Infarktin Akut të Miokardit 
DAPT terapia e dyfishtë antiagreguese
DEB-AMI Baloni Barna Çlirues në Infarktin Akut të Miokardit
DELTA Stenti Barna-Çlirues për Arterien koronare kryesore të MajTë
DES stentibarna-çlirues
DI–DO koha nga brenda deri jashtë
DIGAMI Diabeti, Infuzioni Glukozë Insulin në Infarktin Akut të Miokardit 
DPP-4 dipeptidil peptidaza 4
DTB koha derë-balon
EACTS Asociacioni Europian për Kirurgji kardio-Torakale
EAPCI Asociacioni Europian për Intervenime Kardiovaskulare Perkutane
EARLY-ACS Inkibimi i hershëm i glikoprotein IIb/IIIa te sindroma akute pa ST-elevim
ECG elektrokardiogrami
EF fraksioni i ejeksionit
EMS shërbimi emergjent mjekësor
ESC Shoqata Europiane e Kardiologjisë
EUROMAX       Ambulanca Europiane e Angjiografisë së Sindromës Akute Koronare
EXAMINATION Stenti Everolimus-çlirues kundrejt BMS te infarkti me elevim të ST- segmentit 
EXCELLENT Efikasiteti i Xience/Promus kundrejt Cypher në redukimin e Humbjes së Vonshme Pas stentimit
FAME Rezerva e Qarkullimit Fraksional kundrejt Evaluimit Multienor me Angjiografi
FFR rezerva e qarkullimit fraksional
FINESSE Intervenimi me Shpejtësi të Rritur Riperfuzionale për Stopimin e Eventeve
FMCTB kontakti i parë mjekësor me balon
FRISC-2 Fragmin gjatë Instabilitetit në Sëmundjen e Arterieve Koronare
FREEDOM Evaluimi i Rivaskularizimit në të ardhmen te Pacientët me Diabet Melit
GFR niveli i filtrimit glomerular
GP IIb/IIIa glikoproteina IIb/IIIa
GRACE Regjistri Global i Eventeve Akute Koronare
GRAVITAS Matja e Përgjigjes me Verifiko tash Analizën: Impakti në Trombozë dhe Siguri
GUSTO Përdorimi Global i Streptokinazës dhe Aktivizuesit të Plazminogjenit Indor për Arteriet Koronare të Okluduara
HAS-BLED Hipertensioni,funksionet Abnormale renale/hepatike, Inzulti, historia e Gjakderdhjes ose predispozimi, INR Labile. Të 

Moshuarit, Barërat/Alkooli
HbA1c hemoglobina e glukolizuar A1c
HEAT-PCI Sa Efektive janë Terapitë Antitrombotike në IKP primare 
HORIZONS-AMI Harmonizimi i Rezultateve me Rivaskularizim dhe Stenta te Infarkti Akut i Miokardit 
HR hazard ratio
iFR instantaneous wave-free ratio
i.v. intravenoz
IABP balon pompa intra-aortale
IABP-SHOCK Balon Pompa Intra-aortale te Shoku Kardiogjen
ICD defibrilatori kardiovertues implantabil
IMA arteria mamare interne
INR raporti i normalizuar internacional
ISAR-CABG A është Stentimi barëra-çlirues i Shoqëruar me Përmirësim rezultatesh në Graftimin Urëzues   të Arterieve koronare
ISAR-REACT Stentimi intrakoronar dhe Regjimi Antitrombotik –Veprimi Rapid i Hershëm për Trajtimin Koronar
ISAR-SAFE Stentimi Intrakoronar dhe Regjimi Antitrombotik: Siguria Dhe Efikasiteti i DAT 6-mujor pas stentimit barëra-çlirues
IVUS imazheria ultrasonografike intravaskulare
LAA shtojca e atriumit të majtë
LAD zbritëse e përparme e majtë
LCx lakore e majtë
LDL-C kolesteroli lipoproteinik me dendësitet të ulur 
LM kryesore e majtë
LMWH heparinë me peshë të vogël molekulare
LoE niveli i evidencës
LV ventrikuli i majtë
LVAD mjeti asistues i ventikulit të majtë
LVEF fraksioni i ejeksionit i ventrikulit të majtë
LVESVI indeksi i volumit fund-sistolik të ventrikulit të majtë
MACCE eventi madhor i disfavorshëm kardiak dhe cerebrovaskular
MACE eventi madhor i disfavorshëm kardiak
MADIT II Hulumtimi Multicentrik i Implantimit të Defibrilatorit Automatik II
MADIT-CRT Hulumtimi Multicentrik i Implantimit të Defibrilatorit Automatik-Terapia Resinkronizuese Kardiake
MASS II Mjekësore, Angjioplastia apo Kirurgjia Studimi II
MDCT TK multi-detektorësh
MI infarkti i miokardit 
MIDCAB minimalisht invaziv urëzimi direkt i arterieve koronare



MPS ngarkesa perfuzionale e miokardit
MRI imazheria e rezonancës magnetike
MT terapia mjekësore
NCDR CathPCI Regjistri i databases Nacionale Kardiovaskulare
NOAC anticoagulant oral joantagonist i Vitaminës K
NSAID bari antiinflamator josteroid 
NSTE-ACS sindroma akute koronare pa elevim të ST-segmentit
NSTEMI Infarkti i miokardit pa elevim të ST-segmentit 
NYHA Nju Jork  Asociacioni i Zemrës 
o.d. omni die çdo ditë
OASIS Strategjia Optimale Antiagreguese për Intervenime
OCT tomografia e koherencës optike
On-TIME-2 Vazhdimi i Tirofiban-it në Evaluimin e Infarktit të Miokardit
OPTIMIZE Kohëzgjatja e optimalizuar e Terapisë me Clopidogrel Pas Trajtimit Me Stent Zotarolimus-çlirues në Praktikën Klinike të 

Realitetit 
OR odds ratio
p.o. nga goja (‘per os’)
PACCOCATH Balon Kateteri i Mbështjellur me Paclitaxel
PAD sëmundja e arterieve periferike
PARIS  Paternet e Mos-Përfilljes ndaj Regjimeve  Antiagreguese Te Pacientët e Stentuar
PCAT       Angjioplastia Koronare Primare kundrejt Trombolizës
PCI       intervenimi koronar perkutan
PEPCAD PTCA-Kateteri Paclitaxel-çlirues në Sëmundjen Koronare 
PES stenti paclitaxel-çlirues 
PET tomografia pozitron emituese
PLATO Studimi i Inkibimit të Trombociteve dhe  Rezultatet e Pacientëve
PRAMI Angjioplastia Prevenuese te Infarkti Akut i Miokardit 
PRECOMBAT Kryesoret e Krahasimit të Randomizuar të kirugjisë Urëzuese kundrejt Angjioplastisë me Stent Sirolimus-çlirues te 

Pacientët me Sëmundje të Arteries Koronare Kryesore të majtë
PROCAT Arresti Kardiak Jashtë-Spitalor në Regjionin e Parisit

PRODIGY Studimi i PROlongimit të Trajtimit të Antiagregues te Pacientët Me Sëmundje të Arteries Koronare Pas Gradimit të 
Hiperplazisë Intimale të Indukuar nga Stenti

PROTECT AF Sistemi i Kujdestarit të Shtojcës së Atriumit të Majtë për Mbrojtje Embolike te Pacientët me FibrilacionAtrial 
q.d. çdo ditë (‘quaque die’)
RCT hulumtim/studim i randomizuar klinik 
REPLACE  Evaluimi i Randomizuar  në Ndërlidhjen e Angiomax me PCI në Redukimin e Eventeve Klinike
RESET Siguria e Reale dhe Efikasiteti i Terapisë së DyfishtëAntiagreguese3-mujore Pas Implantimit të Stentit Zotarolimus çlirues
RIVAL Qasja Radiale kundrejt asaj femorALe për intervenim koronar
RR raporti i riskut (risk ratio)
RRR reduktimi i riskut relativ
s.c.          subkutan
SAVOR-TIMI Saxagliptin-i dhe Rezultatet Kardiovaskulare te Pacientët me Diabet melit Tip 2
SCAD sëmundja stabile e arteries koronare
SCAAR Regjistri Suedez i Angiografisë Koronare dhe Angioplastisë
SCD-HEFT Vdekja e Papritur Kardiake në Studimin e Pamjaftueshmërisë së Zemrës
SES stenti sirolimus-çlirues
SHOCK A do të Duhej të bëhejRivaskularizimi Emergjent i Koronareve të Okluduara te Shoku Kardiogjen
SOLVD      Studimet e Disfunksionit të Ventrikulit të Majtë
SPECT     TK me emitim të një fotoni
STE-ACS sindroma akute koronare me elevim të ST-segmentit
STEEPLE Evaluimi i Randomizuar i Sigurisë dhe Efikasitetit të Enoksaparinit Intravenoz te Intervenimi Koronar Elektiv 

STEMI Infarkti i Miokardit me Elevim të ST-segmentit
STICH Trajtimi Kirurgjik te Pamjaftueshmëria Iskemike e Zemrës
STREAM Riperfuzionimi i Hershëm STrategjik Pas infarktit të Miokardit
STS Shoqata e Kirurgëve Torakal
SVG grafti i venës safena 
SVR rekonstruksioni kirurgjik ventrikular 
SYNTAX Sinergjia ndërmjet Intervenimit Koronar Perkutan me TAXUS dhe Kirurgjisë Kardiake
TACTICS-TIMI 18        Trajto anginën me Aggrastat dhe përcakto Koston e Terapisë me Strategjinë Invazive apo Konzervative –Tromboliza

te Infarkti i  Miokardit
TARGET Hulumtimi mbi Ngjashmërinë e Rezultateve të Efikasitetit të Tirofiban-it dhe REO-Prol
TASTE Aspirimi i Trombit gjatë IKP te Infarkti Akut i Miokardit
TAVI implantimi transkateteral i valvulës aortale
TIA ataku tranzitor iskemik 



TIMACS Kohëzgjatja e Intervenimit te Pacientët me Sindromë Akute Koronare
TIME Hulumtimi i Terapisë Medikamentoze Invazive te të Moshuarit
TIMI Tromboliza në Infarktin e Miokardit
TRIGGER-PCI Testimi i Reaktivitetit të Trombociteve te Pacientët me Clopidogrel që u nënshtrohen Vendosjes

Elektive të Stentit për Udhëzim Alternativ Terapeutik Me Prasugrel
TRITON TIMI-38 Hulumtimi për Vlerë Përmirësimi në Rezultatet Terapeutike me Optimizim të Inkibimit të 

Trombociteve me Prasugrel –Tromboliza te Infarkti i Miokardit 38
TVR ena e cakut për rivaskularizimi
UFH heparina e pafraksionuar
VAD mjeti asistues ventricular
VF fibrilacioni ventrikular
VKA antagonist i vitaminës  K
VSD defekti septal  ventrikular
VT takikardia ventrikulare
WOEST Cila është terapia Optimale antiagreguEse dhe antikoagulante te pacientët me antikoagulim oral dhe StenTim koronar

ZEST-LATE/REALLATE  Implantimi i Stentit Zotarolimus-çlirues, Sirolimus-çlirues, apo PacliTaxel-çlirues për Lezionet Koronare –Eventet e 
Vonshme Arteriale Koronare/Pacientët Real të Trajtuar me Implantim të Stentit Medikament-çlirues dhe Eventet e    Vonshme Trombotike të 
Arterieve Koronare



1. Parathënia

Udhërrëfyesit inkorporojnë dhe evaluojnë tërësinë 
e evidencës  në dispozicion, gjatë kohës së të 
shkruarit të tyre, rreth një çështjeje të caktuar, me 
qëllim ndihmesën e profesionistëve shëndetësorë 
për zgjedhjen e strategjive më të mira menaxhuese 
për pacientin e caktuar me gjendjen përkatëse, 
duke pasur parasysh impaktin në rezultat, sikurse 
edhe raportin: risk-benefit të mjeteve (dispozitave) 
të caktuara diagnostike ose terapeutike. 
Udhërrëfyesit dhe rekomandimet do duhej 
ndihmuar profesionistët shëndetësorë për marrjen 
e vendimeve në praktikën e tyre ditore; sidoqoftë, 
vendimet finale për pacientin e caktuar do duhej 
patjetër marrë nga profesionisti/ët shëndetësor 
përgjegjës, në konsultim me pacientin dhe 
ofruesin e kujdesit, në formën më të 
përshtatshme. 

Një numër i madh udhërrëfyesish janë publikuar 
vitet e fundit nga Shoqata Europiane e 
Kardiologjisë (ESC) dhe Asociacioni Europian për 
Kirurgji Kardio-Torakale (EACTS), sikurse edhe nga 
shoqata e organizata tjera. Duke pasur parasysh 
impaktin e tyre në praktikën klinike, janë 
përcaktuar edhe kriteret e kualitetit për 
sendërtimin e udhërrëfyesve, në mënyrë që të 
gjitha vendimet t’i bëhen transparente 
përdoruesit. Rekomadimet për formulimin dhe 
botimin (nxjerrjen) e Udhërrëfyesve të ESC/EACTS 
mund të gjinden në ueb-sajtin e ESC-
së:(http://www.escardio.org/guidelines-
surveys/esc-guidelines/about/Pages/rules-writing. 
aspx). Këta udhërrëfyes të ESC/EACTS paraqesin 
njëkohësisht qëndrimin zyrtar të këtyre dy
subjekteve (shoqatave) për këtë çështje të caktuar, 
e që poashtu kjo gjë i nënshtrohet edhe 
përditësimit në baza rregullta.

Tabela 1 Klasët e rekomandimeve

Klasat e
rekomandimeve

Definicioni Sugjerimet për tu përdorur

Klasi I Dëshmi dhe/ose pajtim i 
përgjithshëm  se trajtimi apo 
procedura aktuale është e 
dobishme, e përdorshme, 
efektive

Rekomandohet/indikohet

Klasi II Evidencë konfilktuese dhe/ose 
deivergjence ne opinion në 
lidhje me 
përdorshmërinë/efikasitetin e 
trajtimit apo procedures në 
fjalë

Klasi IIb Pesha e evidencës/opinionit 
është në favor të 
përdorshmërisë/efikasitetit

Duhet të merret në konsiderim

Klasi IIb Përdorshmëria/efikasiteti 
është më pak i vendosur me 
evidencë/opinion

Mund të merret në konsiderim

Klasi III Evidencë ose pajtueshmëri e 
përgjithshme se trajtimi ose 
procedura e caktuar nuk është 
e përdorshme/efektive, dhe në 
disa raste mund të jetë e 
dëmshme

Nuk rekomandohet



Anëtarët e kësaj Task Force janë zgjedhur nga ESC 
dhe EACTS në atë mënyrë që të jenë profesionistë të 
involvuar në kujdesin mjekësor të pacientëve me 
këtë patologji. Ekspertët e zgjedhur të kësaj lëmie 
kanë ndërmarrë rishqyrtim gjithëpërfshirës të 
evidencës së publikuar për menaxhimin (përfshirë: 
diagnozën, trajtimin, prevenimin dhe rehabilitimin) e 
gjendjes së caktuar, në pajtim me Komitetin e ESC-së 
për Udhërrëfyesit mbi Praktikën (ESC CPG) dhe 
politikat/procedurat e Komitetit të Udhërrëfyesve të 
EACTS. Më tej, është bërë evaluim kritik i 
proceudurave diagnostike dhe terapeutike, përfshirë 
këtu edhe vlerësimin e raportit: risk-dobi. Aty ku të 
dhënat ekzistojnë, janë përfshirë edhe vlerësimet e 
rezultateve të pritshme shëndetësore për 
populacione (popullsi) më të mëdha. Niveli i 
evidencës dhe fuqia e rekomandimit për opcione të 
caktuara menaxhimi janë të matura dhe graduara 
sipas shkallëve të para-caktuara, siq janë të ilustruara 
në Tabelat 1 dhe 2. 
Ekspertët e paneleve formuluese dhe shqyrtuese 
kanë të kompletuar formularin ‘deklarata e interesit’, 
me qëllim evitimi të mundësive reale apo potenciale 
të konfliktit të interesit. Këta formularë janë 
inkorporuar në një dosje dhe mund të gjinden në 
ueb-sajtin e ESC-së: http://www. 
escardio.org/guidelines. Për çfarëdo ndryshimi në 
deklaratën e interesit që shfaqet gjatë kohës së 
shkruarjes së udhërrëfyesit duhet patjetër njoftuar 
ESC/EACTS. Të gjithë mbështetjen financiare Task 
Forca e ka pranuar nga ESC dhe EACTS, pa kurrfarë 

involvimi nga ana e industrisë së kujdesit 
shëndetësor. 

Komiteti i ESC për Udhërrëfyesit mbi Praktikat (ESC 
CPG) mbikëqyr dhe ko-ordinon përgatitjen e 
udhërrëfyesve të rinj që bëhen nga Task Forca, 
grupet e ekspertëve apo panelet e konsensusit. 
Komiteti është gjithashtu përgjegjës për procesin e 
miratimit e këtyre udhërrëfyesve. ESC-ja dhe 
Udhërrfyesit e Përbashkët u nënshtrohen 
rishqyrtimit gjithëpërfshirës nga Komiteti i 
Udhërrëfyesve mbi Praktikën (CPG) dhe nga 
Komitetet partnere si dhe nga ekspertët e jashtëm. 
Pas revidimit adekuat aprovohet nga të gjithë 
ekspertët e përfshirë në Task Forcë. Dokumenti i 
finalizuar aprovohet nga CPG/EACTS për publikim 
simultan në ‘European Heart Journal’ dhe revistën 
simotër, në këtë rast ‘European Journal of Cardio-
Thoracic Surgery’. E tërë kjo punë është rezultat i 
marrjes në konsiderim të njohurive shkencore dhe 
mjekësore, si dhe evidencës në dispozicion në raport 
me kohën e botimit. 
Puna e formulimit të Udhërrëfyesve të ESC/EACTS 
nënkupton jo vetëm integrimin e hulumtimeve më të 
reja, por poashtu edhe krijimin e mjeteve edukative 
dhe programeve implementuese për rekomandimet. 
Kështu për implementimin e udhërrëfyesve 
prodhohen mjete apo materiale të ndryshme si: 
verzione xhepi, slajde përmbledhëse, broshura me 
porositë kryesore, verzione elektronike për aplikim 
digjital (telefona të ‘menqur’), etj. 

Mirëpo, meqë këto verzione janë të shkurtuara, 
atëherë në rast nevoje, do duhej referuar verzionit 
tekst-plotë, i cili është pa pagesë në dispozicion në 
ueb-sajtet e ESC-së dhe EACTS-së. Shoqatat 
nacionale të ESC-së dhe EACTS-së inkurajohen për 
marrjen, përkthimin dhe implementimin e 
Udhërrëfyesve të ESC-së. Programet 
implementuese janë të nevojshme sepse është 
dëshmuar që përfundimi i sëmundjes mund të 
ndikohet në mënyrë të favorshme me aplikimin e 
plotë të rekomandimeve klinike.

Tabela 2      Nivelet e evidencës

Niveli A i 
evidencës

Të dhëna që rrjedhin nga testime 
multiple klinike të randomizuara ose 
meta-analiza

Niveli B i 
evidencës

Të dhëna që rrjedhin nga një testim i 
vetëm klinik i randomizuar ose 
studime të mëdha jo të 
randomizuara

Niveli C i 
evidencës

Konsensusi i opinionit të ekspertëve 
dhe/ose studimeve të vogla,             
studime retrospektive, regjistra 



2. Hyrje

Pesëdhjetë vite të rivaskularizimit miokardial

     

     Më 2014, graftimi/shartimi urëzues/anashkalues i 
arterieve koronare (CABG) feston 50-vjetorin e 
procedurave të para të realizuara më 
1964.

1
Trembëdhjetëvite më vonë,realizohet 

intervenimi koronar perkutan (PCI)i parë.
2

Që atëherë, teknikat rivaskularizuese janë 
karakterizuar me avansime kontinuale, në veçanti 
përdorimi sistematik i përçuesve/gypave arterial te 
rastet e CABG, dhe, ardhja e stentave. Ndërkohë, PCI 
bëhet një prej intervenimeve terapeutike të 

aplikuara më së shpeshti në mjekësi,
3

dhe kështu 
përparimi i mëtejmë ka shënuar rënje të 
qëndrueshme të eventeve anësore/të 
padëshirueshme periprocedurale, duke dhënë 
kështu rezultate të shkëlqyeshme të të dy teknikave 
rivaskularizuese. Megjithatë, duhet bërë të njohur 
dallimet ndërmjet këtyre dy strategjive të 
rivaskularizimit. Te CABG, graftet 
urëzuese/anashkaluese vëhen në enën mes-koronare 
përtej lezion-it(eve) keqbërës(e), duke siguruar 
kështu mundësi shtesë të qarkullimit të gjakut për 
miokardin dhe ofruar mbrojtje ndaj pasojave të 
sëmundjes së mëtejmë obstruktive proksimale. Në 
anën tjetër, stentat koronar kanë për qëllim rikthimin 
e qarkullimit normal të vaskulaturës përkatëse 
koronare nëpërmjet trajtimit lokal të lezioneve 
obstruktive pa ofruar mbrojtje ndaj sëmundjes së re 
proksimalisht nga stenti. 
     
     Rivaskularizimi miokardial ka qenë subjekt i 
hulumtimeve klinike të randomizuara (RCT) më 
shumë pothuaj se çfarëdo intervenimi tjetër (Figura 
1).
Me qëllim infromacioni për këtë Udhërrëfyes, kjo 
Task Forcë ka bërë rishqyrtim sistematik të të gjithë 
RCT-ve të realizuar që nga viti 1980, duke krahasuar 
kokë-më-kokë strategjitë e ndryshme të 
rivaskularizimit  –përfshirë CABG, balon 
angjioplastinë dhe PCI-në me stenta-metalik/metal 

ekspozues (BMS)  apo me stentat barna-çlirues/lyer 
me barna (DES) të aprovuar nga Administrimi i 
Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së (US Food and Drug 
Administration)  –kundrejt trajtimit medikamentoz 
sikurse edhe strategjive të ndryshme të 
rivaskularizimit, dhe ka arritur te 100 RCT me 93553 
pacientë të përfshirë, me kohëzgjatje prej 262090 

vite përcjelljeje të pacientit.
4

     
     Formulimi i qasjes më të mirë të mundshme 
rivaskularizuese, duke marrur në konsiderim edhe 
kontekstin socio-kulturor, shpesh nënkupton 
interaksionin ndërmjet kardiologëve dhe 
kardiokirurgëve, mjekëve referues, apo specialistëve 
tjerë sipas nevojës. Pacientët kanë nevojë për 
ndihmë me rastin e marrjes së vendimit sipas 
informimit për trajtimin e tyre dhe këshilla më e 
vlefshme sipas të gjitha gjasave do t’u ofrohet nga 

‘Heart Team’.
5

Duke pasur parasysh rëndësisnë e 
interaksionit ndërmjet kardiologëve dhe 
kardiokirurgëve, lidershipi i ESC-së dhe EACTS-së i ka 
dhënë kësaj Task Force të Përbashkët së bashku me 
Komitetet respektive të Udhërrëfyesit dhe 
recensentëve të këtij dokumenti, misionin e nxjerrjes 
se udhërrëfyesit të balansuar; të orientuar në 
pacient; dhe të bazuar në praktikën sipas evidencës 
mbi rivaskularizimin miokardial. 

Kryetarët respektivë të këtyre dy asociacioneve dhe 
kryetari i CPG-së gjithashtu janë ngarkuar me 
detyrën e adaptimit të deklaratës së interesit dhe 
garancën që anëtarët e task Forcës së tyre e kanë 
respektuar atë gjatë tërë punës së formulimit të 
Udhërrëfyesve.
Në rastet kur cilido nga anëtarët e Task Forcës ka 
pasur konflikt potencial interesi për deklarim, ai/ajo 
nuk ka marrur pjesë në vendimin final të Task Forcës 
për subjektin/lëminë përkatëse.



Figura 1 Studimet e randomizuara mbi terapinë rivaskularizuese të miokardit gjatë pesë dekadave të fundit.

3. Poentimet/skoringjet dhe stratifikimi i riskut

Rivaskularizimi i miokardit me qasje elektive është i 
përshtatshëm kur dobitë e pritura, në kuptim  të 
mbijetesës apo rezultatet e gjendjes shëndetësore 
(simptomet, statusi funksional, dhe/apo kualiteti i 
jetesës), tejkalojnë pasojat negative të ndërlidhura me 
procedurë.
Se a preferohet terapia mjekësore, PCI apo CABG, varet 
nga raportet dëm-dobi të këtyre strategjive trajtimi, duke 
peshuar riskun e vdekjes periprocedurale, infarktin e 
miokardit dhe inzultin kundrejt përmirësimit kualitetit të 
jetesës ndërlidhur me shëndet, sikurse edhe evitimin 
afatgjatë të vdekjes, infarktit të miokardit dhe 
rivaskularizimit të përsëritur. Heart Team do merr në 

konsiderim edhe anatominë koronare, sëmundjen, 
moshën dhe komorbiditetet, preferencën e pacientit, 
dhe përvojën e spitalit/operatorit.
   Për stratifikimin e riskut janë formuluar një mori 
modelesh, me focus në kompleksitetin anatomic apo 
riskun klinik, duke demonstruar kështu vlerën e tyre 

gjatë vendim-marrjes.

6

Modelet që më së shpeshti 
përdoren  në praktikën klinike janë përmbledhur në 
Tabelat e rekomandimit [modelet e riskut për vlerësim  
të rezultateve afat-shkurtë (në spital apo 30-ditor) dhe 
afat-mesëm deri afat-gjatë (≥1 vit)]

(1) Euro SCORE-i parashikon mortalitetin kirurgjik.

7,8

Parashikim i cili bazohet në një databazë të vjetëruar 
dhe si i tillë ka mbivlerësuar riskun e mortalitetit, dhe 

për këtë nuk  do duhej të përdorej më.

9,10

(2) Euro SCORE-i II paraqet përditësim/freskim të 
modelit logjistik të Euro SCORE duke u bazuar në të 
dhëna përditësuese të cilat ofrojnë reflektim më të mirë 

mbi praktikën kardio-kirurgjike përkatëse.

11

Vlera e tij 
është demonstruar në kohorte specifike të pacientëve 

me CABG.

12

Krahasuar me verzionin original të tij, Euro 
SCORE II ofron mundësi më të mirë për parashikimin e 

mortalitetit.

12-14

(3) Poentimi/skorimi i Shoqatës së Kirurgëve Torakal (STS) është i 
modelit  risk-parashikues, i validuar në pacientët me kirugji 
kardiake, me model specifik për kirurgjinë e CABG dhe atë të 

kombinuar: CABG dhe kirugji e valvulave.

15,16

Ky skorim mund të 
përdoret për parashikimin e mortalitetit spitalor apo atij 30-
ditor (cilido që ndodh i fundit) dhe morbiditetit spitalor.



(4) Poentimi SYNTAX (Tabela 3) është formuluar me qëllim gradimi 
të kompleksitetit anatomic të lezioneve koronare te pacientët 
me sëmundje të të kryesores së majtë apo tri enore, dhe ka 
rezultuar të jetë parashikues i pavarur i eventeve të mëdha të 
padëshiruara afat-gjate kardiake dhe cerebrovaskulare 
(MACCE) te pacientët të trajtuar me PCI por pa 

CABG.

17,18

Poashtu, lehtëson zgjedhjen e trajtimit optimal duke 
identifikuar pacientët me riskun më të lartë për evente të 
padëshiruara pas PCI-së. Variabiliteti observues i Synergy 
skorimit/poentimit ndërmjet PCI me TAXUS dhe Kirugjisë 

Kardiake (SYNTAX) është sinjifikant,

19

edhpse krijimi/aplikimi i 
vlerësimit joinvaziv do të mund të tjeshtësonte SYNTAX 

poentimin.

20

(5) Poentimi i riskut sipas ‘Regjistri i Databazës Nacionale 
Kardiovaskulare’ (NCDR CathPCI) është bërë për parashikimin e 
riskut te pacientët me PCI dhe do duhej përdorur në këtë 

kontekst.

21

(6) Modeli: Mosha, kreatinina, fraksioni i ejeksionit (ACEF) është 
model i thjeshtë meqë përmban tri variabla, dhe është krijuar 

duke përdorur të dhëna të kohortit të pacientëve kirurgjik.

22

ACEF gjithashtu është validuar për parashikimin e mortalitetit te 

pacientët që i janë nënshtruar PCI.

23

(7) Poentimi klinik SYNTAX është kombinim i skoringjeve ACEF dhe 
SYNTAX. Fillimisht i formuluar si model shtesë, por që me 
zhvillimin e mëtejmë duke marrur karakter logjistik ka ofruar 

vlerësim më adekuat të riskut.

24

(8) Skorimi SYNTAX II është kombinim i faktorëve anatomic dhe 
klinik [mosha, klirensi i kreatininës, funksioni i ventrikulit të 
majtë (LV), gjinia, sëmundja kronike obstruktive e mushkërive, 
dhe sëmundja vaskulare periferike] dhe parashikon 
mortalitetin afat-gjatë te pacientët me kompleksitet të 
sëmundjes së arterieve koronare (CAD): tri-enore ose 

kryesore të majtë  (LM).

25

ky skorim është treguar të jetë 
superior ndaj ndaj skorimit konvencional të SYNTAX-it në 
kuptimin e vendim-marrjes ndërmjet CABG dhe PCI në 
hulumtimin SYNTAX, duke u pasuar me validim nga regjistri 
DELTA mbi stentin barna-çlirues/lyer me barna për sëmundjen 
e arteries koronare kryesore të majtë.

(9) Për studimin e’Fondacioni i Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë 
– Shoqata e Kirurgëve Torakal Databazë Bashkëpunimi’ 

(ASCERT),

26

janë përdorur dy databaza të mëdha nga ‘Regjistri i 
të Dhënave Kardiovaskulare Nacionale’ (NCDR) dhe STS për 
krijimin e disa modeleve për parashikimin e mortalitetit në 

momente të ndryhsme kohore pas CABG-së dhe PCI-së.

27,28

Analizat krahasuese të këtyre modeleve janë të limituara 
sepse studimet në dispozicion në masë të madhe kanë 
vlerësuar modelet e riskut individual në grupe (popullsi) 
të ndryshme të pacientëve, me rezultate nga matje të 
ndryshme e të raportuara në momente të ndryshme 
kohore, dhe shumica e modeleve janë përqëndruar në 
një tip rivaskularizimi. Më tej, shumë variabla të 
rëndësishme si dobësimi, pavarësimi fizik dhe aorta e 
porcelanit, nuk janë inkorporuar në skoringjet aktuale të 
riskut. Një model ideal për risk-benefit mundëson 
krahasimin dobive e (benefiteve) afat-shkurtëra të PCI-së 
ndaj benefiteve afat-gjata të CABG; sidoqoftë, edhepse 
modelet e riskut mund të ofrojnë infromacion të 
rëndësishëm për parashikimin e mortalitetit dhe 
eventeve të mëdha të padëshirueshme, parashikimi se 
cilët pacientë do përfitojnë në kuptim të kualitetit të 

jetesës nuk është ende në dispozicion. 

Këto limitime ulin mundësinë e rekomandimit të një 
modeli për risk specifik. Është poashtu e rëndësishme 
të thuhet që asnjë prej skoringjeve të riskut nuk 
parashikon me saktësi eventet në një pacient individual. 
Më tej, limitimet ekzistojnë në të gjitha databazat e 
përdorura për krijimin e modeleve të riskut, dhe 
dallimet në definim dhe përmbajtje të variablave mund 
të ndikojnë performancën e skoringjeve/poentimeve të 
riskut kur ato aplikohen në popullsi/grupe të ndryshme. 
Në fund të fundit, stratifikimi i riskut do duhej përdorur 
si udhëzues, derisa gjykimi klinik dhe dialogu 

multidisiplinar (The Heart Team) mbesin esencial.

25



Dominanca e djathtë

Hapat Variabla e vleresuar Pershkrimi
Hapi 1 Dominanca Rendesia e segmentit te caktuar koronar variron sipas dominances se arteries koronare (e djathte 

osee majte). Ko-dominanca nuk ekziston si opsion n si opsion ne skorimin SYNTAX. 
Hapi 2 Segmenti koronar Segmenti i semure koronar direct ndikon ne skorim meqe secilit segment koronar i pershkruhet 

pesha, varesisht nga lokacioni, nga 0.5 (p.sh. dega posterolaterale) deri 6 (p.sh. e majta kryesore 
ne rast te dominances se majte).

Vlera/skorimi i secilit segment koronar shumezohet me 2 ne rast te stenoses 50-99% dhe me 5 ne 
rast okluzioni total. Ne rast okluzioni total, shtohen poena shtese si ne vijim:

- Mosha >3 muaj ose e panjohu                   +1
- Trung i topitur                                              +1
- Urezimi                                                           +1
- Segmenti i pare i dukshem distal               +1 per segmentin e padukshem

- Dega anesore ne okluzion                           +1 nese diametri  <1.5 mm 
                                                                              +1 nese te dyte <1.5 dhe≥1.5 mm diameter
                                                                           +0 nese ≥1.5 mm diameter (p.sh lesion i bifurk.)

Hapi 3 Diametri i stenozes

Hapi 4 Lezion i trifurkacionit Prezenca lezionit trifurkacional merr poena shtese bazuar ne numrin e segmenteve te semura:
- 1 segment +3
- 2 segmente +4
- 3 segmente +5

- 4 segmente +6

Hapi 5 Lezion i trifurkacionit Prezenca lezionit trifurkacional merr poena shtese bazuar ne numrin e segmenteve te semura:
- 1 segment +3
- 2 segmente +4
- 3 segmente +5

  - 4 segmente +6

Hapi 5 Lezion i bifurkacionit Prezenca e lezionit bifurkacional merr poena shtese bazuar ne tipin e bifurkacionit sipas
- Medina 1,0,0 ose 0,1,0 ose 1,1,0: shto 1 poen shtese
- Medina 1,1,1 ose 0,0,1 ose1,0,1 ose 0,1,1: shto 2 poena shtese

Poashtu, prezencakendit te bifurkacionit<70° merr 1 poen shtese. 
Hapi 6 Lezioni aorto-ostial Prezenca e lezionit te segmenteve aorto-ostiale merr 1 poen shtese.

Hapi 7 Tortuoziteti i rende Prezenca e tortuozitetit te rende proksimal nga segmenti i semure merr 2 poena shtese.

Hapi 8 Gjatesia e lezionit Gjatesia e lezionit  >20 mm merr 1 poen shtese.

Hapi 9 Kalcifikimi Prezenca e kalcifikimit te rende merr 2 poena shtese

Hapi 10 Trombi Prezencae  trombit merr 1 poen shtese.

Hapi 11 Semundje difuze /ene te vogla Prezenca e segmenteve te semura/difuze dhe te ngushturara distalisht nga lezioni(p.sh.kur se paku 
75% e gjatesise se segmentit distalisht nga lezioni ka diameter of <2 mm) merr 1 poen per numer
te segmentit

Dominanca e majtë

Pesha/vlera 
e faktorit



Modelet e riskut për vlerësim të rezultateve afat-shkurtëra (spitalore apo 30 ditore)

Modelet e riskut për vlerësim të rezultateve afat-mesme dhe afat-gjata (≥1 vit)
Skorimi Zhvillimi i 

kohortit 
(pacientet, 
modeli)

Perfshirja e 
pacienteve

Procedurat 
koronare

Nr i variablave Rezultati Rekomadimi Studimet 
validues
e

Kalkul
imi

Ref.
Klinike Anatomike

SYNTAX

Asnje, 
opinion

ekspertesh

Asnje
       -- 0 11 (3 

gjenerale, 8 
per lesion)

MACCE
I B I B

>50 ww
w.sy
ntax
scor
e.co
m

30

SYNTAX II
n=1800
Multicentri
k

03/2005-
04/2007

50% CABG
50% PCI 6 12

mortalitet
4-vjecar IIa B IIa B

<5 -- 25

ASCERT
CABG

174506
Multicentri
k

01/2002
-

12/2007 100%
(i) CABG

23 2 Mortalitet
>2 vite

IIa B
<5 -- 27

ASCERT PCI 206 081
Multicentri
k

2004
-

2007

100% PCI
17 2 Mortalitet

>1 vit
IIa B <5

-- 28

Logistic
Clinical

SYNTAX

6 508
Multicentri
k

03/2005
-

04-2007

100% PCI
3 11

1-vit
MACE

dhe
mortalitet

IIa B
<5 -- 24

Skorimi Zhvillimi i 
kohortit
(pacientet, 
modeli)

Perfshirja 
e 
pacienteve

Procedurat 
koronare

Nr i variablave Rezultati Rekomadim
i

Studimet 
validuese

Kalkuli
mi

Ref.

Klinik
e

Anatomi
ke

Skorimi 
STS

n=774881
Multicentrik

01/2006-
12/2006

100%
(I) CABG 40 2

Mortaliteti 
spitalor 
ose 30-
ditorb dhe 
morbiditeti 
spitalorc

I B
5-10 http://r

iskcal
c.sts.o
rg

15
-
16

EuroSCOR
E

n=16828
Multicentrik

05/2010-
07/2010

47%
(I) CABG 18 0

Mortaliteti 
spitalor IIa 

B
IIb 
C

>10 www.eur
oscore.o
rg
/calc.ht
ml

11

ACEF n=4557
Unicentrik

2001 -
2003       -- 3 0

Mortaliteti 
spitalor 
ose 30-
ditorb

IIb 
C

IIb 
C

5-10 [Mos
ha/fr
aksi
on
ejek
sioni 
(%)]

+ 1d

22

NCDRCath
PCI

181775
Multicentrik

01/2004-
03/2006

100% PCI
8 0

Mortaliteti 
spitalor IIb 

B

<5

      --
21

EuroSCOR
E

n=19030
Multicentrik

09/1995-
11/1995

64%
(I) CABG 17 0

Mortaliteti 
operativ III B III C >50 www.eur

oscore.o
rg

/calcold.h
tml

7,8



4. Procesi i vendim-marrjes dhe informimi i pacientit

4.1 Informimi i pacientit dhe miratimi i informuar (‘informed consent’)

Procesi i vendim-marrjes mjekësore dhe informimi i pacientit 
udhëhiqet me qasjen ‘katër principet’ ndaj etikës mjekësore: 
autonomia, dobia, mosdëmtimi, dhe drejtësia.

31
Procesi i 

miratimit të informuar nuk duhet parë si kërkesë e 
domosdoshme ligjore por si një rast lehtësues për vendim-
marrjen. Faktorët e ndërlidhur me pacientin, faktorët 
institucional dhe format referuese mund të ndikojnë në 
procesin e vendim-marrjes. 
     

Miratimi i informuar duhet të jetë transparent, sidomos kur 
kërkohet sqarim shtesë rreth opcioneve të ndryshme të 
trajtimit. Kujdesi bashkëpunues nënkupton parakushtet e 
komunikimit, shprehjes dhe besimit. Vendimet për trajtim 
nuk do duhej bazuar vetëm në rezultatet e hulumtimeve dhe 
vlerësimin e mjekut rreth gjendjes së pacientit, meqë 
angazhimi aktiv edhe i pacientit në vendim-marrje do të 
mund të sillte rezultate më të mira.

Tabela 4   Menyrat multidisiplinare te vendosjes, miratimi i informuar i pacientit, dhe koha e intervenimit

ACS SCAD multienore
SCAD me ad-
hoc PCI
Indikacioni  
sipas 
protokolove te 
paradefinuara 
nga Ekipi i  
Zemres

Gjendje Shoku STEMI NSTE-ACS
Vendim-
marrja

multidisipl
inare

Jo-mandatore gjate 
akute.
Mbeshtetjamekanike 
cirkulatoresipas 
protoklit te Ekipit te 
Zemres.

Jo- mandatore gjate 
fazes akute.
Pas stabilizimit 
recomanduar si ne 
stabile multienore

Jo- mandatore gjate
fazes akute.

Duhet. Nuk duhet.

Miratimi i 
informuar 

Deshmuar verbalisht  
miratimi i informuar 
Ose pelqimi familjar
Mundesisht pa vonesa.

Deshmia verbale

Nese nuk kerkohet

I shkruar –miratimi i 
informimit

Miratimi i shkruar i 
informimit.a

Miratimi i 
shkruar i 
informimit.a

Koha deri 
ne

rivaskulari
zim

Emergjence:
pa vonese.

Emergjence:
pa vonese.

Urgjence: brenda 
24 oresh undesisht 
dhe jo me shume 
se 72 ore.

Per pacientet me simptoma 
te renda (CCS 3) dhe per ata 
me anatomi te riskut te larte 
(semundja e LM ose 
ekuivalent, semundja tri-
enore LAD proksimaleose 
renje e funksionit 
entrikular),  rivaskularizimi 
(PCI ose CABG) duhet bere 
Brenda 2 javesh.
Per gjithe pacientet tjere me 
SCAD, rivaskularizimi (PCI 
ose CABG) duhet bere 
brenda 6 javesh.

Ad hoc

Procedura Procedo me intervenim 
bazuar ne evidencen me 
te mire/ne dispozicion
Lezionet jo-fajtore 
trajtohen sipas proto-
koleve institucionale ose 
sipas Ekipit te Zemres

Procedo me 
intervenim bazuar ne 
evidencen me te 
mire/ne dispozicion
Lezionet jo-fajtore 
trajtohen sipas 
protokoleve 
institucionale ose 
sipas Ekipit te Zemres

Procedo me 
intervenim bazuar 
ne evidencen me te 
mire/ne dispozicion
Lezionet jo-fajtore 
trajtohen sipas 
proto- koleve 
institucionale ose 
sipas Ekipit te 
Zemres

Planifiko intervenimin me 
adekuat duke lejuar 
mjaftueshem kohe per diagno 
stikim sipas evidences me te 
mire/ kateterizimi deri ne 
intervenim.

Procedo me 
protokolet e 
Ekipit te Zemres

ACS =sindromaakute koronare; CABG=graftimi urezues i arteries koronare; CCS=Shoqata kanadez Kardiovaskulare; NSTE-ACS= sindroma akute koronare 
pa-ST-segment elevim; PCI=intervenimi koronar perkuta; SCAD=semundja stabile e arteries koronare; STEMI=ST-segment elevim infarkt miokardi.  aKjo 
mund te mos aplikohet ne shtetet qe legalisht nuk kerkohet pelqimi i  informimit te shkruar. ESC dhe EACTS avokojne dokumetimin e miratimit te pacientit per 
te gjitha procedurat rivaskularizuese.



Pacientët janë subjekt i paragjykimeve (‘bias’) sipasetiketimit në 
rast konsiderimi për rivaskularizimin koronar,

32
dhe preferenca e 

pacientit ndonjëherë mund të sjell në kundërshti me praktikat 
më të mira të evidentuara. Pacientët poashtu mund të kenë të 
pamjaftueshëm të kuptuarit e sëmundjes së tyre dhe 
nganjëherë edhe pritje të paarsyeshme në raport me rezultatet 
e intervenimit të propozuar. Rreth 68% e pacientëve nuk janë 
në dijeni për strategji alternative të rivaskularizimit.

33

Rreziqet dhe dobitë afat-shkurtëra dhe afat-gjata të 
ndërlidhura me procedurë si: mbijetesa, lehtësimi i anginës, 
kualiteti i jetës, nevoja potenciale për ri-intervenim të 
vonshëm, dhe pasiguritë e ndërlidhura me strategjitë e 
ndryshme të trajtimit –do duhej diskutuar gjerësisht. Pacientët 
mund të analizojnë këtë informacion vetëm në bazë të vlerave 
personale dhe formimit kulturor, andaj domosdoshmërisht u 
duhet kohë për të reflektuar mbi dobitë apo dëmet e 
imponuara të rezultateve pritura.
     Me qëllim kërkimi të mendimit të dytë ose diskutimit të 
gjetjeve dhe pasojave me mjekun referues, kohë e 

mjaftueshme duhet të lejohet -deri në disa ditë, siç kërkohet -
ndërmjet kateterizimit diagnostik dhe ndërhyrjes. Informimi i 
pacientit duhet të jetë i pa-anshëm, i bazuar në fakte, 
besueshëm,  i kuptueshëm, relevant, dhe në përputhje me 
kërkesat ligjore.
Përdorimi i terminologjisë, që pacienti kupton, është thelbësor. 
I nevojshëm është edhe dokumenti mbi informimim me shkrim 
tëpacientit. Këto rekomandime kanë të bëjnë me pacientët në 
gjendje të qëndrueshme, për të cilët ekzistojnë mundësi të 
ndryshme trajtimi dhe që mund të marrin  vendim pa kufizimet 
e një situate urgjente ose emergjente (Tabela 4).Trajtimi 
anonim duhet të shmanget. Pacienti ka të drejtë të marrë 
informacion mbi nivelin e ekspertizës së operatorit, ngarkesën 
e punës së qendrës dhe nëse të gjitha opsionet e trajtimit 
përfshirë edhe kirurgjinë janë në dispozicion. Pacientët e 
konsideruar për rivaskularizim duhet gjithashtu të jenë të 
informuar në mënyrë të qartë për nevojën e vazhdueshme për 
terapi medikametoze, si dhe ndryshimin e jetesës dhe 
strategjive të tjera të parandalimit dytësor (seksioni 20).

4.2 Vendim-marrja multidisiplinare (Ekipi i Zemrës)

Ekipi i Zemrës, i përbërë nga kardiologu klinik ose jo-
invaziv, kirurgët e zemrës dhe kardiologët intervent, 
siguron proces të vendim-marrjes së balancuar, 
multidisiplinare.

5
Ardhje shtesë mund të jenë të 

nevojshme nga specializime të tjera të përfshira në 
kujdesin e pacientit. Ekipi i Zemrës duhet të takohet në 
baza të rregullta për të analizuar dhe interpretuar 
evidencën diagnostike në dispozicion, në kontekst të 
gjendjes klinike të pacientit, përcaktimin e nevojës -ose jo, 
për ndërhyrje dhe mundësinë e rivaskularizimit të sigurt 
dhe efektiv me PCI ose CABG. Takimet ad hoc të Ekipit të  
Zemrës duhet të lehtësojnë dhe mbështesin efiqiencën 
klinike të vlugut të punës. 
     Kërkesa për një qasje ndërdisiplinore është theksuar 
nga raportet mbi (i) nënpërdorimin e procedurave 
rivaskularizuese në 18 - 40% të pacientëve me CAD, 

34

dhe (ii) përdorimin e papërshtatshëm të strategjive 
rivaskularizuese dhe mungesës së diskutimit të rasteve.

35

Variabiliteti i madh ndërmjet vendeve të Evropës në 
raportet PCI-ndaj-CABG  (duke filluar 2,0-8,6 në vitin 
2007) ka ngritur shqetësime në lidhje me zgjedhjen e 
duhur të  rivaskularizimit në Europe.

36
Normat e 

përdorimit të pavend të PCI (11 -15%) apo dyshimi mbi 
përshtatshmërinë e PCI (40 -50%) 5,

37
dhe, në shkallë më 

të vogël për CABG (1- 2% dhe 0 - 9%, respektivisht) janë 

raportuar.
5,38

Rritja e nënpërdorimit të CABG pjesërisht 
shpjegohet nga trajtimi me PCI i pacientëve me 
indikacione për kirurgji.

3
Vendim-marrj multidisiplinare në 

një Ekipin e Zemrës mund të minimizojë paragjykimet 
specialistike dhe të parandalojë vetë-referimin nga kujdesi 
optimal për pacientin.

32,41

     Protokolet e standardizuara institucionale, 
ndërdisiplinore, të bazuara në evidencë, mund të 
përdoren për skenarët e rasteve të zakonshme, për të 
shmangur nevojën për shqyrtimin sistematik të të gjitha 
angiogrameve diagnostikuese të secilit rast veç e veç, por 
rastet e ndërlikuara duhet diskutuar në mënyrë 
individuale. Në këto raste, rivaskularizimi nuk duhet të 
kryhet në kohën e angiografisë diagnostike, për të lejuar 
kohë të mjaftueshme për të vlerësuar të gjitha 
informacionin në dispozicion, dhe në mënyrë të qartë të 
shpjegohen dhe të diskutohen gjetjet me pacientin.

41

Racionalizimi për vendim dhe konsensus për trajtimin 
optimal rivaskularizues duhet të dokumentohet në 
kartelën e pacientit. Në spitalet pa njësi kardiake 
kirurgjikale ose në mjedis ambulantor, protokolet duhet 
të jenë të dizajnuara në bashkëpunim me kardiologun 
ekspert intervent dhe me kirurgun kardiak. Vendimet e 
marra nga Ekipi i Zemrës duket të jenë 
tëriprodhueshme.

4
2



4.3 Koha e rivaskularizimit dhe ad hoc intervenimi 
koronar perkutan 

Studimet mbi pacienët e caktuar për rivaskularizim kanë 
treguar që morbiditet dhe mortalitet i konsiderueshëm 

është i ndërlidhur me vonesë të zgjatur të trajtimit.

43,44

Periudha e pritjes për kateterizim diagnostik, pikërisht për 
këtë arsye do duhej të ishte minimale. Andaj, me me 
marrjen e vendimit për rivaskularizim pas angiografisë 
koronare dignostike, Task Forca rekomandon që pacientët 
me simptome të rënda –Shoqata Kanadeze Kardiovaskulare 
(CCS) Klasa 3 dhe te ata me risk të lartë anatomik [sëmundje 
të arteries kryesore të majtë apo ekuivalente; sëmundje tri-
enore ose proksimale të së majtës së përparme zbritëse 
(LAD) apo funksion ventricular i ulur], preferohet të bëhet 
rivaskularizimi (PCI apo CABG) brenda 2 javësh. Për të gjithë 
pacientët e tjerë me sëmundje stabile të arterieve koronare 
(SCAD) dhe me indikacion për rivaskularizim, intervenimi 

(PCI apo CABG) do duhej bërë brenda 6 javësh (Tabela 4).
44

     
PCI-ja ad hoc definohet si intervenim i ndërmarrë 
brenda së njejtës procedurë si angiografia koronare 
diagnostike. PCI-ja ad hoc është e përshtatshme, e 
shoqëruar me më pak komplikime të vendit të qasjes 
dhe shpesh kosto-efektive dhe e sigurtë. 

45
Në 

SHBA, sidoqoftë, rreth 30% e pacientëve që u 
nënshtrohen PCI-së ad hoc dalin të jenë kandidat 
potencial për CABG.

45
Edhepse në Europë kjo shifër 

mund të jetë diq më e ulët,
35

PCI-ja ad hoc nuk do 
duhej aplikuar si qasje e 
parazgjedhur/parapëlqyer.

45,46
PCI-ja ad hoc te 

pacientët stabil arsyetohet vetëm pas ofrimit të 
informimit adekuat pacientit (shih seksioni 4.1) dhe 
nëse ekzaminimi i plotë, përfshirë eshe testet 
funksionale (seksioni 5) janë në dispozicion. 
Protokolet institucionale të nxjerra nga Ekipi i 
Zemrës në akordim me udhërrëfyesit aktual do 

duhej të definonin kriteret specifike anatomike dhe 
nëntipet klinike që do të mund –apo nuk do duhej, 
të trajtoheshin ad hoc. Kështu, patologjitë 
komplekse te pacientët stabil, përfshirë lezionet e 
LM apo ato proksimale të LAD si dhe sëmundja tri-
enore, në përgjithësi nuk do duhej të trajtoheshin ad 
hoc, por të diskutohen nga Ekipi i Zemrës.

Rekomandimet për vendim-marrje dhe informimi i pacientit në 
kondita elektive

Rekomandimet
Klasi

a
Niveli

b
Ref.

c

Rekomandohet që pacientët  qe 
i nënshtrohen angiografise 
koronare te informohen per 
dobitë dhe rreziqet si dhe 
pasojat e mundshme 
terapeutike para procedurës

I C
-

Rekomandohet që pacientët të 
informohen në mënyrë 
adekuate rreth dobive afat-
shkurtëra dhe afat-gjata 
dheriskut të procedurës 
rivaskularizuese si dhe 
opsioneve te trajtimit. Mjaft 
kohë duhet lejuar për vendim-
marrjen e informuar.

I C
-

Rekomandohet qe protokolet e 
institucionit të formulohen nga 
Ekipi i Zemrës për implementim 
te strategjisë adekuate 
rivaskularizuese në pajtim me 
udherrefyesit aktual. Në rast të 
PCI-qendrës pa kirurgji 
përcjellëse, protokolet 
institucionale duhet bërë me 
institucionet partnere që ofrojnë
kirurgji

I C
-

Rekomandohet që për pacientët 
vendim-marrja e të cilëve është 
komplekse ose që nuk mbulohen 
me protocol institucional te 
diskutohen nga Ekipi i Zemrës

I C
-

PCI –intervenimi koronar perkutan
a 

Klasa e rekomandimit
b

Niveli i evidences
c 

Referencat



5. Strategjitë për diagnostikim: testimi 
funksional dhe imazheria

Prova ushtrimore dhe imazheria kardiake përdoren 
për konfirmimin e diagnozës së CAD, për 
dokumentimin e iskemisë te pacientët me sipmtoma 
stabile, për stratifikim risku të pacientëve dhe për 
evaluim të efikasitetit të tyre sipas sqarimit të detajuar 
në Udhërrëfyesit e ESC-së në menaxhimin e 
sëmundjes satbile të arterieve koronare.47

   Indikacion tjetër për imazherinë joinvazive është 
detektimi i aktivitetit miokardial te pacientët me 
funksion të ulur të ventrikulit të majtë (LV).  

5.1 Testet jo-invazive

Dokumentimi i iskemisë nëpërmjet testimit funksional 
rekomandohet te pacientët të dyshuar për SCAD para 
procedurave elective invasive, pra përdorimi i testimit jo-
invaziv para angjiografisë invasive. Edhe pse një mori 
testesh do të mund të përdoreshin, është me rëndësi 
edhe evitimi i hapave të panevojshëm diagnostik.. 
Evidenca aktuale që mbështet testet e ndryshme për 
detektimin e CAD bazohet në meta-analiza dhe studime 
multicentrike, dhe si referencë standard aplikon vetëm 
evaluimin anatomik të angjiografisë koronare invazive.47 

Rreziqet e ushtrimit, stresorëve farmakologjik, agjentëve 
të kontrastit, procedurave invazive, dhe rrezatimit 
jonizues kumulativ do duhej peshuar ndaj riskut të 
sëmundjes apo shtyerjes së diagnozës.48

Tomografia kompjuterike multi-detektorwshe mund tw 
detektojw aterosklerozwn koronare dhe stenozat dhe 
wshtw e besueshme nw pwrjashtimin e CAD-it sinjifikant 
te pacientwt me propabilitet tw ulwt-deri-mesatar pwr 
CAD.49 Testet pwr detektimin e iskemisw bazohen qoftw 
nw reduktimin e perfuzionit ose induktimin e 
lwvizhmwrisw abnormale tw murit iskemik gjatw 
ngarkesws ushtrimore apo farmakologjike. Teknikat mw 
tw mira tw pwr imazherinw e ngarkesws janw 
ekokardiografia dhe scintigrafia perfuzionale. Qw tw 
dyjat mund tw pwrdoren nw kombinim me ngarkeswn 
ushtrimore apo farmakologjike. Metodat e reja nw kwtw 
drejtim janw imazheri e rezonancws magnetike (MRI), 
tomografia me emission pozitroni (PET), dhe qasjet e 
kombinuara. Termi ‘imazheri hibride, nënkupton sistemin 
imazherik në të cilin dy modalitete [MDCT dhe PET; MDCT dhe 

tomografia kompjuterike me emission të një fotoni (SPECT)] 
kombinohen në të njejtin skaner, duke lejuar që të dy 
ekzaminimet të bëhen gjatë një sesioni imazherik. Imazheria e 
iskemisë është parë të jetë sidomos adekuate te pacientët me 
propabilitet para-testues mesatar (15 – 85%) për CAD-in 
sinjifikant,47 derisa te pacientët asimptomatik ose te ata me 
propabilitet para-testues të ulët ose të lartë, këto teste zakonisht 
nuk rekomandohen. Informacion më i detajuar rreth testeve 
imazherike për detektimin e CAD gjendet në Udhërrëfyesit e ESC 
mbi menaxhimin e SCAD47 dhe në shtesën e Ueb faqes.

5.2 Testet invazive
Angiografia koronare invazive paraqet standard referues 
për detektimin dhe vlerësimin e severitetit të CAD, por, si 
prosedurë invazive, poashtu shoqërohet me evente të 
padëshirueshme (negative) të ndërlidhura me procedurë. 
Më tej, edhe vet kardiologët intervent me përvojë por pa 
informacion mbi gjendjen funksionale, nuk munden me 
saktësi të parashikojnë sinjifikancën e shumë stenozave 
intermediare, në bazë të vlerësimit visual apo angiografisë 
koronare kuantitative. Kur imazheria joinvazive me 
ngarkesë është e  kontraindikuar, jo-diagnostike, ose në 
mungesë të saj, atëherë matja e rezervës së qarkullimit 
fraksional (FFR) ose rezervës së qarkullimit koronar 
ndihmon gjatë angiografisë koronare diagnostike.50 Shtyrja 
e PCI ose CABG te pacientët me FFR = 0.80, duket të jetë e 
sigurtë.51-53 Matja e rezerës së qarkullimit fraksional (FFR) 
indikohet për vlerësimin e pasojave funksionale të 
stenozave të moderuara koronare. PCI e bazuar në FFR dhe 
me terapi medikamentoze ka ulur nevojën për 
rivaskularizim urgjent, krahasuar me vetëm terapinë 
medikamentoze më të mirë në dispozicion.54

5.3 Detektimi i aktivitetit miokardial
Vlerësimi jo-invaziv i aktivitetit miokardial përdoret 
për udhëzimin e menaxhimit të pacientëve me 
disfunksion kronik iskemik sistolik të ventrikulit të 
majtë (LV). Teknika multiple imazherike, përfshirë PET, 
SPECT dhe ekokardiografia me dobutaminë si stressor 
farmakologjik, janë evaluuar mbi parashikimin e 
rrjedhës klinike pas rivaskularizimit. 55

Në përgjithësi, metodat e imazherisë nukleare kanë sensitivitet të 
lartë, derisa teknikat evaluuese të rezervës së kontraktilitetit kanë 
sensitivitet paksa më të ulët, por specificitet më të lartë. MRI ka 
saktësi të lartë për vlerësimin e shtrirjes transmurale të cikatriksit 
dhe poashtu mund të vlerësojë rezervën kontraktile, por që aftësia 
e saj për detektim të aktivitetit miokardial dhe parashikim të 
rikthimit të lëvizshmërisë së murit nuk është asgjë më e mirë sesa 



e metodave tjera imazherike. Dallimet në performancë ndërmjet 
teknikave të ndryshme imazherike janë të vogla, dhe se cila prej 
tyre do të përdoret, vendoset në bazë të përvojës dhe posedimit 
të tyre. Evidenca në këtë rast kryesisht bazohet në studime 
observuese apo meta-analiza. Një RCT, ndërlidhur me PET 

imazherinë, ka treguar që pacientët me miokard që në masë 
substanciale ka qenë disfunksional, por në anën tjetër aktiv (‘viable 
myocardium’), janë më të prirur të përfitojnë nga rivaskularizimi 
miokardial.56

  

Indikacionet për testimin diagnostik te pacientët me dyshim në CAD dhe simptoma stabile
Asimtpomatika                               Simptomatik

Propabiliteti i sëmundjes sinjifikanteb

I ulët 
(<15%)

Intermediar
(15-65%)

I lartë
(>65%)

Klasic Nivelid Klasic Nivelid Klasic Nivelid Klasic Nivelid Ref.e

Detektimi anatomik i CAD
Angiografia invazive III A III A IIb A I A 50-52,54

CT angiografia III B III C IIa A III B 57-62

Testimi funksional
Stres eko III A III A I A III A 63-65

Imazheria nukleare III A III A I A III A 60,66-70

Stres MRI III B III C I A III B 71-75

PET perfuzioni III B III C I A III B 67,69,70,7
6,77

Testimi i kombinuar apo imazheria hibride
III C III C IIa B III B 78-83

CAD –sëmundja e arteries koronare; CT-tomografia kompjuterike; PET-tomografia positron emituese
aSkriningu per iskemine miokardiale te heshturmund te vie ne konsiderim te pacientet me risk te larte. sikurse ata me diabet melit
bpropabiliteti para-testues i CAD. I ulet 0-15%; intermediary 15-85%; i larte >85% sipas kritereve e Udherrefyesit te ESC per SCAD
cKlasi i rekomandimit
dNiveli i evidences
eReferenca



6. Rivaskularizimi për sëmundjen 
stabile të arteries koronare (SCAD)

6.1 Racionalizimi i rivaskularizimit
Para rivaskularizimit, pacientët me SCAD duhet 
medoemos të trajtohen me terapi medikamentoze të 
rekomanduar sipas udhërrëfyesit për arsye të dobive të 
dëshmuara në kuptim të prognozës dhe stabilizimit të 
simptomeve.47 Rivaskularizimi, me PCI apo CABG, mund 
të indikohet te stenozat koronare që ulin qarkullimin, për 
të redukuar iskeminë miokardiale dhe manifestimet e 
padëshiruara klinike të saj.85-87 Indikacionet për 
rivaskularizim te pacientët me SCAD janë simptomet 
perzistuese përkundër trajtimit medikamentoz dhe/apo 
përmirësimit prognostik.47 Më tej, rivaskularizimi dhe 
terapia medikamentoze do duhej parë si komplementare 
më shumë, sesa si strategji garuese tratimi. Evidenca 
specifike dhe rekomandimet për pacientët me diabet 
janë adresuar në seksioni 10-të.
  Angina shoqërohet me crregullim të kualitetit të jetesës, 
rënje qëndrueshmërie të aktiviteit fizik, depresion mental, 
hospitalizime rekurente dhe vizita ambulantorike. 88

Rivaskularizimi me PCI ose CABG e trajton anginën në 
mënyrë më efektive, redukon përdorimin e barnave anti-
angjinoze dhe përmirëson kapacitetin ushtrimor dhe 
kualitetin e jetesës, krahasuar me strategjinë vetëm me 
terapi medikamentoze (Tabela 2, shtesa e Ueb faqes).54, 89-96

Iskemia ka rëndësi prognostike te pacientët me SCAD, 
sidomos kur manifestohet në ngarkesë të vogël.97,98

Rivaskularzimi trajton iskeminë miokardiale në mënyrë 
më efektive se terapia medikamentoze si e 
vetme.92,97,99,100 Shtrirja, lokacioni dhe shkalla e 
obstruksionit të arteries koronare -të vlerësuar me 
angiografi koronare apo me CT angiografi, -janë poashtu 
faktor të rëndësishëm prognostik, përveq iskemisë dhe 
funksionit të ventrikulit të majtë (LV). 101-103

6.2 Baza e evidencës për rivaskularizim
Baza e evidencës për rivaskularizim me PCI dhe/ose CABG, 
krahasuar me trajtimin medikamentoz, vie nga një mori 
Hulumtimesh të Randomizuara Klinike (RCT), të cilat janë 
përmbledhur në Tabela 5. Është me rëndësi to sillet në konsiderim 
që rezultatet më të mira aktuale të rivaskularizimit me PCI, janë 
ato me stentat barna-clirues/të lyer me barna (DES) të gjeneratës 
së re; kurse për CABG me përdorimin maksimal të grafteve 
arteriale. Edhepse procedurat rivaskularizuese shoqërohen me 
riskun e infarktit të miokardit periprocedural të definuar në baze 
të biomarkerëve, shumë studime indikojnë që elevimet e 
biomarkerëve pre-PCI, e jo post-PCI, ndikojnë negativisht në 

prognozë.104 Derisa infarkti spontan i miokardit ka veprim negativ 
mirë të njohur në prognozë e sidomos në mortalitet, studimet e 
reja sugjerojnë që: krahasuar me trajtimin medikamentoz, PCI 
shoqërohet me risk më të ulët të infarktit spontan të miokardit.105

   Edhe pse RCT-të individuale dhe meta-analizat pasuese 
konstituojnë formën më të lartë hierarkike të mjekësisë së 
bazuar në evidencë,106-108 dhe ekstrapolimi i rezultateve në 
praktikën rutinore klinike ka edhe kufizimet e tij. Shumica e 
RCT-ve ka përfshirë kryesisht pacientë meshkuj relativisht të 
ri [me përjshatim të Studimit TIME –Studimi i terapisë 
Mjekësore Invazive te të Moshuarit], me funksion të ruaj nuk 
i janë nënshtruar tur të LV, dhe të cilët paraprakisht nuk i janë 
nënshtruar rivaskularizimit.  Pacientët kanë qenë të zgjedhur 
mirë meqë randomizimi është bërë sipas përshkrimit 
anatomic të koronareve me angiografi, pa vlerësim rutinor të 
iskemisë. Sipas modelit, të gjitha RCT-të kanë krahasuar 
strategjitë e trajtimit që janë pasuar me rivaskularizim kur 
pacientët me terapi medikamentozë janë përkeqësuar. Si 
rezultat, proporcioni i pacientëve që nuk u është nënshtruar 
rivaskularizimit ka rënë në mënyrë progresive gjatë 
përcjelljes, gjë e cila ka kamufluar dallimet ndërmjet dy 
strategjive dhe ka bërë që analiza sipas principit: intencë-për-
trajtim, të jetë më problematike. Për fund, kohëzgjatja e 
limituar e oërcjelljes (zakonisht 5 vite) në mënyrë të 
pakompletuar përshkruan avantazhet e CABG-së sipas 
grafteve arteriale, të cilat shkojnë duke u rritur në raport me 
kohën, por të cilat gjithashtu mund edhe të erodohen nga 
dështimi progresiv i grafteve venoze.   

6.2.1 Rivaskularizimi me intervenim 
koronar perkutan (PCI)
Efikasiteti i PCI-së si shtesë e trajtimit medikamentoz te 
pacientët me SCAD është adresuar në një mori të RCT,54,91,94

meta-analizash,106,107,117-120 dhe regjistrash me shkallë të 
madhe.121 Studimet e reja më të rëndësishme dhe shënimet e 
tyre janë përmbledhur në Tabela 5.

Studimi COURAGE (Rezultatet Klinike të Rivaskularizimit dhe 
Evaluimi i Trajtimit Agresiv Medikamentoz)91 ka përfshirë 2287 
pacientë me SCAD, të cilët kanë manifestuar evidencë 
objektive të iskemisë dhe CAD sinjifikante,  dhe të cilët janë 
randomizuar në vetëm terapi medikamentoze apo terapi 
medikamentoze dhe PCI me BMS (stenta metalik/metal 
ekspozues). Në mesataren e përcjelljes prej 4.6 viteve, nuk ka 
pasur dallim sinjifikant ndërmjet grupeve me PCI dhe terapi 
medikamentoze  sa i përket vdekjes, infarktit të miokardit dhe 
inzultit. Evitimi i anginës ka qenë më i madh në kuptim 
sinjifikant te grupi me PCI në vitin e 1-rë dhe të 3-të, por që ky 
avantazh është zbehur dukshëm gjatë vitit të 5-të, kohë në të 
cilën 21% e grupit me PCI dhe 33% e grupit me trajtim 
medikamentoz kanë pasur rivaskularizim shtesë (P=0.001). 
Ashpërsia (severiteti) e CAD-it në COURAGE ka qenë e 
moderuar dhe shumicëa e pacientëve të përfshirë (70%) nuk 



Tabela 5 Rivaskularizimi kundrejt terapisë medikamentoze
Viti i Karakteristiikat baze Fund-qellimi primar Percjellja maksimale klinike

publikimit
Studimi     N Mosha  Femra

(%)

Diabet

(%)

MVD

(%)

EF

(%)

Definimi y Rezultati    y Vdekje IM Rivask.

CABG

1982 ECSS10’ 768 <65c 0 - 100 >50c - - - 8
11.4%
vs.

20.I%a
- -

1984 VA110 686 - - - 86 - - - - 18
70%
vs.

67%

49%
vs.

4I%

4I%
vs.

62%d

1984 CASS111 780 51 10 9 73 - - - - 10
19.2%
vs.

21.8%
-

8.9%
vs.

36.9%e

2011 STICH112 1212 60 12 39 91 27 Vdekje 4.7
36%
vs.

41%
4.7

36%
vs.

4I%
- -

Balon angjioplastia

1997 RITA-289 1018 - 18 9 40 - Vdekje ose IM 2.7
6.3%
vs.

3.3%a
7

8.5%
vs.

8.4%

6.3%
vs.

4.5%d

27.2%
vs.

35.4%d

1999 AVERT113 341 58 16 16 43 61

Vdekje kardiake, 
arrest kardiak, 
I M,  in su l t
rivaskularizim 
ose spitalizim 
nga angina

1.5
20.9%

vs.
13.4%-

1.5
0.6%
vs.

0.6%b

2.8%
vs.

2.4%d

I6%
vs.

I2%d

2003 ALKK114 300 58 13 16 0 -
IM, rivaskularizim 

ose rihospitalizim 
nga angina e 
rende

1
10%
vs.

18%
4.7

4.0%
vs.

II.2%a

6.7%
vs.

7.9%

I7%
vs.

24%

2007 SWISSI-II92 201 55 12 11 - 57
Vdekje 

krardiake, IM 
ose rivask.

10.2
28.1%

vs.
63.8%a

10.2
6.3%
vs.

2I.0%a

II.5%
vs.

38.I%a

27.I%
vs.

43.8%a

BMS/CABG

2001 TIME90 305 80 43 23 79 53
Vdekje, MI, ose 

hospitalizim për ACS 0.5
19.0%

vs.
49.3%-

1
I I.I%
vs.

8. I%
- -

2010 MASS-
II94 611 60 31 29 100 67 Vdekje kardiake,

MI, ose rivask.
1

6.4%
(CABG)

vs.
24.4%
(BMS)

vs.
14.3%
(MT)a

10

25. I % 
(CABG) 

vs.
24.9%
(PCI)
vs.

3I%
(MT)

10.3% 
(CABG) 

vs.
13.3% 
(PCI)
vs.
20.7
(MT)a

7.4%
(CABG)

vs.
4I.9%

(PCI)
vs.

39.4
(MT)a

BMS

2006 OAT115 2166 59 22 21 18 48 Vdekje, ose NYHA IV 4
17.2%

vs.
15.6%

4
9.I%
vs.

9.4%

6.9%
vs.
5.0%

I8.4%
vs.

22.0%a

2007 COURAGE91 2287 62 15 33 69 61 Vdekje ose IM 4.6
19.0%

vs.
18.5%

4.6
7.6%
vs.

8.3%

I3.2%
vs.
I2.3%

2I.I%
vs.

32.6%a

2008 JSAP116 384 64 26 40 32 65
Vdekje, ACS, inzult ose 

hospitalizim 
emergjent

3.3
22.0%

vs.
33.2%a

3.3
2.9%
vs.

3.9%

I.6%
vs.
3.8%

2I.4%
vs.

36.5%a

DES

2012 FAME-
254 888 64 22 27 42 -

Vdekje ose IM 
ose 
rivaskularizi 
urgjent

m 1
4.3%
vs.

I2.7%a
1

0.2%
vs.

0.7%

3.4%
vs.
3.2%

3.I%
vs.

I9.5%a

ACS = sindroma akute koronare; BMS = stent metalik; CABG =graftimi anashkalues i arteries koronare; DES = stentat barna-clirues; EF = fraksion ejeksioni; 
MI = infarkt miokardi; MT = terapi medikamentoze; MVD = sëmundje multi-enore; NYHA = NewYorkheart Association; Revasc = revascularization; y = 
years. aP<0.05; bVdekje kardiake



kanë pasur iskemi ose kanë pasur iskemi të lehtë në fillim 
dhe shumica e poacientëve kanë pasur funksion normal të 
LV.122 Pacientët me sëmundje të LM  nuk janë përfshirë.
Hulumtimi: Terapia Medikamentoze, Angioplastia apo 
Kirurgjia Studimi II (MASS II), me përfshirje të 611 
pacientëve me sëmundje multi-enore, që të gjithë pacientë 
të një institucioni, është i vetmi RCT që krahason terapinë 
medikamentoze me PCI (72% me BMS; 28% me balon 
angioplasti) dhe me CABG. Përgjatë 10 viteve krahasimi të 
terapisë medikamentoze me PCI, shifrat respektive për 
mortalitetin e përgjithshëm (‘all cause’) kanë qenë: 31% 
dhe 24.1% (p=0.09); për infarktin miokardial: 20.7% dhe 
13.3% PCI (p=0.09), dhe nga të liruarit prej anginës: 43% 
dhe 59% (p=0.001).94  

Në hulumtimin: Rezerva e Qarkullimit Fraksional 
kundrejt Angiografisë për Evaluim Multi-enor (FAME-
2),54 pacientët me SCAD dhe së paku një stenozë 
sinjifikante funksionale (FFR invazive ≤0.80), janë 
randomizuar  vetëm me terapi medikamentoze   ose 
terapi medikamentoze dhe PCI udhëhequr nga FFR. 
Hulumtimi është paraparë të përfshijë 1632 pacientë, 
por bordi monitorues i sigurisë së të dhënave ka 
ndërprerë hulumtimin para kohe(pas pjesëmarrjes së 
888 pacientëve), si pasojë e dallimeve të mëdha 
sinjifikante në incidencën e fund-cakut primar 
(vdekjes, infarktit të miokardit, dhe rivaskularizimti 
urgjent), në favor të PCI-së udhëhequr nga FFR (gjë e 
cila nuk ka mund të neutralizohet me përfshirje të më 
shumë pacientëve). Analizat finale kanë treguar 
incidencë prej 4.3% të fund-cakut primar në grupin e 
PCI-së dhe 12.&% në grupin e terapisë 
medikamentoze (P=0.001), por nuk është treguar 
dallim sa i përket shifrave të vdekjes apo infarktit të 
miokardit ndërmjet dy grupeve.  Interpretimi i FAME-2 
është i vështirë, në kuptimin që vendimi për rivaskularizim 
urgjent mund të ketë qenë i ndikuar nga natyra e hapur e 
hulumtimit. Kurse në bazë të definicionit mbi  
‘rivaskularizimi urgjent’, në këtë rast janë  përmbushur 
kriteret e prezentimit klinik të Sindromës Akute Koronare 
(ACS) dhe se 50% e pacientëve që u janë nënshtruar 
rivaskularizimit urgjent kanë prezentuar/manifestuar 
evidencë objektive të iskemisë së vazhdueshme.

Shumica e meta-analizave karahasuese të strategjisë së 
PCI-së kundrejt terapisë medikamentoze iniciale nuk kanë 
gjetur evidencë në favor të strategjisë invazive, në kuptim 
të mbijetesës apo infarktit të miokardit.117,118,123,125 Dy prej 
tyre kanë raportuar përfitim të vogël në mbijetesë për 
PCI-në ndaj terapisë medikamentoze, edhepse kjo mund 
të jetë ndikuar nga përfshirja e një nënkategorie 
pacientësh që patën pësuar infarkt miokardi ndërkohë (,4 
javë).107,119 Një meta-analizë, e bërë për RCT-të më të reja, 
ka treguar që, krahasuar me strategjinë iniciale të 
terapisë medikamentoze, PCI-ja nuk asocon me 

përmirësim sinjifikant në mortalitetin e 
përgjithshëm/shkaktarët e gjithmbarshëm (‘all cause’) 
[raporti i riskut (RR) 0.85; 95% intervali i konfidencës (CI) 
0.71 – 1.01]; vdekjen kardiake (RR 0.71; 95% CI 0.47 –
1.06); infarktin e miokardit (RR 0.93; 95% CI 0.70 – 1.24); 
apo rivaskularizimin përsëritës (RR 0.93; 95% CI 0.76 –
1.14) gjatë përcjelljes afat-shkurtë apo afat-gjatë.96 Meta-
analizat e pesë RCT-ve që kanë përfshirë 5286 pacientë 
me raportim iskemie në fillim, nuk kanë gjetur dallime 
ndërmjet PCI-së dhe trajtimit medikamentoz në kuptim 
vdekjes, infarktit miokardial, rivaskularizimit të 
paplanifikuar apo anginës gjatë një mesatareje të 
përcjelljes prej 5 vitesh.100

    Në Data-bazën e e Kateterizimit Diagnostik Kardiak 
të Shtetit të Nju Jork-ut, ndërmjet viteve 2003 dhe 
2008, janë identifikuar 9586 pacientë që janë 
trajtuar ose me PCI (n=8486; 89%) ose terapi 
medikamentoze (n=1100; 11%).  Krahasimi i 933 
rasteve të indetifikuar me prirje rezultati në të dy 
grupet, ka treguar që grupi me PCI gjatë 4 viteve ka 
treguar incidencë më të ulët të rasteve të vdekjes 
dhe infarktit të miokardit (16.5% kundrejt 21.2%
respektivisht; p=0.003), sikurse edhe në 
komponentet individuale si: vdekja (10.2% ndaj 
14.5% respektivisht; p=0.02) dhe infarkti i miokardit 
(8.0% ndaj 11.3% respektivisht; p=0.007).121 Autorët 
nënvizojnë që dallimet në rezultate  pjesërisht mund 
të shpjegohen na bazë të dallimeve ndërmjet 
grupeve në rutinën e përdorimit të terapisë 
medikamentoze.

6.2.2 Intervenimi koronar perkutan 
me stenta barna-çlirues/lyer me 
barna (DES) kundrejt me stenta 
metalik/metal ekspozues (BMS)
Kufizimi kryesor në shumicën e krahasimeve të deritanishme 
është mungesa e përdorimit të DES. Një mori meta-analizash 
mbi RCT-të, që kanë krahasuar DES-at e gjeneratës së re me 
BMS, kanë raportuar shifra të përafërta të: vdekjes; vdekjes 
kardiake, dhe infarktit të miokardit jo-fatal në njërën anë, 
kurse në anën tjetër, kanë tregu redukim risku relativ (RRR) 
në nevojën për rivaskularizimin pasues apo përsëritës të enës 
së cakut (TVR) me DES.124,125

DES-at e gjeneratës së re, me strukturë të hollë tërthore. me 

qëndrueshmëri biokompatibile (polimere biodegraduese) dhe 
me agjentë antiprolifrativ me bazë të limus-it, janë më të 
avansuar në kuptimin e efikasitetit dhe dhe sigurisë, krahasuar 
me DES-at e gjeneratës së hershme (kaluar) dhe me BMS. (shih 
seksioni 17 për më shumë informacion). Krahasuar me 



gjeneratën e kaluar të DES, rivaskularizimi përsëritës ishte 
redukuar me 10 – 20%.125,131 Krahasuar me BMS dhe atat të 
gjeneratës së kaluar, DES-at e gjeneratës së re kanë gjithashtu 
rezultate më të mira të sigurisë, përfshirë vdekjen, infarktin e 
miokardit dhe stent trombozën. Shumë studime kanë raportuar 
rënje të riskut për stent trombozë të mundhsme apo definitive 
për rrëth 50% për DES-at e gjeneratës së re ndah atyre të 
gjeneratës së kaluar, sidomos në fazat e vonshme.128-131 Dhe, disa 
studime poashtu raportuese për ulje riku të stent trombozës në 
krahasim me BMS.125,131

Krahasimi i DES kundrejt BMS, për trajtimet mikse, me 
përfshirje të 76 RCT-ve dhe 117762 vite përcjelljeje pacienti, nuk 
ka raportuar ulje risku të vdekjes, por  për ulje risku (20 – 35%) të 
infarktit të miokardit me DES (perveq stentave të lyer me 
paclitaxel), kundrejt  me BMS.132 Hulumtimi i randomizuar 
BASKET – PROVE, krahasues për DES dhe BMS në mesin e 
pacientëve me enë të mëdha (.3 mm) ka treguar dallime 
sinjifikante ndërmjet atyre të lyer me sirolimus, everolimu dhe 
BMS në kuptim të vdekjes apo infarktit miokardial; sidoqoftë, me 
DES është shënuar risk më i ulët për vdekje kardiake apo infarkt 
miokardi (DES kundrejt BMS: RR 0.60; 95% CI 0.39 – 0.93; 
P=0.02), për përcjelljen 2 vjeçare.133 Një meta-analizë mbi të 
dhënat e pacientëve nga tri RCT me 4989 pacientë, që ka 
krahasuar stentat e gjeneratës së re me everolimus ndaj stentave 
të gjeneratës së kaluar me paclitaxel, ka raportuar risk më të ulët 
të vdekjes (3.2% ndaj 5.1%; HR 0.70; 95% CI 0.54 – 0.90; P=0.005) 
dhe risk më të ulët të stent trombozës (0.7% kundrejt 1.7%; HR 
0.45; 95% CI 0.26 – 0.78; p=0.003), pas 3 vitesh percjelljeje.125 

Analiza e fituar në nivel pacienti nga 26 RCT për 11557 femra, ka 
raportuar për incidencë më të ulët të vdekjes apo infarktit të 
miokardit në pacientët femra të trajtuara me DES të gjeneratës së 
re (9.2%), krahasuar me të dytë së bashku –DES të gjeneratës së 
re (10.9%) dhe BMS (12.8%; p=0.001), gjatë 3 viteve.129 

Ngjashëm, incidenca e trombozës së mundshme apo definitive  
ka qenë më e ulta me DES të gjeneratës së re (1.1%), pasuar me 
BMS (1.3%), dhe ata DES të gjeneratës së kaluar (2.1&; p=0.01).

6.2.3 Rivaskularizimi me graftimin 
anashkalues/urëzues të arteries koronare

Superioriteti i CABG-së ndaj ndonjë strategjie tjetër 
trajtimi  për kategori specifike të SCAD, është vënë na 
bazë të meta-analizës së shtatë RCT-ve.108 Me ç’rast 
është demonstruar benefit mbijetese nga CABG-ja te 
pacientët me sëmundje të LM ose ata me sëmundje 

tri-enore në kuadër të SCAD, në veçanti me përfshirje 
të arteries koronare LAD. Benefitet kanë qenë më të 
mëdha te ata pacientë me simpotmatologji të rëndë, 
teste ushtrimore herët positive, dhe çrregullim 
funksion të LV. Për t’u cekur, në këto studime të 
hershme është që te vetëm 10% e pacientëve me 
CABG është përdorur arteria mamare interne (IMA), 
që paraqet komponentë të rëndësishme prognostike 
të CABG-së.. Më tej, 40% e pacientëve në grupin e 
trajtimit medikamentoz u janë nënshtruar CABG gjatë 
përcjelljes. Një meta-analizë më e re ka raportuar 
reduktim risku të vdekjes me CABG kundrejt terapise 
medikamentoze (HR 0.62; 95% CI 0.50 – 0.77).107

Hulumtimi MASS II, në mënyrë të randomizuar ka krahasuar 
terapinë medikamentoze me PCI dhe CABG. Gjatë 10 viteve, 
krahasuar me terapi medikamentoze, CABG-ja është shoqëruar 
me shkallë më të ulët të mortalitetit kardiak, infarkt miokardi dhe 
anginë.94  Në hulumtimin Trajtimi Kirurgjik i Pamjaftueshmërisë 
Iskemike të Zemrës (STICH), 1212 pacientë me CAD dhe fraksion 
ejeksioni të ventrikulit të majtë (LVEF) ≤35%, janë randomizuar 
ndaj terapisë medikamentoze apo CABG. Pacientët me sëmundje 
të LM nuk janë përfshirë, dhe 17% e pacientëve në terapi 
medikamentoze u janë nënshtruar CABG-së, kurse 6% e këtyre 
pacientëve u janë nështruar PCI-së, gjatë përfundimit të 
periudhës përcjellëse. Në analizëm intencë-për-trajtim, 
mortaliteti i përgjithshëm  nuk ka qenë nëmënyrë sinjifikante më 
i ulët me CABG sesa me terapi medikamentoze (36% kundrejt 
41%; HR 0.86; 95% CI 0.72 – 1.04; p=0.12); sidoqoftë mortaliteti i 
përgjithshëm apo hospitalizimi i për arsye kardiovaskulare ka 
qenë më i ulët te pacientët me CABG (58% kundrejt 68%; HR 
0.74; 95% CI 0.64 – 0.85; p=0.001). Rezultatet e ndërlidhura me 
të gjitha përfundimet sekondare klinike gjithashtu kanë 
favorizuar CABG-në. Për më shumë, CABG-ja është shoqëruar me 
redukim risku për përfundimin primar –vdekjen, në nalaizën ‘si 
në trajtim’  (HR 0.70; 95 CI 0.58 - 0.84; p=0.001).112



6.3 Intervenimi koronar perkutan ndaj 
graftimit anashkalues të arteries 
koronare
Një mori e studimeve krahasuese e këtyre dy strategjive të 
rivaskularizimit ka treguar se as PCI, e as  CABG, si të vetme, 
nuk mund të sigurojnë zgjidhje për të gjithë spektrin e 
pacientëve që kanë nevojë për rivaskularizim. Megjithatë, 
CABG rezulton me rivaskularizim më të plotë se PCI, dhe 
vendosja e grafteve anashkaluese në mes-koronare bën që 
kompleksiteti i lezioneve proksimale, të jetë  më pak relevant 
për procedurën, sidomos kur ka okluzione kronike proksimale. 
Evidenca që rrjedh nga RCT-të krahasuese të CABG me PCI 
është përmbledhur në Tabelën 6.

6.3.1 Sëmundja proksimale e LAD arteries 
koronare
Dy meta-analiza, nga të cilat, njëra konsiston në 
nëntë RCT që përfshijnë 1210 pacientë me  lezione  të 
izoluara proksimale të LAD të përcjellur deri në 5 vjet, 
160 dhe tjetra, duke konsistuar në gjashtë RCT dhe dy 
studime të jo-randomizuara me një total prej 1952 
pacientëve me  lezione të izoluara proksimale, të cilët 
qenë përcjellur deri në 4 vite161 -nuk kanë raportuar 
asnjë dallim të rëndësishëm në vdekshmëri, infarkt të 
miokardit apo inzult, por kanë raportuar një rritje tre-
fishore të anginës rekurente dhe një rritje pesë-
fishore të rivaskularizimit me PCI krahasuar me CABG. 
Shumica e studimeve të lartpërmendura kanë 
përdorur BMS në grupin me PCI, ndërsa DES kanë 
zvogëluar dukshëm rrezikun e përsëritjes së 
rivaskularizimit. Në mënyrë të ngjashme, vetëm pak 
studime në pacientët me lezione të izoluara 
proksimale të LAD kanë raportuar rezultate afatgjata, 
edhepse kalueshmëria angiografike e IMA është 

dokumentuar të jetë 0,90% në dy dekada përcjelljeje. 
Për më tepër, përfitimi në mbijetesë e vetëm një IMA  
në pacientët me CAD multienore, raportuar fillimisht 
pas një dekade të përcjelljes, tani është shtrirë
në dekadën e dytë dhe të tretë, veçanërisht me IMA 
bilaterale.162-165

6.3.2 Sëmundja e arteries koronare kryesore 
të majtë (LM)
Për disa dekada, CABG ishte konsideruar si standard i 
kujdesit për sëmundje të rëndësishme të LM në 
pacientët e klasifikuar për kirurgji, dhe atë kryesisht 
bazuar në regjistrin e  Arteria Koronare Studimi i 
Kirurgjisë(CASS).108 Kështu, është sugjeruar se dy 
tipare të rëndësishme patofiziologjike ndikojnë lehtë 
në kundërshtimin e suksesit të PCI në lezionet e LM: 
(i) deri në 80% të sëmundjeve të LM përfshijnë 
bifurkacionin, i cili është i njohur të jetë në rrezik të 
lartë për ristenozë dhe (ii) deri në 80% të pacientëve 
me sëmundje të LM  kanë gjithashtu  SCAD 
multienore, ku CABG ofron një avantazh mbijetese 
pavarësisht nga sëmundja e LM. 159,166,167 Evidenca 
më të reja sugjerojnë, megjithatë, se PCI ofron të 
paktën rezultate ekuivalente me CABG për lezione 
më pak të rënda të LM, deri në 5 vjet të përcjelljes.

Hulumtimi SYNTAX ka të përfshirë një analizë të një 
nëngrupi të para-përcaktuar me fuqi të kufizuar, të 705 
pacientëve me sëmundje dominuese distale të LM, të cilët 
ishin caktuar rastësisht për CABG ose PCI.  Qëllimet kryesore 



Tabela 6 Rivaskularizimi perkutan kundrejt atij kirurgjik

Karakteristikat bazë Fund-qëllimi primar Përcjellja maks. klinike
Vitii
publikimit

Study N A Mosh
a
(y) Femra

(%)
Diabet

(%)

  MVD
(%)

EF
(%)

Definimi  y Rezultati y Vdekja MI Rivask. Inzulti

Balon angioplastia

1993 RITA-I146 1011 - 19 6 55 - Death or MI2.5
9.8%
vs.

8.6%
6.5

7.6%
vs.

9.0%

10.8%
vs.

7.4%

44.3%
vs.

I0.8%a

I.8%
vs.

2.0%
(at 2.5 y)

1994 GABII47 359 - 20 12 100 - Angina 1
29%
vs.

26%
I3

25.0%
vs.

2I.9%

4.3%
vs.

5.6%

82.9%
vs.

58.8%a
-

1994 EAST148 392 62 26 23 100 61

Death, MI, or 
a large defect 

at thallium 
scan

3
28.8%
vs.

27.3%
8

20.7%
vs.

17.3%

3.0%
vs. I0.3%a 

(at 3 y)

65.3%
vs.

26.5%a

0.5%
vs.

I.5%
(at 3 y)

1955 CABRI149 1054 60 22 12 99 63 Vdekje 1
3.9%
vs.

2.7%
4

10.9%
vs.

7.4%

4.9%
vs.

3.5%
(at I y)

33.6%
vs.

6.5%a
(at I y)

-

1996 BARI150 1829 62 27 25 100 57 Vdekje 5
13.7%
vs.

10.7%
I0

29.0%
vs.

26.5%
-

76.8%
vs.

20.3%a

0.2%
vs.

0.8%
(in

hospital)
BMS

2001 AWESOME151 454 67 - 31 82 45 Vdekje 3 20% vs. 
21%

3
20%
vs.
2I%

- - -

2001 ERACI II152 450 62 21 17 100 -

Vdekje 
kardiake, 

arrest kardiak, 
I M ,  i n s u l t

rivaskularizim

0.1
3.6%
vs.

I2.3%a
5

7.I%
vs.

II.5%

2.8%
vs.

6.2%

28.4%
vs.

7.2%a

0%
vs.

0.9%
(at 30 d)

2001 ARTS153 1205 61 23 17 99 61
Vdekje 

krardiake, 
IM,rivask. 

rivask.revascul

1 26.2% vs. 
I2.2%a 5

8.0%
vs.

7.6%

6.7%
vs.

5.6%

30.3%
vs.

8.8%a

3.8%
vs.

3.5%

2002 SoS154 988 61 21 14 100 57       Rivask. 2
2I%
vs.
6%a

6
10.9%

vs.
6.8%a

5%
vs.
8%

(at 2 y)

2I%
vs.
6%a

(at 2 y)

-

2003 OCTOSTENT155 280 60 29 1 1 29 -
Vdekje,  IM, 
insult, rivask

. 
1

14.5%
vs.

8.5%
I

0%
vs.

2.8%

4.4%
vs.

4.9%

I5.2%
vs.

4.2%a

0%
vs.
0%

2005 Thiele156 220 62 25 30 0 63
Vdekje 

krardiake, IM, 
ose TVR

0.5 31% vs. 
I5%a 5.6

I0%
vs.
I2%

5%
vs.
7%

32%
vs.

I0%a

(TVR)

-

PES

2009 SYNTAX157 1800 65 22 25 100 -
Death, MI, 
stroke, or 

repeat 
revascularizati

1 17.8% vs. 
I2.4%ac 5

13.9%
vs.

II.4%

9.7%
vs.
3.8%a

25.9%
vs.

I3.7%a

2.4%
vs.

3.7%
SES

2011 Boudriot158 201 68 25 36 72 65
Vdekje, IM 
ose rivask. 1

13.9%
vs.

I9%c
I

2%
vs.
5%

3%
vs.
3%

I4%
vs.

5.9%
-

2011 PRECOMBAT15
9 600 62 24 32 90 61

Vdekje,  IM, 
insult,, ose

TVR
1

8.7%
vs.

6.7%b
2

2.4%
vs.

3.4%

I.7%
vs.

I.0%

9.0% vs. 
4.2%a

0.4%
vs.

0.7%

BMS – stent metali; CABG – bajpas i arteries koronare; EF – fraksion ejeksioni; MI – infarkt miokardi; MV - multienore; MVD – sëmundje multienore; PES -
stent me paclitaxel; Rivask. - rivaskularizim; SES – stent me sirolimus; TVR – rivascularizimi i enës së cakut (target); y - vite.
aP<0.05.
bNon-inferiority met.
cNon-inferiority failed only trials with at least 100 patients pertreatment arm were included.



përfundimtare (të cakut) të 1 viti të përcjelljes të MACCE 
studimit -vdekja, infarkti i miokardit, inzulti, dhe përsëritja e 
rivascularizimit -kanë qenë të krahasueshme për të dyja 
strategjitë e rivaskularizimit (CABG 13.7% ndaj PCI 15.8%; 
P=0.44).168 Në përcjelljen prej 5 vitesh, normat e vdekjes 
(CABG=14.6% ndaj PCI=12.8%; p=0.53) dhe infarkt miokardi 
(CABG¼=4.8% ndaj PCI=8.2%; p= 0,10) nuk kanë pasur 
dallime sinjifikante. Derisa, CABG është shoqëruar me një 
normë më të lartë të inzultit (4.3% kundrejt 1.5%; P=0.03) 
dhe me risk më të ulët të përsëritjes së rivaskularizimit 
(15.5% kundrejt 26.7%, p=0.001); pa dallim sinjifikant në 
shifrat e përgjithshme të MACCE (31.0% kundrejt 36.9%; 
P=0.12).17,169 Rezultatet e MACCE kanë qenë të 
krahasueshme për PCI dhe CABG në tercilet e ulta (0- 22: 
30.4% ndaj 31,5%; p=0,74); dhe të ndërmjetme (23-32: 
32.7% kundrejt 32.3%; p=0.88), të skorimit të SYNTAX-it. Në 
pacientët me rezultatet sipas SYNTAX prej 0.32 -CABG është 
shoqëruar me vdekshmëri numerikisht më të ulët (14.1%% 
ndaj 20.9; p=0,11) dhe nevojë të reduktuar në mënyrë 
sinjifikante për përsëritjen e revaskularizimit (11.6% kundrejt 
34.1%, P=0.001) edhe pse me një rrezik më të lartë 
numerikisht për inzult (4.9% kundrejt 1.6%; p=0.13).

Në hulumtimin: Kryesorja e Krahasimit të 
Randomizuar të Kirurgjisë Anashkaluese (Bypass)  
kundrejt Angioplastisë me Stenta të lyer me 
Sirolimus te Sëmundja e Arteries Koronare LM 
(PRECOMBAT), në të cilin të randomizuar kanë 
qenë 600 pacientë me sëmundje të LM për PCI ose 
CABG. 159 Qëllimi primar i cakut të përcjelljes 1 
vjeqare -vdekja; infarkti i miokardit; inzulti, apo 
përsëritja e rivaskularizimit ishte: 6.7% në grupin e 
CABG dhe 8.7% në grupin e PCI (p= 0.37). Shifrat 
për përcjelljen 1 vjeqare për: vdekje, infarkt 
miokardi apo inzult ishin 4.0% për CABG dhe 3.3% 
për PCI (p=0.66). Mungesa e dallimeve sinjifikante 
ndërmjet dy grupeveka perzistuar mbi 2 vjet nga 
randomizimi dhe ishte gjithashtu valide edhe për 
vdekshmërinë (3.4% në grupin e CABG dhe 2.4% në 
grupin e PCI; P=0.45) dhe për shifrën e përbërë pë 
vdekje; infarkt miokardi, ose inzult (4.4% në grupin 
e CABG dhe 4.7% në grupin e PCI; p=0.83). Në 
kontrast me gjetjet në SYNTAX, incidenca e inzultit 
ishte e ngjashme për PCI (0.4%) dhe CABG (0.7%).

Një meta-analizë170 grumbulloi rezultatet e tre 
RCT-ve me fokus në PCI ndaj CABG për sëmundjen e 
LM 158,159,171 dhe RCT më të madh për nëngrupin me 
një lezion të para-përcaktuar të LM.168 Në total, kjo 
meta-analizë vlerësoi rezultatet 1-vjeçare të 1611 
pacientëve. Përbërja e shifrave të vdekjes, infarktit 
të miokardti, inzultit, ose TVR është vëzhguar 
in11.8% të grupit me CABG dhe 14.5% të grupit me 
PCI (P= 0.11). Përbërja e vdekjes, infarktit të 
miokardit, ose inzultit ishte 6.8% në grupin me 

CABG dhe 5.3% në grupin me PCI (P=0.26). Dhe, 
derisa nuk kishte dallim të madh në vdekshmëri 
(4.1% në grupin CABG dhe 3.0% në grupin PCI; 
p=0,29) ose infarkt miokardi (2.8% në grupin CABG 
dhe 2.9% në grupin me PCI, p=0.95), grupi CABG 
tregoi një shkallë më të lartë për inzult (1.7% 
kundrejt 0.1%;P =0.01), por një normë më të ulët të 
TVR (5.4% ndaj 11.4%, p=0.001).

Qendra MjekësoreASAN -Regjistri i Rivaskularizimit të 
LM, krahasoi rezultatet e pacientëve me sëmundje të 
LM të cilët ishin trajtuar qoftë me PCI apo CABG brenda 
të njëjtës periudhë. Në dy analiza -njëra për periudhë 
10-vjeçare, me  rezultate të 100 pacientëve të trajtuar 
me BMS dhe 250 pacientëve me CABG, dhe të tjera për 
periudhë 5-vjeçare me rezultate të 176 pacientëve me 
DES dhe 219 pacientë me CABG- as mortaliteti e as 
përbërja e shifrave të vdekshmërisë , infarktit të 
miokardit apo inzultit nuk kanë pasur dallime sinjifikante 
mes dy metodave të trajtimit. CABG u shoqërua me një 
rrezik të zvogëluar të rivaskularizimit në të dy 
krahasimet.172 Në një regjistër të 810 pacientëve me 
sëmundje të LM të trajtuar me CABG (335 pacientë) ose 
me PCI (475 pacientë), i cili u realizua paralelisht me RCT, 
asnjë dallim sinjifikant nuk është vërejtur në mes të dy 
opsioneve të trajtimit në kuptim të përbërjes së shifrave 
për vdekje, infarkt miokardi apo inzult,për më shumë 
se2 vjet përcjelljeje, derisa rreziku i ri-intervenimit ishte 
dukshëm më  ulët me CABG.159

6.3.3 Sëmundja tri-enore e arteries koronare
Një meta-analizë, bazuar në të dhënat individuale të pacientit 
nga RCT-të që janë kryer para daljes së DES,  nuk ka raportuar 
asnjë ndryshim në vdekshmëri mes PCI dhe CABG, edhe pse 
vdekshmëria ishte ulur me CABG në pacientët diabetik dhe 
ata të moshës 65 vjeç e më shumë.106

Një meta-analizë e gjashtë studimeve të randomizuara me 
6055 pacientë, që ka krahasuar CABG me graftet arteriale 
dhe PCI (balon angioplastinë, BMS dhe DES),  ka raportuar 
për reduktim sinjifikant në: vdekshmëri (RR 0,73; 95% CI 0,62-
0,86),  infarkt miokardi (RR 0.58; 95%CI 0.48 -0,72), dhe 
përsëritje rivaskularizimi (RR 0,29; 95% CI 0.21 -0,41) në favor 
të CABG.173 Kurse, sa i përket inzultit, ësht vërejtur tendencë 
shpeshtësie të theksuar me CABG (RR 1.36, 95% CI 0,99-1,86; 
p=0.06). Disa RCT dhe meta-analiza indikojnë që CABG-ja 
ndërlidhet me një rrezik më të madh për inzult sesa PCI-ja, e 
cila tendencë shkon duke rënë gjatë përcjelljes afat-
gjatë.174,175

SYNTAX në mënyrë të randomizuar ka caktuar 1800 
pacientë me LM dhe/ose CAD tri-enore, ndaj trajtimit qoftë 
me stenta të gjeneratës së re me paclitaxel, apo qoftë me 
CABG.157 Në përfundim të vitit të 1-rë, 12.4% e pacientëve me 
CABG dhe 17,8% të pacientëve me PCI (p=0,002) kanë arritur 
përbërjen e cakut primar të MACCE. Në 5 vjet, CABG në



krahasim me PCI,  ka ulur në nivel sinjifikant shifrat  në 
përgjithësi të MACCE, me normat përkatëse të 26,9% kundrejt 
37.3% (p=0.001), Për më shumë: 11.4% kundrejt 13.9% kishin 
vdekur (p=0.10); 3.8% kundrejt 9.7% (p=0,0001) kanë pasur një 
infarkt miokardi; 3.7% kundrejt 2.4% (p=0,09) kanë pasur inzult 
cerebrovaskular; dhe 13.7% kundrejt 25,9% (p=0,0001) e 
pacientëve është nevojitur përsëritja e revaskularizimit.17 Në 
1095 pacientë me CAD tri-enore, në krahasim me PCI, CABG ka 
rezultuar me vdekje më të ulët në total   (9.2% ndaj14.6%; 
P=0,006), vdekje kardiake (5.3% kundrejt 9.0%; p=0.003), 
infarkt miokardi (3.3% kundrejt 10.6%, P=0.001) dhe përsëritje 
rivaskularizimi (12.6% kundrejt 25.4%; P=0.001).176 Te 
pacientët me poentim të ulët sipas SYNTAX-it (0-22), normat e 
MACCE ishin të ngjashme (26.8% ndaj 33.3%; P=0.21) për 
CABG dhe PCI respektivisht. Në anën tjetër, kur krahasohet me 
PCI te pacientët me poentim mesatar dhe të lartë sipas 
SYNTAX-it, CABG ka treguar shifra të ulëta të MACCE (22,6% 
kundrejt 37,9%; p=0.0008 dhe 24,1% ndaj 41,9%; P=0.0005, 
respektivisht), duke përfshirë komponentet përkatëse: 
vdekshmërinë, infarktin e miokardit dhe përsëritjen e 
rivaskularizimit.176 Veçanërisht,  pacientët të cilët janë përfshirë 
në regjistrin e CABG të studimit SYNTAX, për shkak të 
papërshtatshmërisë për PCI kishin shifra më të ulëta të MACCE 
sesa grupi i kohortit të randomizuar për CABG (23.3% ndaj 
26.9%, përkatësisht), gjë e cila potancialisht i referohej 
rivaskularizimit më të plotë (76% ndaj 63%, respektivisht).17

Një studim observues i bazuar në regjistrin e shtetit të Nju 
Jorkut ka vlerësuar pacientët me CAD, të cilët kanë qenë 
trajtuar qoftë me kirurgji të izoluar anashkaluese/bypass 
(13 212 pacientë), apo me DES (20 161 pacientë), në mes 
të viteve 2003 dhe 2005, me fokus në mbijetesën 5-
vjeçare.177 Dallimi në mbijetesën absolute në popullatën e 
përgjithshme ishte i vogël (CABG:78.5% ndaj PCI:76%). 
Analiza kryesore është kryer pas identifikimit të 8121 
pacientëve me prirje të ngjashme/propensity, -për 
mbijetesën 5 vjeçare: 80,4% për CABG dhe 73,6% për PCI 
me DES (HR 0,71; 95% CI 0.67 - 0.77, p=0.001). 
Një rrezik më i ulët për vdekjen është vërejtur në të gjitha 
nën-grupet, përveç atyre me CAD dy-enore pa lezione 
proksimale të LAD. Kurse, dy gjetjet kryesore që mund të 
theksohen nga ky studim janë: (1) prania e obstruksionit 
në LAD, ka dhënë një përfitim mbijetese për trajtimin me 
CABG dhe (ii) dobia në mbijetesë me CABG u bë e 
dukshme vetëm gjatë gjysmës së dytë të 5-vjeçarit të 
përcjelljes. 
Në regjistrin ASCERT mbi pacientët elektivë, të moshës  65 
vjeç me CAD dy- ose tri-enore, 86 244 pacientë iu 
nënshtruan CABG-së dhe 103 549 pacientë  PCI-së (78% e 
të cilëve me DES të gjeneratës së kaluar). Duke përdorur 
rezultatet e prirjeve të ngjashme/propensity dhe qasjen 
inverze të gjasave, vdekshmëria në vitin e 4-të, por jo në 
vitin e 1-rë, ishte më e ulët për CABG se për PCI (16.4% 
ndaj 20.8%; RR 0.79, 95% CI 0,76-0,82).26 Meqë natyra 

observuese e Studimit nuk lejon vlerësimin se si u zgjodh 
çdo pacient për secilin tip të trajtimit, pavarësisht nga 
rregullat statistikore, faktorët eventual konfuzionues nuk 
mund të përjashtohen. Poashtu, meqë në këtë studim 
janë përdorur DES-at e gjeneratës së kaluar, e të cilat  nuk 
posedojnë përparësitë e atyre të gjeneratës së re.125-131,133

Më tutje, është parë që gjetjet mbi avantazhet  për 
mbijetesë në sëmundjen e rëndë tri-enore të trajtuar me 
CABG ndaj trajtimit me PCI, janë konzistente.



Rekomandimi për tipin e rivaskularizimit (CABG ose  PCI) te pacientët me  SCAD me anatomi koronare të përshtatshme 
për të dy procedurat dhe mortalitet kirurgjik  me parashikim të ulët

7. Rivaskularizimi te sindroma akute 
koronare pa ST-elevim

Sindroma Akute Koronare pa elevim të segmetit ST (NSTE-
ACS) është manifestimi më i shpeshtë i ACS, dhe 
vdekshmëria dhe sëmundshmëria mbeten të larta dhe 
ekuivalente me ato të pacientëve me infarkt të miokardit 
me levim të segmentit ST (STEMI) gjatë përcjelljes afatgjatë. 
Qëllimet kryesore të angiografisë koronare dhe 
rivaskularizimit pasues janë lehtësimi simptomeve dhe 
përmirësimi i prognozës. Kualiteti i jetesës, gjatësia e 
qëndrimit në spital, dhe rreziqet e mundshme që lidhen me 
trajtimet invazive dhe farmakologjike gjithashtu duhet të 
mirren në konsiderim kur të vendoset për strategjinë e 
trajtimit.
Stratifikimi i hershëm i riskut është i rëndësishëm, për 
identifikimin e pacientëve me rrezik të lartë të 
menjëhershëm dhe afatgjatë për vdekje dhe evente 
kardiovaskulare, te të cilë strategjia me invazizitet të 
hershëm dhe terapi medikamentoze shtesë mund të 
zvogëlojë këtë rrezik. Pacientët në shok kardiogjen, ose pas 
reanimimit, duhet t'i nënshtrohen angiografisë së 
menjëhershme (brenda 2 orëve), për shkak të mundësisë 
së lartë për CAD kritike. Dhe, është po aq e rëndësishme 
për të identifikuar pacientët me rrezik të ulët, te të cilin 
trajtimet invazive dhe medikamentoze ofrojnë pak dobi ose 
munden madje edhe të shkaktojnë dëm. Detaje mbi 
shtresimin (stratifikimin) e rrezikut, veçanërisht në lidhje me 
interpretimin e troponinave, janë gjetur në Udhërrëfyesit e 
ESC-së për NSTE-ACS.180

7.1 Strategjia e hershme invazive kundrejt asaj 
konzervative 
Një meta-analizë e shtatë RCT-ve që krahasoi 
angiografinë rutinore të pasuar me rivaskularizim, 
kundrejt strategjisë selektive invazive, ka treguar 
norma të ulura të kombinimit të vdekjes dhe infarktit
të miokardit [(OR) 0,82 reduktuar; 95% CI 0,72-0,93; 
p=0.001].181 Strategjia rivaskularizimit rutinor ishte e 
lidhur me rrezikun e vdekjes së hershme dhe infarkt 
miokardi gjatë shtrimit fillesatr në spital. Megjithatë, 
katër nga këto shtatë hulumtime të përfshira në këtë 
meta-analizë nuk ishin koherente, për shkak të 
përdorimit margjinal të stentave dhe inkibitorëve të 
receptorëve të glikoproteinës (GP) IIb / IIIa. Një tjetër 
meta-analizë, që mbulon shtatë hulumtime me 
terapi shtesë më koherente, tregoi një reduktim të 
ndjeshëm të rrezikut për vdekshmërinë nga faktorët 
e gjithmbarshëm (RR= 0.75, 95% CI 0,63-0,90; 
p=0.001) dhe infarkt miokardi (RR¼=0.83 , 95% CI 
0,72-0,96; p= 0,012), për invazivitet të hershëm 
kundrejt qasjes konservative për periudhë 2 vjeçare 
pa tejkalim të normës së vdekjes dhe infarktit të 
miokardit gjatë muajit të 1-rë.182 Një meta-analizë e 
mëtejshme e tetë RCT-ve tregoi një ulje sinjifikante 
të incidencës së vdekjes, infarktit të miokardit, ose 
rihospitalizimit për ACS (OR= 0,78; 95% CI 0,61-0,98) 

Rekomandimet sipas shtrirjes së CAD
          CABG              PCI

Klasia Nivelib Klasia Nivelib Refc

Semundje nje-ose-dy enore pa stenoze proksimale te 
LAD.

IIb C       I C 

Semundje nje-enore me stenoze proksimale te LAD. I A       I A 107,108, 160, 161, 178, 179
Semundje dy-enore me stenoze proksimale te LAD. I B       I C 108, 135, 137
Semundja e LM me SYNTAX skorim 22. I B       I B 17, 134, 137
Semundja e LM me SYNTAX skorim 23–32. I B     IIa B 17
Semundja e LM me SYNTAX skorim > 32. I B    III B 17
Semundja tri-enore me SYNTAX skorim ≤ 22. I A     I B 17, 157, 175, 176
Semundja e tri-enore me SYNTAX skorim 23–32. I A    III B 17, 157, 175, 176
Semundja e tri-enore me SYNTAX skorim > 32. I A    III B 17, 157, 175, 176



për strategjinë invazive për periudhën 1 vjeçare.183

Ky përfitim u pa kryesisht nga përmirësimi i 
rezultateve/gjendjes te pacientët biomarker-pozitiv  
(me rrezik të lartë). Kurse, analiza specifike gjinore,  
ka treguar se një përfitim i ngjashëm u gjet te femrat 
biomarker-pozitive, krahasuar me meshkujt 
biomarker-pozitiv. Duhet të ceket që, femrat 
biomarker- negative kanë qenë të prirura për norma 

Tabela 7 Kriteret për risk të lartë me indikacion për 
menaxhim invaziv
Kriteret primare
1. Ngritja ose rënia relevante e troponinës
2. Ndryshimet dinamike të ST apo T-valës (simptomatike 
apo të heshtura)
3. GRACE skorimi/poentimi ˃140
Kriteret sekondare
4. Diabeti melit
5. Insuficienca renale (eGFR ˂60ml/min/1.73m2

6. Reduktimi i funksionit të LV (fraksion ejeksioni ˂40%)
7. Angina e hershme e post-infarktit
8. PCI rishtas
9. CABG paraprake
10. GRACE skorim/poentim mesatar deri i lartë  
(http://www.gracescore.org)

më të larta eventesh që është pasuar me strategji të 
hershme invazive, duke sugjeruar kështu që 
procedurat e hershme invazive do duhej shmangur 
për pacientet femra troponin-negative. Një meta-
analizë e kohëve të fundit, bazuar në të dhënat 
individuale të pacientit nga tri studime që krahasuan 
invazivitetin rutinor kundrejt strategjisë selektive 
invazive, zbuloi norma më të ulëta të vdekjes dhe 
infarktit të miokardit për periudhën 5-vjeçare 
(HR=0,81; 95% CI 0.71 - 0.93; p=0,002), me 
diferencën më të theksuar te pacientë me risk të 
lartë.184 Mosha, diabeti, infarkti i mëparshëm i 
miokardit, ST-segment depresioni, hipertensioni, 
Indeksi i Masës Trupore (,25 kg / m2 ose 0,35 kg / 
m2), dhe strategjia e trajtimit janë gjetur të jenë 
parashikues të pavarur të vdekjes dhe infarktit të 
miokardit gjatë përcjelljes. Të gjitha rezultatet kishin 
mbështetur strategjinë  rutinore invazive, por 
poashtu nxjerrin në pah rëndësinë e shtresimit të 
rrezikut në menaxhimin e procesit të vendim-
marrjes.

7.2 Koha e angiografisë dhe 
intervenimit
Pacientët me riskun më të lartë (ata me anginë 
refraktare, insuficiencë të rëndë të zemrës, shok 
kardiogjen, aritmi ventrikulare jetë-rrezikuese, apo 
jostabilitet hemodinamik) në përgjithësi nuk janë 
përfshirë në RCT, në mënyrë që të mos ndërpresin 
trajtimet e tyre, potencialisht jetë-mbajtëse. Ka 
qenë përgjithësisht e dakorduar që pacientët e tillë 
të merren për një evaluim të menjëhershëm (2 orë) 
invaziv, pavarësisht nga elektrokardiogrami (EKG) 
ose gjetjet e biomarkerëve.180

Strategjia e hershme invazive (0,5 -14 orë nga 
diagnoza), në krahasim me strategjinë e vonuar 
invazive (brenda 21-86 orë nga diagnoza), është  
testuar në disa RCT. Në një meta-analizë të tre 
hulumtimeve të fundit, kateterizimi i hershëm, i 
pasuar nga ndërhyrja koronare në ditën e parë të 
shtrimit, është treguar të jetë i sigurt dhe superior 
në kuptim të rrezikut më të ulët rekurencën e ACS ( 
- 41%) dhe shkurtimin e qëndrimit në spital ( -
28%). 185 Gjetje të ngjashme janë raportuar në një 
meta-analizë më të re.186 Shihet evidencë në rritje 
që sugjeron përfitimin nga strategjia invazive 
brenda 24 orëve, në pacientët me profil të riskut të 
lartë. Studimi: Koha e Ndërhyrjes në Pacientët me 
Sindromë Akute Koronare Sindromë (TIMACS), 
tregoi incidencë sinjifikante 38% më të ulët të 
vdekjes, infarktit të miokardit apo inzultit në 6 muaj 
përcjelljeje në pacientët me risk të lartë (Regjistri 
Global i Eventeve Akute Koronare (GRACE) 
skorimi:> 140 ), për strategjinë e hershme (≤24 
orë), krahasuar me atë të vonshme (≥36 orë) 
strate.187

Nuk është vërejtur dallim i madh në pacientët me 
profil risku të ulët deri te ata me risk të 
ndërmjetëm (GRACE skorim ≤140). Veçanërisht, 
nuk kishte çështje të sigurisë ndërlidhur me  
strategjinë e hershme invazive. Në analizën e të 
dhënave të studimit ACUITY, vonesa prej më shumë 
se 24 orë para PCI ishte një parashikues i pavarur i 
mortalitetit 30-ditor dhe 1-vjeçar.188 Kjo rritje e 
normës së eventeve iskemike ishte më e evidente 
në mesin e pacientëve me risk të moderuar dhe  
me rrezik të lartë [sipas Thrombolizës në  Infarktin 
e Miokardit (TIMI) skorimin e rrezikut].
Në përmbledhje, koha e angiografisë dhe 
rivaskularizimit duhet të bazohet në profilin e 
rrezikut të pacientit. Pacientët në rrezik shumë të 



lartë (siç përcaktohet më sipër), duhet të 
konsiderohen për angiografi urgjente koronare (në 
më pak se 2 orë). Në pacientët me rrezik të lartë, 
me të paktën një kriter primar të rrezikut të lartë, 
një strategji e hershme invazive, brenda 24 orësh,  
duket të jetë e  arsyeshme. Në nëngrupet me rrezik 
më të ulët, me një rezultat të rrezikut sipas GRACE 
skorimit <140, por me së paku një kriter sekondar 
të rrezikut (Tabela 7), vlerësimi invaziv mund të jetë 
vonohet pa rritje rreziku, por duhet të kryhet gjatë 
atij qëndrimi në spital, mundësisht brenda 72 orëve 
të pranimit. Në pacientët e tjerë me rrezik të ulët, 
pa simptoma rekurente, një vlerësim jo-invazive i 
iskemisë duhet të kryhet para lëshimit nga spitali.

7.3 Tipi i rivaskularizimit
Nuk ka RCT specifike krahasuese mes PCI dhe CABG në 
pacientët me NSTE-ACS. Në të gjitha hulumtimet që 
krahasojnë strategjinë e hershme me atë të vonshme; 
ose atë invazive me atë medikamentoze, vendimi nëse 
do bëhet CABG ose PCI është lënë në diskrecionin e 
hulumtuesit.

Në pacientët e stabilizuar, zgjedhja e modalitetit të 
rivaskularizimit  mund të bëhet ngjashë si për pacientët 
me SCAD. Në rreth një të tretën e pacientëve, 
angiografia do të vë në pah sëmundje një-enore, duke 
lejuar ad hoc PCI në shumicën e rasteve. Sëmundja 
multi-enore do të jetë e pranishme në 50% e të tjerëve. 
Këtu vendimi është më kompleks dhe zgjedhja duhet të 
bëhet në mes PCI për lezionin-fajtor, PCI multi-enore, 
CABG,  ose rivaskularizimit të kombinuar (hibrid) . 
Raporti PCI ndaj CABG në pacientët me sëmundje 
multi-enore të përshtatshme për rivaskularizim është 
afërsisht 80% ndaj 20%.189 Strategjia e rivaskularizimit 
në pacientët me CAD multi-enore duhet të përcaktohet 
në fillim nga Ekipi i Zemrës dhe duke u bazuar në 
gjendjen klinike të pacientit, ashpërsinë dhe 
shpërndarjen e CAD, dhe karakteristikat e lezionit. 
Skorimi/poentimi SYNTAX është treguar te jetë 
parashikues i fuqishëm i vdekjes, infarktit të miokardit 
dhe TVR.190

Për lezionin-fajtor, PCI është zakonisht zgjedhja e parë 
në shumicën e pacientëve me NSTE-ACS dhe sëmundja 
multi-enore; megjithatë, nuk ka studime prospektive që 
krahasojnë PCI e lezionit-fajtor me CABG të hershme. 
Pacientët stabil me sëmundje multi-enore dhe me një 
rezultat të lartë SYNTAX (>22), sidomos kur nuk është 
identifikuar qartësisht asnjë lezion-fajtor, preferohet 
strategjia e CABG. Strategjia e PCI multienore për 
stenozat sinjifkante të përshtatshme -ndaj PCI vetëm 

për lezionin-fajtor -nuk është vlerësuar në një mënyrë 
të përshtatshme dhe të randomizuar. Në një databazë 
të madhe të dhënash, duke përfshirë 105 866  pacientë 
me CAD multienore me NSTE-ACS,  është krahasuar PCI 
multienore me PCI një-enore, ku është treguar sukses 
më i ulët procedural, por vdekshmëri në-spital dhe 
sëmundshmëri e ngjashme.191 Rivaskularizimi i plotë në 
kohën e procedurës index, nuk ka rezuktuar në ulje 
normash të vdekshmërisë gjatë 3 viteve, në krahasim 
me strategjinë e procedurës shkallë-shkallë.192 Sido që 
të jetë, rivaskularizimi jokomplet duket të jetë i 
ndërlidhur me normë më të lartë eventesh negative për 
periudhë 1-vjeçare.193

CABG është krahasuar me PCI në një analizë të 
tendencës përputhëse mes pacientëve me sëmundje 
multienorenga hulumtimi ACUITY.189

Pacientët e trajtuar me PCI kanë pasur norma më të 
ulëta të inzultit, infarktit të miokardit, gjakderdhjes, dhe 
dëmtimit renal, mortalitet të ngjashë 1-mujor dhe 1-vjeçar; 
por norma sinjifikante më të larta të rivaskularizimit të 
paplanifikuar, për të dy periudhat (1 muaj dhe 1 vit). 
Megjithatë, vetëm 43% e pacientëve me CABG mund të 
krahasoheshin dhe ka pasur një tendencë të fortë për 
norma më të larta eventesh të mëdha negative kardiake 
(MACE) në 1 vit me PCI, krahasuar me CABG (25.0% ndaj 
19.5%, respektivisht, p=0.05). Këto rezultate janë në 
përputhje me rezultatet 1-vjeçare dhe 5-vjeçare të 
hulumtimit multienor SYNTAX, në të cilin 28,5% e 
pacientëve ishin me ACS të freskët, në të dyja grupet (PCI 
dhe CABG.17,157 Megjithatë, ndonjë nën-analizë e këtyre 
pacientëve nuk është raportuar.  
Rastet e trajtimit të lezionit-fajtor me PCI, nuk është e 
thënë të shqyrtohen veç e veç  nga Ekipi i Zemrës, 
sidomos atëherë kur për arsye klinike ose angiografike, 
procedura duhet të kryhet ad hoc pas angiografisë. Kjo gjë 
sidomos nënkupton rastet kur kemi të bëjmë me iskemi 
kontinuale apo rekurente, jostabilitet hemodinamik, 
edemë pulmonare, aritmi ventrikulare rekurente, ose 
okluzion total të arteries koronare fajtore indikuese për 
rivaskularizim urgjent. Për të gjithë skenarët e tjerë, 
rivaskularizimi duhet të diskutohet në kuptim 
multidisiplinar, me protokollet e bazuar në rezultatet sipas 
SYNTAX në secilin institucion,  duke definuar kështu 
kriteret specifike anatomike dhe nëntipet klinike që mund 
të trajtohen ad hoc apo të ose transferohen pë CABG. Pas 
trajtimit të lezionit-fajtor me PCI, pacientët me rezultatet 
në dy tercile më të larta të rezultatit sipas SYNTAX, duhet 
të shqyrtohen nga Ekipi i Zemrës, në kontekstin e 
vlerësimit funksional të lezioneve të mbetura. kjo 
gjithashtu përfshin edhe vlerësimin e komorbiditeteve të 
pacientit dhe karakteristikat individuale.



Rekomandimet për evaluim invazim dhe rivaskularizim 
te NSTE-ACS

8. Rivaskularizimi te infarkti i miokardit 
me elevim të ST-segmentit 

8.1 Vonesat në kohë
Vonesat në zbatimin me kohë të terapisë 
riperfuzionale janë çështje kyçe në menaxhimin e 
STEMI, meqë përfitimi më i madh nga terapia 
riperfuzionale arrihet brenda para 2- 3 orëve të para 
nga shfaqja e simptomeve.201,202 Koha totale e 
iskemisë -koha prej fillimit të simptomeve deri te 
aplikimi i terapisë riperfuzionale (qoftë fillimi i 

fibrinolizës apo riperfuzioni mekanik me PCI primare), 
është ndoshta faktori më i rëndësishëm. Ecuria 
konsiston në ofrimin e kujdesit optimal duke 
minimizuar vonesat, me qëllim të përmirësimit të 
gjendjes klinike (Figura 2).201 Shkurtimi i kohës: Deri 
te Kontakti i Parë Mjekësor me Balon (FMCTB) -
definuar si koha nga dera (e parë) e 
spitalit/institucionit deri te koha e PCI-së primare -
konsiston në koordinimin efikas të kujdesit ndërmjet 
kontaktit të parë mjekësor apo spitalit referues, 
shërbimit emergjent mjekësor (EMS), dhe spitalit 
pranues. Aktualisht vlerësohet se te rreth 66% e 
pacientëve, sipas udhërrëfyes-rekomandimeve, në 
përgjithësi koha prej derës-së-parë-të-spitalit-deri-te-
baloni, është <120 minuta.203 Koha derë-në-balon 
(DTB) i referohet pacientëve të paraqitur në qendrat  
e pajisura me PCI dhe duhet të jetë më pak se 60 
minuta. Koha brenda-dere deri te jashtë-dere (DI -
DO), është masë e performancës që vlerëson afatet 
kohore dhe cilësinë e kujdesit fillestar riperfuzional. 
Kjo kohë konsiston në kohëzgjatjen prej mbërritjes 
deri në lëshim të spitalit referues për STEMI. Koha DI -
DO ≤30 minuta ndërlidhet me vonesa më të 
shkurtëra të riperfuzionimit (dmth koha DTB e spitalit 
të parë <120 minuta) dhe me vdekshmëri më të ulët 
spitalore, dhe duhet të implementohet  në spitalet pa 
PCI si matje e cilësisë.204,205

8.2 Zgjedhja e strategjisë riperfuzionale

PCI-ja primare definohet si intervenim perkutan me 
kateter, në gjendjen e STEMI, pa fibrinolizë të 
mëparshme. Si e tillë, ajo ka zëvendësuar fibrinolizën si 
strategji e parapëlqyer riperfuzionimi në pacientët me 
STEMI, me kusht që të mund të kryhet në kohën e 
duhur, në qendrat me volum të lartë të punës me PCI, 
me operatorë me përvojë dhe aktivizim të laboratorit 
kateterizues 24-orë/ditë, 7-ditë/javë.201,206-209  Në 
mjediset ku PCI primare nuk mund të kryhet në kohën e 
duhur, fibrinoliza duhet të konsiderohet veçanërisht në 
qoftë se ajo mund të administrohet në kondita para-
spitalore (p.sh. në ambulancë) 210-212 dhe brenda 120 
minutave të parë (Figura 2).213-215 Më tutje ajo 
(fibrinoliza) duhet të pasohet me transferim  në qendrat 
që realizojnë PCI-në për angiografi rutinore koronare në 
të gjithë pacientët, dhe PCI-në shpëtuese në rast të 
fibrinolizës së pasuksesshme.

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Koronarografia urgjente (< 2 orë) 
rekomandohet te të gjithë 
pacientët me risk shumë të lartë
iskemik (anginë refraktare, që
shoqërohet me pamjaftueshmëri 
zemre, shok kardiogjen, aritmi 
ventrikulare jetë-rrezikuese, apo 
jostabilitet hemodinamik).

I C

Strategjia e hershme invazive (< 24 
orë) rekomandohet te  pacientët 
me së paku një kriter primar të 
riskut-të-lartë (Tabela 7).

I A
185, 187

Strategjia invazive (<72 orë pas 
prezentimit të parë) indikohet te 
pacientët me së paku një kriter 
(Tabela 7) ose simptome 
rekurente.

I A
190

Dokumentimi jo-invaziv i  iskemisë  
së indukueshme rekomandohet te 
pacientët me risk-të-ulët pa 
simptoma rekurente para se të
vendoset për evaluim invaziv.

I A
190, 197, 
198

Rekomandohet që strategjia e 
rivaskularizimit të bazohet (ad hoc
PCI i lezionit-fajtor/PCI multi-
enore/CABG) në statusin klinik 
dhe komorbiditetet, dmth 
karakteristikat e shtrirjes dhe 
angiografike të lezionit (p.sh. 
SYNTAX skorimi), sipas protokolit 
local të Ekipit të Zemrës.

I C

DES-at e brezit të ri indikohen për 
trajtim perkutan të lezioneve 
sinjifikante koronare te pacientët 
me ACS.

I A 125, 129, 
132, 133, 
196, 199, 
200



Gjatë dekadës së kaluar, PCI primare është bërë 
shndërruar në terapi dominuese riperfuzioni në 
Evropë, pavarësisht nëse pacientët paraqiten herët apo 
udhëtimi për në spitalin me  PCI primare është i 
gjatë.202,203,216,217 Katë vende të Bashkimit Europian 
kanë dokumentuar zbatimin e plotë të PCI primare si 
strategji e parapëlqyer e riperfuzionimit, duke përfshirë 

edhe vendet në të cilat udhëtimi mund të jetë i 
vështirë.218 Në shumicën e vendeve të tjera europiane, 
fibrinoliza për STEMI po bëhet gjithnjë e më e rrallë, 
për shembull: 6% e rasteve në Mbretërinë e Bashkuar; 
7% në Poloni, dhe 8% në Francë.218 Është interesante 
të theksohet se, edhe në vendet me sipërfaqe të 



PCI-ja Primare për riperfuzionimin miokardial te STEMI: 
indikacionet dhe logjistika

madhe, të tilla si Danimarka -me një qendër  për PCI 
primare  për 1.4 milion banorë dhe rrjedhimisht 
distanca të gjata transportimi  -normalt e fatalitetit për 
STEMI, janë ndër më të ulëtat të regjistruara në 
Europë, me vdekshmëri spitalore prej vetëm 3% 
.Diagnoza fillestare e STEMI është diagnozë e punës 
dhe e bazuar në gjetjet e EKG-së me vlerë prediktive 
prej 85%.205 Kështu, aktivizimi fals/i panevojshëm i 
laboratorit kateterizues mund pra të ndodhë në 15 -
30% të rasteve, 216 kur PCI mund të mos 
realizohet/shtyhet, por ku fibrinoliza është një rrezik. 
Në të dyja rastet, ka kosto dhe disa rreziqe të 
pandashme që ndërlidhen me procedurën apo 
trajtimin.

8.3 Intervenimi koronar perkutan 
primar

Çështjet kyçe për optimizim dhe udhëzuese të PCI 
primare janë përmbledhur më poshtë:

• Arteria e ndërlidhur me infarkt duhet të 
trajtohet në mënyrë sistematike gjatë ndërhyrjes 
fillestare. Evidencë mbështetëse për ndërhyrjen e 
menjëhershme  (parandaluese) në lezionet jo-
ndërlidhëse për infarkt  është çështje debati.233 Në 
njërën anë, pacientët me CAD gjithëpërfshirëse 
distalisht nga arteria e ndërlidhur me infarkt, kanë 
sukses më të vogël në riperfuzion dhe prognozë të 
disfavorshme pas PCI primare. 188 PCI shkallë-
shkallë në pacientët me sëmundje multienore dhe 
pa kompromitim hemodinamik është një 
parashikues i pavarur i mbijetesës, dhe se eventet 
ishemike më shpesh  janë raportuar në PCI direkte 
kundrejt rivaskularizimit shkallë-shkallë te STEMI i 
pacientëve me sëmundje multienore .234-236 Në të 
fundit studim randomizues: PRAMI -Angioplastia 
Preventive te Infarkti Akut i Miokardit  (n=465), 
PCI-ja preventive në arteriet koronare jo-të 
ndërlidhura me infarkt, me stenozë ≥50%,  në 
krahasim me PCI-në e fokusuar në arterien e 
infarktit, është shoqëruar me një ulje rreziku të 
vdekjes, infarkt miokardi, ose anginë refraktare 
(HR në grupin PCI-preventive 0.35; 95% CI 0,21-
0,58; p=0.001). HR për infarkt jo-fatal miokardi 
ishte 0.32 (95% CI 0,13-0,75). Mbetet për t'u 
përcaktuar se si klinicistët mund të identifikojnë 
lezione që duhet rivaskularizuar përtej lezionit-

Rekomandimet Klasi Niveli    Ref.
Indikacionet
Terapi e riperfuzionit indikohet në 
të gjithë pacientët me kohë <12 orë 
kohëzgjatje, nga fillimi i 
simptomeve dhe perzistim të 
elevimit të ST-segmentit ose LBBB i 
ri.

I A
207–
209

PCI primare është terapi e 
rekomanduar riperfuzionale 
kundrejt fibrinolizës, nëse kryhet 
nga një ekip me përvojë brenda 
afatit/kohës së lartcekur.

I A 219,220

Në pacientët me kohë > 12 orë nga 
fillimi i simptomeve, PCI-ja primare 
indikohet në prezencë të iskemisë 
së vazhdueshme, aritmive të 
rrezikshme për jetën ose nëqoftëse 
dhimbja dhe ndryshimet në EKG 
kanë qenë jo-bindëse.

I C

PCI primare indikohet te pacientët 
me pamjaftueshmëri të rëndë akute 
të zemrës apo shok kardiogjen si 
pasojë e STEMI-t pavarësiaht  nga 
koha/vonesa e fillimit të 
simptomave.

I B 221

Terapia e riperfuzionit me PCI 
primare duhet të mirret në 
konsiderim te pacientët që 
paraqiten me vonesë (12-48 orë) 
pas fillimit të simptomave.

II a B
222–
224

Logjistika
Rekomandohet që menaxhimi 
paraspitalor i pacientëve me STEMI  
të bazohet në Rrjete regjionale, të 
dizajnuar për të ofruar terapinë 
riperfuzionale në kohë dhe në 
mënyrë efektive, dhe për të ofruar 
PCI-primare sa më shumë pacientëve 
që të jetë e mundur.

I B
225,226

Rekomandohet që të gjitha EMS, 
departamentet e emergjencës, 
njësitë e kujdesitIt koronar dhe  
laboratorët e kateterizimit të kenë të 
shkruar protokollin e përditësuar të 
menaxhimit të STEMI dhe ta ndajnë 
mundësisht brenda Rrjeteve 
gjeografike.

I C

Rekomandohet që Qendrat me 
mundësi të ofrimit të PCI-primare të 
ofrojnë shërbim 24-orë/7-ditë dhe të 
sigurojnë që PCI-primare të kryhet sa 
më shpejtë të jetë e mundur dhe jo 
më vonë se 60 minuta nga koha e 
arritjes në spital.

I B
227–
229

Pacientët që transferohen në një PCI 
qendër me mundësi për PCI-primare 
duhet të anashkalojnë 
departamentin e emergjencës dhe të 
transferohen direkt në laboratorin e 
kateterizimit.

II a B
230–
232



fajtor dhe nëse rivaskularizimi komplet duhet të 
kryhet si procedurë e një faze/shkalle të vetme 
apo si multi-fazore/shkallëshe. Aktualisht, PCI 
multienore gjatë STEMI duhet të konsiderohet në 
pacientët me shok kardiogjen në prani të 
stenozave kritike të shumta, apo lezioneve 
jostabile (shenja angiografike të trombit të 
mundshëm apo përçarjes së lezionit), dhe në 
qoftë se ka iskemi perzistuese pas PCI-së në 
lezionin e supozuar keqbërës
• Qasja radiale duhet të jetë metodë e preferuar e 
arritjes, meqë edhe është treguar që redukton 
incidencën e eventeve të gjakderdhjes akute -
veçanërisht në ACS -dhe është e shoqëruar me 
vdekshmëri më të ulët në mesin e pacientëve me 
STEMI, të regjistruar në studimin: Qasja Radiale 
ndaj  Qasjes femorALe për Intervenimin Koronar 
(RIVAL).237-239 Megjithatë, përfitimi nga qasja radiale 
ndaj qasjes femorale varet nga ekspertiza e 
operatorit në teknikën radiale.240

• Stentimi duhet të preferohet ndaj angioplastisë me 
balon, në kondita për PCI primare, 241.242 meqë ul 
rrezikun e mbylljes papritur, ri-infarktit, dhe të 
përsëritjes së rivaskularizimit. Megjithëse, DES-at e 
gjeneratës së kaluar nuk kanë qenë të lidhura me 
rritje rreziku për vdekje, infarkt miokardi, apo stent-
trombozë gjatë përcjelljes afat-gjatë, 243 shqetësime 
ka pasur sa i përket rritjes së rrezikut për stent 
trombozë shumë të vonshme, për shkak shërimit të 
vonuar të arteries në vend implantimin e stentit në 
lezione me bazë të gjerë të nekrozës.244,245 Evidencë 
më e re, megjithatë, tregoi superioritetin e 
gjeneratës së re të stentave të lyer me everolimus,  
në reduktimin e ngjarjeve të mëdha akute vaskulare 
në pacientët me STEMI, krhasuar me ata të 
gjeneratës së kaluar, të lyer me sirolimus.246 Dy 
hulumtime krahasuan në mënyrë direkte DES-at e 
brezit të ri me BMS te pacientët me STEMI që u 
nënshtroheshin PCI-së primare. Më tutje, Stentat e 
lyer me everolimus ndaj BMS te ST-elevimi i infarktit 
të miokardit (EXAMINATION), studim i 1504 
pacientëve me STEMI, nuk ka raportuar për dallime 
sinjifikante në fund-qëllimin primar: mortalitetin nga 
shkaqet e përgjithshme, ri-infarktin dhe çfarëdo  
rivaskularizimi, në pacientët e caktuar për stentat e 
lyer me everolimus, krahasuar me ata të caktuar për 
BMS, (11.9% ndaj 14.2%, respektivisht, diferenca -
2,3%, 95% CI-5,8-1,1%; p=0,19), për 1 vit 
përcjelljeje.247 Megjithatë, stentat me everolimus, 
ndërlidhen me një rrezik më të ulët të rivaskularizimit 
të lezionit shenjues (2.1% kundrejt 5.0%; p= 0,003) 
dhe  stent trombozë(0.5% kundrejt 1.9%; p= 0.02). 
Hulumtimi: COMFORTABLE AMI, që u mor 

mekrahasimin e pacientëve të trajtuar qoftë me BMS 
apo me stenta me biolimus me polimer 
biodegradues, ka raportuar që stenti me biolimus ka 
treguar risk më të ulët të vdekjes kardiake, infarkt 
miokardi të enës shenjuese, dhe rivaskularizim të 
enës shenjuese(4.3% kundrejt 8.7%, HR 0,49, 95% CI 
0,30-0,80; p=0.004), si dhe një rrezik më të ulët për 
infarkt miokardi enës shenjuese (0.5% ndaj 2.7%; HR 
0.20; 95% CI 0,06-0,69; p=0,01) dhe nje prirje drejt 
një rreziku më të ulët të  stent  trombozës (0.9% 
kundrejt 2.1%, HR 0,42, 95% CI 0,15-1,19; p=0.10).248

Këto rezultate qëndruan gjatë gjithë periudhë 2 
vjeçare të përcjelljes dhe një analiza e përbërë prej 
këtyre dy hulumtimeve ka konfirmuar një rrezik më 
të ulët të stent trombozës  dhe ri-infarktit me DES 
sesa me BMS.249 Në përgjithësi, këto rezultate 
sugjerojnë se DES-at e brezit  të ri janë më efektivë 
dhe potencialisht më të sigurtë se BMS gjatë PCI 
primare te STEMI.

•    Aspirimi i trombit është propozuar si veprim shtesë 
gjatë PCI primare, për përmirësim të mëtejshëm të 
riperfuzionit epikardial dhe miokardial, nëpërmjet 
parandalimit të embolizimit distal nga materiali 
trombotik dhe mbeturinat e pllakës. RCT individuale 
dhe meta-analiza  kanë sugjeruar se përdorimi i 
thrombektomisë  manuale aspiruese gjatë PCI 
primare mund të jetë e dobishme në përmirësimin e  
riperfuzionit epikardial dhe të miokardit, dhe uljen e 
normave të MACE, përfshirë edhe mortalitetin.250-255

Në studimin më të madh randomizues deri tani: 
Aspirimi i Trombit  gjatë PCI në Infarkt Akut të 
Miokardit -TASTE, (7244 pacientë), fund-qëllimi 
kryesor i vdekshmërsë nga shkaktarët e përgjithshëm 
është hasur në 2.8% të pacientëve në grupin me  
aspirim të trombit, dhe në 3.0% në grupin vetëm më 
PCI (HR0.94, 95% CI 0,72-1,22; p=0,63) në 30 ditë 
përcjelljeje.256 Sidoqoftë, ngjarjet janë vlerësuar në 
kuptim afat-shkurtë, dhe është parë një prirje drejt 
reduktimit edhe të eventeve të  papërfshira në këtë 
rast  si: stent trombozat(0.2% ndaj 0.5%, 
respektivisht; HR 0,47; 95% CI 0,20-1,02; p=0.06) dhe 
ri-infarktin (0.5% ndaj 0.9%, respektivisht, HR 0,61, 
95% CI 0,34-1,07; p= 0.06) në favor tëaspirimit të 
trombit. Të marra së bashku, këto rezultate sugjerojnë 
se përdorimi rutinor i aspirimit të trombit nuk është i 
domosdoshëm, por përdorimi selektiv mund të jetë i 
dobishëm për të përmirësuar rrjedhën e Trombolizës 
në Infarkt Miokardi  (TIMI) 3, ose për të parandaluar 
stent trombozat. Kurrfarë dobie klinike e 
trombektomisë rutinore rheolytic-e, nuk është 
demonstruar në PCI primare.255,257-259

• Garanca e para dhe pas-kushtëzimeve të 



studimeve të randomizuara para këtyre 
procedurave mund të rekomandohet në 
praktikën klinike rutinore. Para-
kushtëzimi/kondicionimi iskemik ka shkaktuar 
pak entuziazëm.260 Administrimi i hershëm i 
metoprolololit para PCI në pacientët me STEMI 
dhe me Killip Klasa II ose më pak, ka treguar që 
zvogëlon madhësinë e infarktit, dhe ka 
tendencë për më pak evente iskemike.261

Hulumtimet vlerësuese për përdorimin e 
agjentëve antitrombotikë dhe vazodilatues kanë 
qenë zhgënjyese.

PCI-ja primare për riperfuzion miokardial te STEMI:
aspektet procedurale(strategjia dhe teknika)

•   Vendosja jo e plotë e stentit dhe nën-matja duhet         
evituar.262 Masiviteti trombotik dhe aplikimi i shtypjes së 
ulët për të shmangur embolizimin distal, janë dy faktorët 
kryesor që kontrbuojnë në keq-pozicionimin e stentit te 
pacientët me STEMI.  Stentat vetë-zgjerues dhe stentat e 
mbuluar me mikro-rrjeta ultra-të-holla kanë treguar 
rezultate të favorshme preliminare në aspektin e fund-
qëllimeve të mundshëm.263 Megjithatë, studime me 
shkallë të gjerë të rezultateve klinike janë të nevojshme 
para se këto pajisje të mund të jenë të rekomanduara.

8.4 Fibrinoliza

Pavarësisht kontraindikimeve të saj të shpeshta, efektivitetit 
të kufizuar në indukimin e riperfuzionit, dhe rrezikut më të 
madh lidhur me gjakderdhjen, terapia fibrinolitike -e 
administruar si trajtim para-spitalor -mbetet një shtesë për 
rivaskularizimin mekanik, nëse ky i fundit nuk mund të 
kryhet me kohë.207,208 Dobia në ngritje e PCI primare ndaj 
fibrinolizës me kohë, humbet kur vonesa e ndërlidhur rreth 
PCI-së tejkalon 120 minuta, varësisht nga mosha e pacientit, 
kohëzgjatja e simptomave, dhe lokacioni i infarktit. 
Fibrinoliza para-spitalore është diskutuar në detaje në 
Udhërrëfyesit e ESC për STEMI.201 Fibrinoliza para-spitalore 
është krahasuar me PCI-në primare në pacientët e paraqitur 
herët në studimin STREAM.215 Te pacientët me STEMI të 
hershëm (fillimi, më pak se 3 orë më parë), të cilët nuk kanë 
mundur t'i nënshtrohen PCI primare brenda 60 minutave 
pas kontaktit të parë mjekësor, fibrinoliza para-spitalore (me 
gjysmë doze në pacientët mbi 75 vjecar) me angiografi 
koronare në kohë  (6 - 24 orë në pacientët stabil), dhe PCI 
shpëtuese për fibrinolizën e dështuar, ishte poaq efektive sa 
PCI-ja primare në uljen e fund-qëllimit kryesor të përbërë 
nga: vdekja, shoku, pamjaftueshmëria kongjestive e zemrës, 
ose ri-infarkti deri në 30 ditë (12.4% kundrejt 14.3%, 
respektivisht, RR 0.86, 95% CI 0,68-1,09; p=0.21). 
Megjithatë, është parë një rritje sinjifikante në gjakderdhjet 
intrakraniale (1.0% kundrejt 0.2%; p=0,04) veçanërisht në 
pacientët mbi 75 vjeç me fibrinolizë. Koha mesatare deri te 
riperfuzioni ishte 100 minuta në grupin me fibrinolizw dhe 
178 minuta në grupin me PCI primare, të cilat kohw janë 
pwr një orë më tw shkurtëra mesatarisht sesa vonesat në 
studimin Danez (DANAMI), dhe e cila gjw krijoi 
superioritetin e transferimit pwr PCI ndaj fibrinolizws 
spitalore.219 Duke pasur parasysh mungesën e efikasitetit të 
lartë dhe rritjen e shkallws sw hemorragjisw intrakraniale, 
theksi duhet pwrqwndruar në PCI-nw me kohë brenda 
rrjeteve tw STEMI, si trajtim i preferuar për STEMI. PCI-ja 
lehtësuese, e definuar si: përdorimi rutinor i dozws sw ulur 
ose normale tw fibrinolizws sw kombinuar me frenuesit GP 
IIb / IIIa ose agjentë të tjerë antiagregues, pasuar nga 
angiografia koronare, nuk ka treguar avantazhe të 
konsiderueshme ndaj vetwm PCI-sw primare.271

8.5 Intervenimi koronar perkutan sekondar

Shumë studime të randomizuara dhe meta-analiza kanë 
treguar që angiografia e hershme, rutinore, post-
trombolitike me PCI pasuese (nëse nevojitet) ka ulur 
normat e ri-infarktit dhe iskemisë rekurente, krahasuar 
me strategjinë "syhapur–në-pritje", në të cilën 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Strategjia
PCI primare duhet kufizuar në 
enën fajtoreme përjashtim të 
shokut kardiogjen dhe iskemisë 
perzistente pas PCI-së në lezionin 
e supozuar si fajtor.

II a B

234, 264-
266

Rivaskularizimi në etapa i 
lezioneve jo-fajtore duhet të 
mirret parasysh në STEMI 
pacientët me sëmundje multi-
enore në rast të 
simptomatologjisë ose iskemisë, 
brenda ditëve deri në disa javë pas 
PCI primare.

II a B

235

Rivaskularizimi i menjëhershëm i
lezionit sinjifikant jo-fajtor gjatë të 
njëjtës procedurë si PCI-ja primare 
e enës fajtore mund të 
konsiderohet në të pacientëte 
zgjedhur.

II b B
267

Në pacientët me iskemi të 
vazhdueshme dhe te të cilët PCI-ja 
në arterien e infarktit nuk mund të 
bëhet, duhet të konsiderohet 
CABG.

II a C

Teknika
Stentimi rekomandohet (kundrejt 
balon angioplasties) për PCI-
primare.

I A
241,242

DES-at e gjeneratës së re 
rekomandohen kundrejt BMS për 
PCI-primare. 

I A
129, 247, 
249, 268, 
269

Qasja radiale duhet preferuar 
kundrejt asaj femorale nëse bëhet 
nga operatori radial me përvojë.

II a A
237, 239, 

Aspirimi i trombit mund të 
konsiderohet te pacientët e 
zgjedhur.

II a A
250-256, 
299



angiografia dhe rivaskularizimi janë indikuar vetëm në 
pacientët me iskemi spontane ose të indukuar të rëndë; 
ose disfunksion të LV.272-281 Përfitimet e PCI-së së 
hershme, rutinore pas trombolizës janë parë në mungesë 
të rritjes së riskut  për eventet negative (inzult apo 
gjakderdhje e madhe). Bazuar në të dhënat nga katër 
studimet e fundit, të cilat kanë pasur një vonesë 
mesatare në mes të fillimit të trombolizës dhe 
angiografisë prej 2 - 6 orë, afati kohor i rekomanduar 
është 3 - 24 orë, pas lizës së suksesshme.215,272-274 Në 
rastet  fibrinolizës së dështuar, ose nëse ka prova të ri-
okluzion apo ri-infarkt me përsëritje të elevimit të ST-
segmentit, pacienti duhet t'i nënshtrohet angiografisë së 
menjëhershme koronare dhe PCI-së 
shpëtuese.282Pacientët që paraqiten në mes të 12 dhe 48 
orë pas fillimit të simptomeve, edhe pse pa dhimbje dhe 
hemodinamikisht stabil, ende mund të përfitojnë nga 
angiografia e hershme koronare dhe ndoshta edhe nga 
PCI.223,224 Nga pacientët që paraqiten disa ditë pas eventit 
akut të infarktit miokardial të përfunduar, vetëm ata me 
anginë rekurente ose iskemi të dokumentuar -aktivitet të
treguar me imazheri joinvazive të sipërfaqes së madhe 
miokardiale -mund të konsiderohen për rivaskularizim, 
kur arteria e infarkit është e okluduar. PCI-ja sistematike e 
vonshme e arteries së okluduar të infarktit të miokardit 
në pacientëtstabil nuk ka ndonjë dobi në rritje ndaj 
terapisë medikamentoze.115

Menaxhimi dhe rivaskularizimi pas fibrinolizës

8.6 Kirurgjia e anashkalimit të arteries 
koronare (CABG)

CABG mund të indikohet në pacientët me STEMI, me anatomi 
të papërshtatshme për PCI, por që kanë një infarkt të arteries 
së kalueshme, pasi që kalueshmëria e kësaj  arterieje siguron 
kohën për transferim te ekipi kirurgjik, dhe zonën e madhe të 
miokardit në rrezik. CABG duhet të konsiderohet në pacientët 
në shok kardiogjen nëse anatomia koronare nuk është e 
përshtatshme për PCI, 221 ose në kohën e riparimit për 
pacientët me komplikime mekanike.285

CABG përdoret rrallë dhe përfitimet e saj janë të pasigurta në 
pacientët me STEMI me dështim të PCI-së, mbyllje koronare  
të papërshtatshme për PCI, dhe me prani simptomesh 
refraktare pas PCI-së, meqë në të shumtën e këtyre rasteve, 
koha e aplikimit të riperfuzionit kirurgjikal do të zgjatet dhe 
rreziqet që lidhen me kirurgji rriten në këtë situatë.286 Kur 
është e mundur, në mungesë të dhimbjes së vazhdueshme 
ose përkeqësimit hemodinamik, një periudhë e pritjes prej 3-
7 ditësh, del të jetë kompromisi më i mirë.286 Pacientët me 
sëmundje multienore, të cilët trajtohen me PCI primare ose 
PCI sekondare (post-fibrinolitike) në arterien fajtore, do t'u 
duhet stratifikimi i rrezikut dhe, më tej, rivaskularizim shkallë-
shkallë me PCI ose kirurgji pas diskutim-shqyrtimit nga Ekipi i 
Zemrës.

9. Rivaskularizimi te pacientët me 
pamjaftueshmëri të zemrës dhe shok 
kardiogjen

9.1 Pamjaftueshmëria kronike e zemrës

Sëmundja e arteries koronare  mbetet shkaku më i 
zakonshëm i pamjaftueshmërisë kronike të zemrës; 
pacientët me funksion të ulur të LV-së janë në rrezik 
të vdekjes së papritur kardiake me ose pa 
rivaskularizim, dhe indikacioni për trajtim preventiv 
me defibrilator kardioverter të implantueshëm (ICD), 
duhet të jetë gjithmonë në shqyrtim.287

9.1.1 Rivaskularizimi
Rivaskularizimi me CABG ose PCI indikohet për lehtësim 
simptomatik të angina pectoris, në pacientët me 
pamjaftueshmëri të zemrës. Rëndësia prognostike e 
rivaskularizimit kirurgjikal në pacientët me 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Transferi në qendrën me PCI 
indikohet te të gjithë brenda 24 
orëve pas fibrinolizës. I A

215, 
272-274, 
283

Angiografia koronare me qëllim 
rivaskularizimi të arteries së 
infarktit indikohet pas 
fibrinolizës së suksesshme pas 
24 orësh. 

I A

215, 
273, 
274, 
282, 284

Angiografia emergjente me 
qëllim rivaskularizimi indikohet 
te shoku kardiogjen apo 
pamjaftueshmëria e rëndë 
akute e zemrës pas fibrinolizës. 

I B
283

PCI-ja emergjente shpëtuese 
indikohet kur fibrinoliza ka 
dështuar (≤ 50% rikthim i ST-
segmentit ose dhimbje 
perzistente për 60 minuta)

I A

273, 
282, 284

PCI-ja emergjente indikohet në 
rast të të iskemisë rekurente, jo-
stabilitetit hemodinamik dhe 
aritmive ventrikulare jetë-
rrezikuese apo evidencës së ri-
okluzionit pas fibrinolizës 
fillimisht të suksesshme.

I A
282, 284

Koha optimale e angiografisë 
për pacientët stabil pas 
fibrinolizës së suksesshme: 3 –
24 orë. 

II a A
278



pamjaftueshmëri kronike të zemrës ka qenë kohët e 
fundit e studiuar në hulumtimin STICH,112 me qëllim të 
krahasimit të efikasitetit  të terapisë fillimisht 
medikamentoze me atë rivaskularizuese me CABG plus 
terapi medikamentoze në një mostër prej 1212 
pacientëve me CAD dhe disfunksion të LV (EF ≤35%). 
Pacientët me sëmundje sinjifikante të LM ose Klasat  III 
dhe IV të CCS-së, nuk janë marrur parasysh. Shumica e 
pacientëve kishin sëmundje CAD dy-enore (31%) ose tri-
enore (60%), dhe 68% kishin një stenozë proksimale të 
LAD. Edhe pse rezultati kryesor i vdekshmërisë nga të 
gjitha-shkaqet  nuk kishte rënje sinjifikante me CABG (HR 
me CABG 0,86; 95% CI 0,72-1,04; p=0.12), në analizën 
'qëllimi-për-trajtim', ajo ofroi rezultate superiore 
sekondare të para-përcaktuara, duke përfshirë 
vdekshmërinë kardiovaskulare (HR 0,81; 95% CI 0,66-
1,00; p=0,05) dhe vdekshmërinë nga të gjitha-shkaqet 
apo hospitalizimin për pamjaftueshmëri të zemrës (HR 
0,84; 95% CI 0,71-0,98; p=0.03). Në mesin e pacientëve 
të caktuar për terapi medikametoze, 17% kaluan në 
CABG dhe 6% në PCI. Analiza 'siq-janë-trajtuar", krahasoi
rezultatet e 592 pacientëve të trajtuar me terapi 
medikamentoze gjatë gjithë vitit të parë pas 
randomizimit, me 620 pacientë të cilët iu nënshtruan 
CABG -qoftë sipasojë e randomizimit ose mbikalesës -
dhe raportoi ulje sinjifikante të vdekshmërisë nga të 
gjithë-shkaktarët në favor të CABG (HR 0.70, 95% CI 0,58-
0,84; p=0.001).112 Këto gjetje janë konfirmuar në 
studimin kohort observues me prirje të krahasueshme të 
pacientëve të ngjashëm gjatë përcjelljes afat-gjatë prej 
mbi 10 vitesh.288 Zgjedhja mes CABG dhe PCI duhet të 
bëhet nga Ekipi i Zemrës pas vlerësimit të kujdesshëm të 
gjendjes klinike të pacientit dhe anatomisë koronare, 
duke përfshirë edhe skorimin sipas SYNTAX, 
komorbidietet, dhe kompletimin e pritshëm të 
rivaskularizimit. Një specialist i pamjaftueshmëirsë së 
zemrës duhet të konsultuar gjithashtu.

9.1.2 Aktiviteti (‘viability’) miokardial 
dhe rivaskularizimi

Bilanci rrezik - përfitim për rivaskularizim në 
pacientët pa anginë/iskemi ose realizueshmëri
('viability') miokardiale mbetet i pasigurt. Në një 
studim observues që u përdorën teknika të 
imazherisë kardiake (stres-rest Rb-82 / F-18 
fluorodeoxyglucose PET) në 648 pacientë me 
LVEF prej 31% ± 12 %, miokardi i palëvizshëm 
('hibernating'); miokardi iskemik; dhe miokardi 
cikatricial ishin të ndërlidhur me vdekjen nga të 
gjithë shkaktarët (p=0.0015; p=0,0038 dhe 
p=0,0010, respektivisht) .Një ndërlidhje midis 

trajtimit dhe miokardit letargjik ('hibernating') 
ishte e pranishme, ashtu që rivaskularizimi i 
hershëm te miokardi letargjik, kur krahasohet 
me terapi medikamentoze, ishte i shoqëruar me 
përmirësim të mbijetesës, sidomos kur shkalla e 
realizueshmërisë ('viability') tejkalonte 10% të 
miocardit.289,290 Nënstudimi i hulumtimit STICH 
mbi realizueshmërin ka gjetur realizueshmëri 
miokardi në 487 e 601 pacientëve (81%) dhe jo-
realizueshmëri miokardi në 114 (19%). 289 Në 
mesin e pacientëve pa realizueshmëri, 60 ishin 
ndarë për CABG dhe 54 për terapi 
medikamentoze dhe, në mesin e 487 pacientëve 
me realizueshmëri miokardi, 244 ishin caktuar 
për CABG dhe 243 për terapi medikametoze. 
Dallimet në karateristikat fillestare mes 
pacientëve që i janë nënshtruar testimit të 
realizueshmërisë së miokardit dhe
atyre që nuk e bënë këtë, tregojnë disa 
paragjykime selektive që vijnë nga faktorët klinik. 
Realizueshmëria është përcaktuar në mënyrë 
arbitrare duke përdorur vlera të ndryshme cut-
off për testet e ndryshme të përdorura. Nga 
analiza univariate, ka pasur një asocim të 
konsiderueshëm në mes të realizueshmërisë të 
miokardit dhe rezultatit; megjithatë, ky asociim 
nuk ka qenë sinjifikant në analizën multivariable 
që përfshinte variabla të tjera prognostike. Është 
e mundshme që variabla të tjera, të tilla si vëllimi 
i LV dhe fraksioni i ejeksionit, të përcaktohen 
duke u ndikuar nga shkalla e realizueshmërisë së 
miokardit. Mungesa e korrelacionit midis statusit 
të realizueshmërisë së  miokardit dhe përfitimit 
nga CABG në këtë studimi tregon se vlerësimi i 
realizueshmërisë së miokardit nuk do duhej të 
jetë faktori i vetëm në përzgjedhjen e terapisë 
më të mirë për këta pacientë.

9.1.3 Rikonstruksioni ventrikular 
Qëllimi i rinkonstruksionit kirurgjikal ventrikular (SVR) 
është largimi i indit cikatricial nga muri i LV me arnim 
endoventrikular, duke rivendosur volumin fiziologjik, dhe 
për të rikthyer formën eliptike ndaj asaj sferike. Vendimi 
për t'ia shtuar SVR-në CABG-së, duhet të bazohet në një 
vlerësim të kujdesshëm të simptomeve (simptomet e 
pamjaftueshmërisë së zemrës duhet të marrë me 
përparësi ndaj anginës), matjes së vëllimeve të LV, dhe 
vlerësimit të shkallës transmurale të indeve cikatriciale të 
miokardit, dhe kjo gjë duhet të kryhet vetëm në qendrat 
me niveli të lartë ekspertize kirurgjikale. Studimi STICH 
nuk ka arritur të tregojë diferencë në rezultatin primar 
(vdekjes nga çfarëdo shkaku apo spitalizimit për shkaqe 
kardiake) në mes CABG dhe procedurës së kombinuar
(CABG dhe SVR). Reduktimi i vëllimit fund-sistolik në 
indeksin e STICH  -më i vogël se në studimet observuese 



të raportuara më herët, mbi trajtimin e aneurizmave të 
mëdha  -mund të shpjegojë mospërputhshmërinë dhe, 
në këtë mënyrë, vlera e arsyeshmërisë së SVR, do të 
mund të nënvlerësohej.291,292 Analizat nëngrupore të 
studimit STICH, sugjerojnë që pacientët me LV më pak të 
dilatuar dhe LVEF më të mirë, mund të përfitojnë nga 
SVR, ndërsa ata me LV më të madh dhe LVEF më të ulët 
mund të dëmtohen.293 Në studimin STICH, indeksi i 
vëllimit fund-sistolik i ventrikulit të majtë post-operativ  
(LVESVI) prej 70 ml / m2 ose më të ulët, pas CABG plus 
SVR, ka rezultuar në përmirësimin e mbijetesës në 
krahasim me vetëm CABG. Në një tjetër studim, në 
pacientët e trajtuar me CABG dhe SVR, LVESVI post-
operativ prej më pak se 60 ml / m2, ishte i ndërlidhur me 
përmirësimin e mbijetesës, në krahasim me LVESVI prej 
60 ml / m2 ose më i madh.294 Në disa pacientë me 
aneurizma të mëdha, të cilët do të kishin qenë të 
përjashtuar nga STICH (për shkak të pamjaftueshmërisë 
akute të zemrës; mbështetjes inotropike ose shkeljes së 
kritereve tjera të përfshirjes), restaurimi kirurgjikal 
ventrikular ka treguar rezultate të favorshme, edhe pse 
në mungesë të një krahasuesi.295

Rekomadimet për rivaskularizim te pacientët me 
Pamjaftueshmëri kronike të zemrës dhe disfunksion 
sistolik të LV (fraksion ejeksioni  ≤35%)

9.2 Shoku kardiogjen
Infarkti akut i miokardit është shkaktar në rreth 75% të pacientëve 
me shok kardiogjen, dhe incidenca ka mbetur deri diku konstante 
për shumë vite: 6 - 8%,296-298 Shoku kardiogjen si komplikim i 
infarktit akut të miokardit është pasojë e pamjaftueshmërisë së LV 
në rreth 80% të rasteve. Komplikimet mekanike si ruptura e 
muskujve papilarë me inkompetencë të rëndë të valvulës mitrale 
(6.9%), defekti i septumit ventrikular (3.9%), apo ruptura e murit të 
lirë (1.4%), janë shkaqe të tjera precipituese. Meqë rivaskularizimi 
është gurthemel i trajtimit të pacientëve me shok kardiogjen si 
komplikim i ACS, indikohet angiografia koronare emergjente. 
Triazha e përgjithshme dhe trajtimi i këtyre pacientëve kompleks 
është paraqitur në Figura 3.

9.2.1 Rivaskularizimi
Studimi: A Duhet Rivaskularizim Emergjent i 
Koronareve të Okluduara te Shoku Kardiogjen -
SHOCK, tregoi se, në pacientët me shok kardiogjen 
për shkak të infarktit akut të miokardit, rivaskularizimi 
emergjent me PCI ose CABG ka përmirësuar 
mbijetesën afatgjatë në krahasim me terapinë 
fillestare medikamentoze intensive. Vdekshmëria nga 
të gjithë-shkaqet  në 6 muaj ishte më e ulët në grupin 
e caktuar për rivaskularizim sesa në grupin e caktuar 
me terapinë medikamentoze (50.3% ndaj 63.1%, 
respektivisht, RR 0,80, 95% CI 0,65-0,98; p=0.03).221

Analiza nëngrupore zbuloi se e vetmja variabël që 
korelon në mënyrë sinjifikante me trajtimin, si për 30-
ditë; si për 6-muaj, ishte mosha, me pak ose aspak 
efekt të trajtimit invaziv mbi vdekshmërinë në 
pacientët e moshuar (mbi 75 vjet). Megjithatë, këto 
gjetje nuk janë vërtetuar në regjistrin e studimit 
SHOCK, në të cilin modeli i bazuar në kovariat, 
sugjeroi gjithashtu një mortalitet më të ulët në mesin 
e pacientëve të moshuar (mbi 75 vjet), që iu 
nënshtruan rivaskularizimit, në krahasim me terapinë 
fillestare medikamentoze intensive (RR 0.46, 95% CI 
0,28-0,75; p=0,002).299

9.2.2 Mbështetja cirkulatore mekanike
Kundërpulsimi me balon pompë brenda-aortale (IABP) 
është përdorur gjerësisht si mbështetje mekanike te 
shoku kardiogjen.300 Efikasiteti i IABP te shoku 
kardiogjen, është vënë dë diskutim në studimin e madh 
randomizues të kohëve të fundit: IABP-SHOCK II, i cili ka 
përfshirë 600 pacientë me shok kardiogjen si komplikim 
i infarktit akut të miokardit, të cilët ishin caktuar për 
IABP ose pa IABP. Fund-qëllimi kryesor i vdekshmërisë 
30-ditore nuk ishte ulur me përdorimin e IABP (39.7% 
me IABP ndaj 41.3%  grupin e kontrollit; RR 0,96, 95% 
CI 0,79-1,17; p=0,69) dhe nuk ishte treguar benefit afat-
gjatë.301,302 Për këtë arsye, përdorimi i IABP për këtë 
indikacion nuk rekomandohet në mënyrë rutinore, por 
mbetet një masë shtesë për pacientët me komplikime 
mekanike si urë lidhëse për kirurgji.
     Tri hulumtime të randomizuaradhe një regjistër i 

Rekomandimet Klasi Nive
li

Ref.

CABG rekomandohet për pacientët 
me stenozë sinjifikante të LM dhe LM 
ekuivalente me stenozë proksimale 
të të dy arterieve: LAD dhe LCx.

I C

CABG rekomandohet për pacientët 
me stenozë sinjifikante të LAD 
arteries dhe sëmundje multi-enore 
për ulje të vdekjes dhe hospitalizimit 
për shkaqe kardiovaskulare. 

I B
112, 
288

Aneurizmektomia e LV gjatë CABG 
duhet konsideruar te pacientët me 
aneurizëm të madhe të LV, nëse 
ekziston risku i rupturës, formimi i 
trombit të madh apo nëse aneurizma 
është origjina e aritmive.

II a C

Rivaskularizimi miokardial duhet 
konsideruar në prezencë të miokardit 
viabil. II a B

55

CABG me restorim kirurgjik të 
ventrikulit mund të konsiderohet te 
pacientët vrragëzim të territorit të 
LAD, sidomos nëse index-i  
postoperativ i LVESV < 70 mL/m2 

parashihet që mund të arrihet.

II b B 291-
195

PCI mund të konsiderohet nëse 
anatomia është e përshtatshme, në 
prezencë të miokardit viabil, dhe 
kirurgjia nuk indikohet.

II a C



madh kanë treguar mbështetje superiore 
hemodinamike me sistemet ndihmëse cirkulatore 
mekanike perkutane, se sa me IABP, pa dallime në 
vdekshmëri, por me një rritje të rrezikut të eventeve 
negative.303-306 Një meta-analizë, krahasuese e sigurisë 
dhe efikasitetit të pajisjeve ndihmëse perkutane të 
ventrikulit të majtë (LVAD) në IABP te pacientët me 
shok kardiogjen, gjeti që, pacientët e trajtuar me LVAD, 
kanë ngjashmëri në mortalitet dhe në incidencë të 
iskemisë së ekstremiteteve të poshtme, por më shumë 
gjakderdhje sesa ata që trajtohen me IABP.307

    
Figura 3 Trajtimi i pacientëve me shok kardiogjen.

Në pacientët më të rinj, pa kontraindikacion për 
transplantim të zemrës, trajtimi me LVAD mund të 
bëhet me kuptimin e fazës kaluese deri në 
transplantim. Në pacientët ku transplantimi është 
kontraindikativ, LVAD mund të indikohet me qëllim 
shërimi ose me kuptim të terapisë së destinuar 
(vetme).308-310

                                                                Pacienti jo-stabil                                       Pacienti stabil

  

Rikthimi i funksionit kardiak                          Pa rikthim funksioni kardiak                   Rikthimi i funksionit kardiak

                     

  
                                Deficit ireverzibil neurologjik                              Funksionimi neurologjik normal

           Pacienti me shok kardiogjen

•Terapia medikamentoze
•Mbështetja inotrope
•Mbështetja ventilatore
•Rivaskularizimi
•Riperfuzionimi
•Riparimi i komplikimeve mekanike

      Suporti mekanik cirkulator     
afat-shkurtë

            Kujdes i afërt

     Kujdes i afërt Vlerëso funksionin neurologjik dhe  
organeve të cakut

Terapi standarde

     Kujdes i afërt Suport mekanik cirkulator për 
terapinë finale apo  si urë-
lidhje për transplantin kardiak



9.2.3 Pamjaftueshmëria e ventrikulit të 
djathtë

Pothuajse 50% e pacientëve me infarkt akut të 
miokardit inferior, tregojnë  dëshmi ekokardiografike të 
disfunksionit të ventrikulit të djathtë, me kompromitim 
hemodinamik në <25% të rasteve.311-315  Insuficienca e 
ventrikulit të djathtë figuron në 2.8% të rasteve të 
shokut kardiogjen si komplikim i infarktit akut kardiak 
.316,317 PCI-ja  primare e suksesshme çon në 
përmirësimin hemodinamik, rimëkëmbjen e murit të 
lirë të ventrikulit të djathtë dhe funksionin global, e 
kështu, edhe në përmirësimin e mbijetesës, krahasuar 
me riperfuzionin e pasuksesshëm.317-319

9.2.4 Komplikimet mekanike 

Rupturat e miokardit janë komplikime mekanike të
infarktit akut të miokardit, që rezultojnë qoftë në 
regurgitim mitral (për shkak të këputjes papilare 
muskujve), në defekt septal ventrikular (VSD), ose edhe 
në rupturë të lirë të murit me tamponadë.320-322

Defekti ventrikular septal (karakterizohet me 
kompromitim hemodinamik), trajtohet fillimisht me 
IABP duke u pasuar me riparim të hershëm kirurgjik.323

Pajisjet mbyllëse perkutane për VSD-të e pas infarktit 
pacientëve janë raportuar në seri rastesh ('case series'),  
dhe, në qendrat me përvojë të duhur, në raste të 
caktuara, mund të konsiderohen si alternativë për 
kirurgji. 324-326

    
Te ruptura e murit të lirë, që rezulton në tamponadë, 
duhet të bërë drenimin e shpejtë perikardial (masë 
shpëtuese) dhe intervenimin kirurgjik. Ruptura e murit 
të lirë të ventrikulit të majtë, shënon rreth 15% të 
mortalitetit spitalor nga infarkti i miokardit.327  Të 
dhënat nga regjistri i studimit:SHOCK, në pacientët me 
dhe pa rupturë të murit të lirë të LV, që iu nënshtruan 
operacionit, tregoi norma të ngjashme të 
vdekshmërisë.327,328  

Regurgitimi akut mitral për shkak të rupturës së 
muskujve papilarë duhet të trajtohet me kirurgji të 
menjëhershme dhe rivaskularizim.317,329,330

Rekomandimet për menaxhimin e pacientëve me 
pamjaftueshmëri akute të zemrës me ACS

10. Rivaskularizimi te pacientët me diabet

10.1 Evidenca për rivaskularizimin e  miokardit

Të dhënat nga studimet e randomizuara për 
rivaskularizimin te pacientët diabetik janë përmbledhur 
në Tabelën 8. Për informata shtesë mbi diabetin, ne i 
referohemi Udhërrëfyesve të ESC për diabetin.84

Pacientët diabetik që u nënshtrohen rivaskularizimit, me 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Ekokardiografia emergjente 
indikohet për vlerësim të LV dhe 
funksionit valvular dhe për 
përjashtim të komplikimeve 
mekanike.

I C

Evaluimi emergjent invaziv 
indikohet te pacientët me 
pamjaftueshmëri akute të zemrës 
apo me shok kardiogjen si 
komplikim i ACS 

I B
112, 
288

PCI-ja emergjente është e indikuar 
te pacientët me shok kardiogjen si 
pasojë e STEMI-t ose NSTE-ACS 
nëse anatomia koronare është 
adekuate. 

I C

CABG emergjente rekomadohet 
për pacientët me shok kardiogjen 
nëse anatomia koronare nuk është 
adekuate për PCI. 

I
B

55

Kirurgjia emergjente për 
komplikime mekanike të infarktit 
akut të miokardit është e indikuar 
në rast të jo-stabilitetit 
hemodinamik. 

I B 291-
195

Insertimi i IABP duhet konsideruar 
te pacientët me jo-stabilitet 
hemodinamik/shok kardiogjen si 
pasojë e komplikimeve mekanike. 

II a C

Për pacientët me komplikime 
mekanike pas infarktit akut të 
miokardit duhet diskutim imediat 
nga Ekipi i Zemrës.

I C

Mbështetja afat-shkurtë 
cirkulatore mekanike te pacientët 
me ACS në shok kardiogjen mund 
të konsiderohet. 

II b C

Riparimi perkutan i VSD mund të 
konsiderohet pas diskutimit nga 
Ekipi i Zemrës.

II b C

Përdorimi rutin i IABP te pacientët 
me shok kardiogjen nuk 
rekomandohet. 

III A



CABG apo me PCI, janë në rrezik më të madh për dëmtim 
të veshkave sesa pacientët pa diabet.
10.1.1 Sëmundja stabile e arteries koronare

Studimi: Hulumtimi i Rivaskularizimit me Angioplasti 
Anashkaluese 2 Diabeti (BARI-2D), në mënyrë specifike 
ka adresuar çështjen e rivaskularizimit të miokardi tnë 
pacientët diabetik me SCAD.334 Në këtë studim, një 
total prej 2368 pacientëve me diabet dhe iskemi 
evidente, ose me simptoma të anginës në prani të 
SCAD-it të definuar me angiografi, u randomizuan ndaj 
terapisë medikamentoze dhe ndaj rivaskularizimit të 
miokardit përveç terapisë medikamentoze. Para 
randomizimit, pacientët ishin ndarë në stratume 
rivaskularizimi të PCI ose të CABG, varësisht prej 
përshtatshmërisë e cila vendosej nga mjeku përgjegjës. 
Meqë caku i regjistrimit prej 2800 pacientëve nuk u 
arrit, përcjellja e desht të zgjatej prej1.5 vjet deri në 5.3 
vjet. Pacientët me sëmundje të LM, ata që ishin të 
jostabil dhe me indikim për rivaskularizim të 
menjëhershëm, dhe pacientët me vlera të kreatininës 
>2.0 mg / dl,  ose ata me pamjaftueshmëri të 
moderuar deri te e rëndë e zemrës, ishin përjashtuar. 
Fund-qëllimikryesor ishte: mortaliteti nga të gjitha-
shkaqet, kurse fund-qëllimi kryesor sekondar ishte i 
përbërë nga vdekja, infarkti i miokardit apo inzulti 
(MACCE). Poashtu, përdorimi i DES-ave (35%) ishte i 
ulët dhe i kufizuar ndaj pajisjeve të brezit të hershëm. 
Ndërsa, nëtotal  42% e pacientëve në grupin me terapi 
medikamentoze iu nënshtrua rivaskularizimit klinikisht 
të indikuar gjatë përcjelljes.

Në 5 vjet, mbijetesa nuk kishte ndryshuar në mes të 
grupeve me terapi medikametoze dhe rivaskularizim, dhe 
se nuk ka pasur dallime në MACCE (Tabela 8). Në grupin 
me PCI, nuk kishte asnjë dallim rezultati në mes PCI dhe 
terapisë medikametoze. Në stratumin e CABG, ku 
pacientët kishin CAD më të rëndë, evitimi i MACCE ishte 
në mënyrë sinjifikante më i lartë me rivaskularizim se me 
terapi medikametoze.334 Mbijetesa, megjithatë, nuk kishte 
dallim sinjifikant, ashtu që të reflektonte çështje fuqie, 
apo, fakti që pacientët me abnormalitete më të rënda 
perfuzioni të miokardit apo disfunksion të LV, kishin më 
shumë të ngjarë për rivaskularizim me kalimin e kohës -në 
grupin me tëerapi medikamentoze.335Krahasuar me terapi 
medikamentoze, strategjia e rivaskularizimit te përcjellja 3-
vjeçare kishte një normë më të ulët të përkeqësimit

anginoz (8% ndaj 13%, respektivisht; p=0.001), angina 
të re (37% ndaj 51%, respektivisht;. p=0.001), dhe 
rivaskularizimit koronar pasues  (18% ndaj 33%, 
respektivisht; p=0.001 ), si dhe, një normë më të lartë të 
gjendjes pa anginë (66% ndaj 58%, respektivisht, 
p=0,003).
   Hulutmtuesit kishin spekuluar se përfitimi nga CABG ndaj 
terapisë medikamentoze ishte shfaqur për shkak 

preferencës për CABG ndaj PCI në mesin e pacientëve me 
CAD më të avancuar. Kjo ishte arsyetuar më tej në një 
studim mbi impaktin në rezultatet e stratifikimit angiografik 
të riskut (rezultatin BARI-2D). Në stratumin e pacientëve me 
CABG me skorim angiografik për risk të lartë, rreziku 5-vjeçar 
i vdekjes, infarktit të miokardit apo inzultit ishte 
sinjifikantivisht më i ulët dhe i përforcuar për ata të caktuar 
për rivaskularizim, krahasuar me ata me terapi 
medikamentoze (24.8% ndaj36.8%, respektivisht; 
p=0.005).336

10.1.2 Sindromat akute koronare
Rreth 20 - 30% e pacientëve me NSTE-ACS kanë poashtu 
edhe diabet, dhe të paktën poashtu shumë prej tyre kanë 
diabet padiagnostikuar ose çrregullim të tolerancës ndaj 
glukozës.337 Vdekshmëria te pacientët me ACS është dy 
deri në tri herë më e lartë në pacientët diabetik, në 
krahasim me jodiabetikët.338

Pavarësisht rrezikut më të lartë, rivaskularizimi dhe 
tienopiridinet janë të përshkruara më rrallë në mesin e 
diabetikëve se sa jo-diabetikëve, duke ndikuar kështu në  
në mortalitetin spitalor dhe atë afatgjatë.339-341

Në pacientët me NSTE-ACS, nuk ka korrelacion të qartë 
ndërmjet efektit të trajtimit rivaskularizues të miokardit dhe 
statusit diabetik.342,343,364  Në të dy studimet: FRISC-2 
(Fragmin gjatë Jostabilitetit në Sëmundjen e Arteries 
Koronare-2) dhe TACTICS-TIMI18 (Trajto anginën me 
Agrastat dhe përcakto Koston e Terapisë me Strategji 
Invazive ose Konzervative -Tromboliza në Infarktin e 
Miokardit 18),342.343.364strategjia invazive e hershme te 
pacientët me ACS ishte shoqëruar me rezultate më të mira 
sesa strategjia konzervative; te TACTICS-TIMI18.364 madhësia 
e përfitimit për pacientët diabetik ishte më e madhe se sa 
për pacientët jo-diabetik. Meta-analiza e kohëve të fundit, e 
nëntë RCT-ve me 9904 pacientë me ACS tregonte që: 
pacientët diabetik (n=1789) kishin norma më të larta të: 
vdekjes (9.3% kundrejt 3.2%; p<0.001), infarktit të miokardit 
jo-fatal (11.3% ndaj 7.1%, p<0.001), dhe rihospitalizimit me 
ACS (18.1% kundrejt 13.0%, p<0.001); sesa pacientët jo-
diabetik për periudhë 1 vjeçare pas procedurës. Strategjia 
invazive e hershme ishte shoqëruar me një ulje të ngjashme 
të rrezikut të vdekjes, infarktit të miokardit, ose 
rihospitalizimit për ACS te pacientët diabetik dhe ata jo-
diabetik (RR 0,87; 95% CI 0.70 -1.03 ndaj 0.86; 95% CI0.70-
1.06; p-për ndërveprim 0,83).338 Prandaj, diabeti paraqet 
një indikacion sekondar për rrezik të lartë dhe për 
menaxhim invaziv, dhe përpjekjet e mëtejshme duhet të 
konsistojnë në ofrimin më të mirë të qasjes së trajtimit 
invaziv për pacientët diabetik me ACS.180

Krahasuar me pacientët jo-diabetik, diabetikët me STEMI 
paraqiten më vonë dhe kanë më shumë gjasa të kenë 
jostabilitet hemodinamik dhe dëmtim terminal të 
organeve, si dhe kanë vonesë në rivaskularizim. Në 
pacientët me STEMI, analiza PCAT-2 (Angioplastia Primare 
Koronare ndaj Trombolizës-2), që paraqet analizë të 
përbërë nga19 RCT, me të dhëna individuale nga 6315 



pacientë (14% me diabet melit), tregoi një përfitim të 
ngjashëm të PCI primare ndaj trajtimit fibrinolitik te 
pacientët diabetik dhe ata jo-diabetik.363 OR ('odds ratio') 
për vdekshmërinë në favor të PCI primare ishte 0.49 për 
pacientët diabetik (95% CI 0.31 - 0.79). Rekurenca e 
infarktit të miokardit dhe inzulti ishin gjithashtu në 
mënyrë sinjifikante më të ulët në favor të PCI primare. 
Pacientët me diabet kishin në mënyrë të konsiderueshme 
vonim në inicimin e trajtimeve riperfuzionale dhe 
periudha të gjata të iskemisë, të ndërlidhura ndoshta me 
simptomet atipike duke shkaktuar kështu vonesa 
sinjifkante në fillimin e terapisë riperfuzionale. Për shkak 
të riskut absolut më të lartë, numri për trajtim të 
nevojshëm për të shpëtuar një jetë në 30 ditë ka qenë 
dukshëm më i ulët për pacientët diabetik (numri i për 
trajtim të nevojshëm = 17, 95% CI 11-28) sesa për 
pacientët jo-diabetik (numri për trajtim të nevojshëm =
48; 95% CI 37-60).

10.2 Tipi i rivaskularizimit miokardial
Prezenca e diabetit melit definon strategjinë e trajtimit te 
një nëngrup i rëndësishëm i pacientëve me CAD.

10.2.1. Hulumtiet e randomizuara klinike
Hulumtimi: FREEDOM, është i vetmi studim i randomizuar, 
me fuqi adekuate, krahasues për CABG ndaj PCI me 
përdorimin e DES-ave të brezit të kaluar (94%) në pacientët 
diabetik, që u nënshtroheshin rivaskularizimit elektiv për 
sëmundje multivenore pa stenozë koronare LM.175 Midis 
viteve 2005 dhe 2010, 33966 pacientë u analizuan, prej të 
cilëve 3309 janë konsideruar të përshtatshëm, prej të cilëve 
1900 (6%)  morrën pjesë. Rezultati mesatar i tyre sipas 
SYNTAX ishte: 26 + 9. Rezultati primar i vdekjes nga çfarëdo 
shkaku, infarkti jo-fatal i miokardit apo inzulti, ishte më i ulët 
në grupin me CABG sesa në atë me PCI, me me fillim në 
divergjencë kurbash në vitin e 2-të. Kjo diferencë iu përshkrua 
rënjes kufitare të vdekshmërisë nga të gjitha-shkaqet  
(p=0,049) dhe me një normë dukshëm më të ulët të infarktit 
të miokardit, duke favorizuar kështu grupin me CABG 
(p*0.001). Në anën tjetër, normat e inzultit shënonin 
dyfishim në grupin me CABG (p=0,03). Superioriteti i CABG 
ndaj PCI ishte konzistent në të gjitha nëngrupet e para-
përcaktuara, duke përfshirë edhe rezultatin sipas SYNTAX, me 
përjashtimin e vetëm që pacientët e rekrutuar jashtë SHBA 
(n=1130) kishin një përfitim më pak të theksuar relativ nga 
CABG, sesa ata të regjistruar në SHBA (n= 770) (p=0.05, për 
ndërveprim).175 Vlerësimi i detajuar i cilësisë së jetesës ka 
zbuluar përmirësime të konsiderueshme dhe të 
qëndrueshme në gjendjen shëndetësore kardiovaskulare në 
të dy grutpet: PCI dhe CABG. Gjatë muajit të parë pas 
trajtimit, PCI ka rezultuar në përmirësim më të shpejtë në 
statusin e shëndetësor dhe cilësisë së jetës, për të ndryshuar 
në mes të muajit të 6-të  deri në vitin e 2-të në favor të CABG 
dhe për t'u zhdukur dallimet përtej vitit të 2-të.344Është e 
paqartë, megjithatë, nëse poentimi SYNTAX është analizuar 

në saje të një laboratori sipas parimitme 'bazë' të verbër 
(blinded 'core') , i cili ka rëndësi thelbësor për 
riprodhueshmëri. Duhet të theksohet se me poentimin 
SYNTAX është filluar të punohet gjatë studimit FREEDOM 
dhe se nuk është përmendur në protokolin studimor të këtij 
hulumtimi.345 Prandaj, vlefshmëria e observimit që CABG çoi 
në rezultate më të mira se PCI, pavarësisht nga skorimi 
SYNTAX mbetet e paqartë, dhe kjo gjë nuk është në 
përputhje me të gjeturat që lidhen me nëngrupin e 
diabetikëve të hulumtimit SYNTAX. Rritja e rrezikut për inzult, 
ngre çështjen e zgjedhjes së trajtimit, veçanërisht në mesin e 
pacientëve të moshuar. Përveç kësaj, mesatare e përcjelljes 
ishte 3.8 vjet, por vetëm 23% e pacientëve ishin në rrezik në 
5 vjet.
Në mesin e 452 pacientëve diabetik me CAD multienore 
të cilët ishin rekrutuar në studimin SYNTAX, nuk kishte 
dallime signifikante në 5 vjet në përbërjen e vdekjes nga 
të gjitha shkaqet, infarktin e miokardit apo inzultit (CABG 
19.1% ndaj 23.9% PCI; p= 0.26) ose në komponentet 
individuale të tilla si vdekja nga të gjitha shkaqet (p=0.07), 
inzulti (p=0.34), ose infarkti i miokardit (p=0.20).346

Sidoqoftë, përsëritja e rivaskularizimit ishte më pak e 
nevojshme në grupin CABG(p=0.001). Në mesin e 
pacientëve me rezultat të ulët sipas SYNTAX (≤22), 
normat e MACCE ishin të ngjashme për CABG dhe PCI 
(33.7% ndaj 42.5%, respektivisht; p=0,38), por përsëritja 
e rivaskularizimit ishte më e shpeshtë në grupin PCI 
(18.5% kundrejt 38.5%, respektivisht, p=0,01). 
Interesante të ceket është se, në studimin SYNTAX, 
diabeti nuk ishte një parashikues i pavarur i rezultateve, 
me rastin e shndërrimit të skorimit SYNTAX në model 
multivariabil.25

Në studimin CARDia ( Rivaskularizimi i Arteries Koronare 
në Diabet), 510 pacientë diabetik me CAD multivenore apo 
komplekse një-enore, të regjistruar në 24 lokacione, ishin 
caktuar rastësisht ndaj të dyjave CABG-së ose PCI-së me 
përdorimin e qoftë BMS ose DES dhe përdorimit rutinor të 
abciximab.Në këtë rast, nuk ka pasur dallime në mes CABG 
dhe PCI për fund-qëllimin primar, të përbërë prej vdekjes, 
infarktit të miokardti, ose insultit, për periudhën 1-
vjeçare.347 Krahasimi i nëngrupevetë pacientëve të trajtuar 
me DES, normat e rezultateve kryesore ishin 12.4% në 
grupin CABG dhe 11.6% në atë PCI (HR 0.93, 95% CI 0,51-
1,71; p=0.82). Përsëritja e rivaskularizimit ishte më e 
shpeshtë në mesin e pacientëve të caktuar për PCI 
(p<0,001), derisa insulti tregon prirjen të jetë më i rrallë në 
mesin e pacientëve të caktuar për PCI (p=0.07).

Për këtë arsye, duke marrë në konsideratë 
evidencën aktuale në dispozicion , CABG është 
modalitet i zgjedhur  rivaskularizimi në mesin e 
pacientëve diabetik me CAD multienore; megjithatë, 
PCI mund të konsiderohet si një trajtim alternativ në 
mesin e pacientëve diabetik me sëmundje multienore 
dhe rezultat të ulët të SYNTAX (≤ 22).



Tabela 8   Hulumtimet e randomizuara mbi rivaskularizimin te pacientët diabetik

Viti i 
publikim
it

Studi
mi

N Karakteristikat bazë Fund-qëllimi primar          Përcjellja maks. klinike
M
os
ha
(v)

Fe
mra 
(%)

MV
D
(%)

EF
(%)

Definimi v Rezultate
t

v Vdekj
e

Vdekj
e KV

MI Riv
ask.

Inzu
lti

Rivaskularizimi ndaj MT
2009 BARI-

2D93
23
68

62 30 31c 57 Vdekje 5 11.7% vs. 
12.2%

5 11.7%
vs.
12.2%

5.9%
vs.
5.7%

11.5
%
vs.
14.3
%

- 2.6%
vs.
2.8%

CABG ndaj MT
2009 BARI-

2Db 93
76
3

63 24 52c 57 Vdekje 5 13.6% vs. 
16.4%

5 13.6%
vs.
16.4%

8.0%
vs.
9.0%

10.0
%
vs.
17.6
%a

- 1.9%
vs.
2.6%

PCI ndaj MT
2009 BARI-

2Db 93
16
05

62 33 20c 57 Vdekje 10.8% vs. 
10.2%

10.8%
vs.
10.2%

5.0%
vs.
4.2%

12.3
%
vs.
12.6
%

- 2.9%
vs.
2.9%

PCI ndaj CABG
2013 SYNTAX

d 346
45
2 

65 29 100 - Vdekje, 
IM,
inzult,
ose 
rivask. 
përsëri.

26.0% vs. 
14.2%a
Sx-Score 0–
22:
20.3% vs. 
18.3%;
Sx-Score 
23–32:
Sx-Score 
≥33:
Sx-Score 
≥33:
26.0% vs. 
12.9%;
32.4% vs. 
12.2%a

19.5%
vs.
12.9%

12.7%
vs.
6.5%a

9.0
%
vs.
5.4
%

35.3
%
vs.
14.6
%a

3.0%
vs.
4.7%

2010
CARDia
347
(DES/B
MS vs.
CABG)

51
0

64 26 93 - Vdekje, 
IM,
ose 
inzult

13.0% vs. 
10.5%

3.2%
vs.
3.2%

- 9.8
%
vs.
5.7
%

11.8
%
vs.
2.0%
a

0.4%
vs.
2.8%

2012 FREEDO
M175
(DES vs.
CABG)

19
00 

63 29 100 66 Vdekje, 
IM,
ose 
inzult

26.6% vs. 
18.7%a
Sx-Score 0–
22:
23% vs. 
17%;
Sx-Score 
23–32:
27% vs. 
18%a;
Sx-Score 
≥33:
31% vs. 
23%

16.3%
vs.
10.9%a

10.9%
vs.
6.8%

13.9
%
vs.
6.0
%a

12.6
%
vs.
4.8%
a
(at 1 
y)

2.4%
vs.
5.2%
a

2013 VA-
CARDS3
48
(DES vs.
CABG)

20
7 

62 1% - - Vdekje 
ose IM

18.4% vs. 
25.3%

21%
vs.
5.0%a

10.8%
vs.
5.0%

6.2
%
vs.
15.0
%

18.9
%
vs.
19.5
%

1.0%
vs.
1.2%

MT = terapi medikamentoze; MVD = sëmundje multi enore; a p<0.05. bRandomizim i strtifikuar sipas modalitetit 
rivaskularizues. c Sëmundje tri-enore. d Analizë nën-grupore. Mosha dhe fraksioni i ejeksionit janë të raportuar si mesatare.



10.2.2 Meta-analizat

Një meta-analizë e të dhënave individuale nga 10 RCT 
mbi rivaskularizimin elektiv të miokardit,106 konfirmon një 
avantazh të mbijetesës për CABG ndaj PCI në pacientët 
diabetik, derisa, asnjë ndryshim u gjet për pacientët jo-
diabetik; ndërlidhja midis statusit diabetik dhe tipit të 
rivaskularizimit ishte e rëndësishme. Në këtë analizë-
grumbullimi, pacientët me PCI janë trajtuar me balon 
angioplasti apo me BMS. Një meta-analiza më e re, 
dedikuar pacientëve diabetik të trajtuar me CABG ose 
PCI, me të paktën 80% të kalueshmëri arteriale ose 
stenta (BMS dhe DES tëbrezit të kaluar) -ka treguar ulje 
sinjifikante te vdekshmërisë me CABG në 5 vjet ose në 
përcjelljen më të gjatë (RR 0,67; 95% CI 0,52-0,86; 
p=0.002).349 në anën tjetër, kjo analizë-grumbullimi tregoi 
norma të rritura të inzultit me CABG ndaj PCI në 
përcjelljen 5-vjeçare (RR 1.72, 95% CI 1,18 -2,53; 
p=0.005). Ngjashëm, një meta-analizë e katër RCT-ve me 
përfshirje të 3052 pacientëve, krahasoi PCI me DES-at e 
brezit të kaluar ndaj CABG, në pacientët diabetik me CAD 
multienore dhe raportoi një rrezik më të lartë të vdekjes 
dhe infarktit të miokardit në rastet e rivaskularizimit me 
DES të brezit të kaluar (RR 1.51, 95% CI 1,09 -2,10 ; 
p=0,01), por një rrezik më të ulët të inzultit (2.3% ndaj 
3.8%; RR 0.59, 95% CI 0,39-0,90; p=0,01).350 Një analizë e 
ndjeshmërisë zbuloi që superioriteti i CABG ndaj DES të 
brezit të kaluar për fund-qëllimin MACCE më së shumti 
shprehej në mesin e pacientëve me rezultat të lartë 
SYNTAX, por kjo gjë nuk ishte sinjifikante te ata me 
rezultat të ulët të SYNTAX. Të gjitha RCT-të kanë treguar 
shkallë më të lartë të përsëritjes së rivaskularizimit pas 
PCI-së, krahasuar me CABG, në pacientët diabetik.106,346

10.3 Rivaskularizimi me intervenim 
koronar perkutan
Meta-analiza e një rrjeti bashkëpunues ka krahasuar DES 
me BMS në 3852 pacientë diabetik.351  Nevoja për 
rivaskularizimin e cakut-plagë ishte dukshëm më e ulët 
për DES sesa për BMS [OR 0.29 për stentin me sirolimus; 
0.38 për stentin me paclitaxel]. Një krahasim më i ri për  
trajtim të përzier, i 42 studimeve me 22844 vite-pacienti 
të përcjelljes, ka vlerësuar efikasitetin dhe sigurinë e disa 
DES-ave të brezit të kaluar dhe brezit të ri me BMS te 
pacientët me diabet. Krahasuar me BMS, të gjithë DES-at 
treguan një normë prej TVR që ishte më e ulët për 37-
69%. Krahasuar me BMS, nuk kishte dallime në normat e 
vdekjes, infarktit të miokardit, apo stent trombozës për 
cilindo DES te pacientët diabetikë.352 Nuk ka të dhëna të 
fuqishme për të mbështetur përdorimin e ndonjërit DES 
ndaj tjetrit në pacientët me diabet.

10.4 Rivaskularizimi me graftim (shartim) 
anashkalues të arteries koronare
Nuk ka ndonjë evidencë të drejtpërdrejtë, të randomizuar 
për ose kundër përdorimit të një kundrejt dy përçuesve IMA 
në pacientët diabetikë. Nëse përdorimi i IMA bilaterale rrit 
rrezikun e komplikimeve të thellë të plagës sternale është 
ende një çështje e debatit, edhepse pacientët diabetik janë 
veçanërisht të prirur për infeksione sternale në operacionet 
me IMA bilaterale. Megjithatë, të dhënat observuese, me 
periudha përcjelljeje deri në 30 vjet, sugjerojnë që përdorimi 
IMA bilaterale  përmirëson rezultatet afat-gjate.23,24 Meqë 
rezultatet afatgjata të randomizuara nga Hulumtimi i 
Rivaskularizimit Arterial (ART), 353janë në pritje, ende nuk 
është e qartë nëse shartimi bilateral i IMA-së jep rezultate 
më të mira, por superioriteti i mbijetesës vërejtur me 
shartim bilateral të IMA është parë që nuk varet nga statusi 
diabetik.354 Në një analizë të kohëve të fundit, nuk kishte 
asnjë korrelacion sinjifikant me statusin diabetik te përcjellja 
mbi 15-vjeçare, kur përdoren grafte multiple arteriale. 355 Në 
fakt, strategjitë alternative -përfshirë  përdorimin e arteries 
radiale në pacientët me një rrezik tepër të lartë për 
komplikime sternale (p.sh. pacientët obez) -janë treguar të 
sigurta gjatë përcjelljes dhe se zgjasin mbijetesën në 
krahasim me përdorimin e grafteve venoze.356

10.5 Farmakoterapia antitrombotike
Nuk ka asnjë tregues se farmakoterapia 
antitrombotike duhet të ndryshojnë në mes të 
pacientëve me diabet dhe jo-diabetik që u 
nënshtrohen rivaskularizimit. Edhe pse një 
korrelacion midis statusit diabetik dhe efikasitetit të 
frenuesve të GP IIb /IIIa u vu re në studimet e 
mëparshme, pa përdorimin e njëkohshëm të 
tienopiridines; kjo nuk është konfirmuar në një 
studim më të ri: EARLY-ACS (Inhibimi e hershëm i 
frenuesve të GP IIb /IIIa te NSTE-ACS).357 Në 
kontekstin aktual të përdorimit oral të inkibitorëve 
P2Y12, pacientët diabetik nuk përfitojnë në mënyrë 
specifike me shtimin e frenuesve të GP IIb/IIIa.

10.6 Medikamentet anti-diabetike
Janë vetëm disa hulumtime specifike mbi 
medikametet  anti-diabetike, te pacientët që i janë 
nënshtruar rivaskularizimit miokardial.
Metformin
Për shkak të rrezikut të acidozës laktike në pacientët 
që marrin kontrast të jodizuar, thuhet në përgjithësi 



se administrimi i Metforminit duhet të pezullohet 
para angiografisë apo PCI, dhe të fillohet sërish 48 më 
vonë, në varësi të funksionit renal. Gjysmë-jeta në 
plazmë e Metforminit është 6.2 orë; megjithatë, nuk 
ka asnjë dëshmi bindëse për një rekomandim të tillë. 
Kontrollimii funksionit të veshkave, pas angiografisë 
në pacientët me Metformin dhe ndalja e dhënjes së 
tij kur funksioni renal përkeqësohet mund të jetë një 
alternativë e pranueshme për pezullimin automatik 
të Metforminit. Në pacientët me dështim të 
veshkave, metformina mundësisht duhet ndalur para 
procedurës. Indikatorët e pranuar për Metformin-
indukimin e acidozës laktike nga metformina janë: pH 
arteriale= 7,35,
laktatet=5mmol / L (45 mg / dL), dhepërqendrimi i 
detektueshëmm i metforminës në plazmë. Njohja e 
saktë e acidozës  laktike nga Metformin dhe fillimi i 
shpejtë i hemodializës janë hapa të rëndësishëm 
drejt përmirësimit të shpejtë.

Medikamentet tjera 
Të dhënat observuese kanë ngritur shqetësim rreth 
përdorimit të sulfoniluresë te pacientët e trajtuar 
me PCI për infarkt akut të miokardit. Shqetësimi i 
tillë, nuk është mbështetur analiza post hoc e 
studimit: Diabeti, Infundimi i Insulines Glukozës te 
Infarkti Akut i Miokardit -2 (DIGAMI 2), edhepse 
numri i pacientëve të trajtuar me PCI në këtë studim 
ishte i ulët.358 Aritmitë dhe komplikimet iskemike 
ishin gjithashtu më pak frekuente te pacientët që 
trajtoheshin me gliclazide apo glimepiride.359

Tiazolidinedionet mund të shoqërohen me norma 
më të ulëta të ristenozës pas PCI me BMS,360 por 
bartin risk të rritur të pamjaftueshmërisë së zemrës 
nga retenca e ujit prej veshkës.

Në asnjë studim nuk është demonstruar që 
administrimi i insulinës apo glukozë-insulin-kaliumit 
përmirëson rezultatet e PCI pas STEMI. Të dhënat 
observuese të pacietëve të trajtuar me CABG 
sugjerojnë që përdorimi kontinual intravenoz (i.v.) i 
insulinës (me infusion) për arritjen e kontrollit 
mesatarisht strikt të glikemisë (6.6 – 9.9 mmol/L ose 
120 – 180 mg/dl), është shoqëruar në mënyrë të 
pavarur me norma më të ulëta të mortalitetit dhe 
komplikimeve të mëdha, sesa të dhënat që dalin kur 
kontrolli i glikemisëështë më strikt (6.6 mmol/L ose 
120 mg/dl), apo ato që dalin nga kontrolli jo i mirë (9.9 
mmol/L ose 180 mg/dl).361 Të dhënat nga studimi: 
BARI -2D, ishin të ngjashme te pacientët që 
trajtoheshin me sensitizues të insulinës, ndaj atyre në 
trajtim me insulinë. Në grupin CABG, administrimi i 

insulinës ishte i shoqëruar me më shumë evente
kardiovaskulare, sesa administrimi i medikamenteve 
insulinë-sensitizuese.139

Në hulumtimin: Saxagliptina dhe Rezultatet 
Kardiovaskulare te Pacientët me Diabet Melit Tip 2 
SAVOR-TIMI 53, inkibimi i dipeptidil peptidaës 4 (DPP-4)
me saxagliptin, nuk ka rritur e as zvogëluar incidencën e 
eventeve iskemike, edhpse niveli i spitalizimeve për 
pamjaftueshmëri të zemrës ishte rritur.362

Rekomandimet specifike për rivaskularizim te 
pacientët me diabet
Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Te pcientët që prezentojnë me 
STEMI, PCI-ja primare 
rekomandohet kundrejt 
fibrinolizës nëse mund të bëhet 
brenda limiteve të rekomanduara 
kohore.

I A

363

Te pacientët me NSTE-ACS, 
strategjia e hershme invazive 
rekomandohet kundrejt 
menaxhimit jo-invaziv. 

I A
180, 338, 
364-366

Te pacientët stabil me CAD multi-
enore dhe/ose evidencë të 
iskemisë, rivaskularizimi indikohet 
me qëllim uljeje të eventeve të 
padëshirueshme kardiake. 

I B
93, 367

Te pacientët me CAD stabile multi-
enore dhe risk kirurgjik të 
pranueshëm, CAB rekomandohet 
ndaj PCI-së.

I A
106, 175, 
349

Te pacientët me CAD stabile multi-
enore dhe SYNTAX skorim ≤22, PCI 
duhet konsideruar si alternativë 
ndaj CABG.

II a B
346, 350

DES-at e gjeneratës së re 
rekomandohen kundrejt BMS. I A

351, 352

Graftimi me arterien mamare 
bilateral duhet konsideruar. II a B

368

Te pacientët me Metformin, 
funksioni renal duhet monitoruar 
kujdesshëm për 2 deri 3 ditë pas 
angiofrafisë koronare/PCI.

I C



11. Rivaskularizimi te pacientët me 
sëmundje kronike të veshkëve

11.1 -Baza e evidencës për rivaskularizim

Rivaskularizimi miokardial është i nënaplikar te 
pacientët me sëmundje kronike të veshkëve 
(CKD).369-371 Në të gjitha kategoritë e funksionit të 
veshkëve (definuar në shtesën e ueb-it), studimet 
vëzhguese tregojnë se pacientët me CKD dhe 
sëmundje multivenore të cilët i nënshtrohen 
rivaskularizimit kanë mbijetesë më të mirë se ata që 
marrin terapi medikamentoze.372,373 Veçanërisht, në 
mesin e pacientëve me ACS, regjistrat me shkallë të 
gjerë tregojnë mbijetesë më të mirë afatshkurtër dhe 
afatgjatë  me rivaskularizim të hershëm, se me terapi 
medikametoze në të gjitha stadet eCKD.371,374  Në 
rast indikacioni për PCI, DES duhet të jetë i preferuar 
ndaj BMS, për shkak të rrezikut të saj më të ulët 
rreth rivaskularizimit dhe shqetësimeve rreth 
sigurisë.375,376  Pavarësisht, përdorimi i 
agjentëveontrastit gjatë procedurave diagnostike dhe 
intervente vaskulare paraqet shkaktarin më të 
zakonshëm të dëmtimit akut të veshkëve te 
pacientët e hospitalizuar. Më tej, pacientët me CKD 
kanë shpesh komorbiditete që rrisin rrezikun e 
eventeve periprocedurale iskemike dhe për 
gjakderdhje. Veçanërisht, ka pak evidencë nga RCT-
të,  meqë shumica e RCT-ve për rivaskularizimin 
terapeutik, kanë përjashtuar pacientët me CKD. 
Andaj, strategjitë aktuale të trajtimit, për këtë arsye 
janë të bazuara në analizat retrospektive të RCT-ve 
dhe në të dhënat nga regjistrat e mëdhenj.

11.1.1 Pacientët me sëmundje të moderuar 
kronike të veshkëve

Studimet vëzhgimore sugjerojnë për rritje të rrezikut 
perioperative dhe evente fatale (~ 12 muaj), por 
vdekshmëri më të ulët të mesme-deri-afatgjatë pas 
CABG krahasuar me PCI.377,378 Risku absolut për 
fazën-terminale të sëmundjes renale është më i 
vogël sesa ai për ngjarjet fatale në këtë grup-
popullatë pacientësh dhe incidenca e kombinuar e 
vdekjes ose sëmundjes terminale renale mund të 
mbeten më të ulëta pas CABG në kuptim afat-gjatë. 

Në analizën 'post hoc' të pacientëve me CKD (25% e 
1205 pacientëve) në të randomizuarin: Studimi i 
Terapive Rivaskularizuese Arteriale (ARTI), i cili në 
krahasoi CABG ndaj PCI-së multienore me BMS, asnjë 
ndryshim është vërejtur në fund-qëllimin primar të: 
vdekjes, infarktit të miokardit, ose inzultit (19% ndaj 
17%, HR 0.93, 95% CI 0,54-1,61; p=0.80), si dhe në 
vdekshmëri pas 3 viteve të ndjekjes; megjithatë, 
rreziku i përsëritjes së rivaskularizimit u reduktua në 
favor të CABG (25% ndaj 8%, HR 0.28, 95% CI 0,14-
0,54; p=0.01).379 Ka disa prova që tregojnë se qasja 
'jashtë-pompës' mund të zvogëlojë rrezikun e 
dështimit akut renal perioperativ dhe/ose 
progredimin në stadin terminal të sëmundjes renale 
te këta pacientë.380 Mjete parashikuese janë 
propozuar, të cilat janë premtuese në kuptimin e 
mënyrës së identifikimit të atyre pacientëve me CKD 
që do të përfitonin më së shumti nga një strategji e 
caktuar e rivaskularizimit, por që këto nuk janë 
validuar ende në mënyrë sistematike.381

11.1.2 Pacientët me sëmundje të rënduar 
kronike të veshkëve dhe sëmundje terminale 
renale osë në hemodializë

Në mungesë të të dhënave nga RCT-të, rezultatet e 
një kohorti të madh prej 21981 pacientëve me 
sëmundje renale terminale (të dhëna nga Sistemi i të 
Dhënave Renale, SHBA), me mbijetesë të dobët 5-
vjeçare (22-25%), sugjerojnë që CABG duhet të jetë e 
preferuar ndaj PCI për rivaskularizimin multienor 
koronar në pacientët e përzgjedhur në mënyrë të 
përshtatshme për mirëmbajtjen e dializës.382

Krahasuar me PCI, CABG ishte në mënyrë sinjifikante 
e lidhur me më pak rreziqe për vdekjen dhe 
infarktine miokardit.382 Zgjedhja e strategjisë më të 
përshtatshme rivaskularizuese duhet të konsistojë në 
gjendjen e përgjithshme dhe jetëgjatësinë e 
pacientit, ashtu që qasja më pak invazive të është më 
e përshtatshme në pacientët më të rëndë. 
Kandidatët për transplantim të veshkave duhet të 
ekzaminohen për iskemi të miokardit, dhe atyre me 
CAD sinjifikante nuk duhet t'u mohohet dobia 
potenciale e rivaskularizimit të miokardit. Mbijetesa 
afatgjate pas CABG apo PCI, për marrësit e 
transplantit renal është raportuar të jetë e 
ngjashme.383



11.2 Prevenimi i nefropatisë së indukuar nga 
kontrasti 

Veçanërisht, nëse niveli i filtrimit glomerular (GFR) 
është: 40 mL / min / 1.73 m2, të gjithë pacientët me 
CKD, të cilët i nënshtrohen kateterizimit diagnostik 
duhet të hidrohen paraprakisht me solucion 
fiziologjik izotonik, afërsisht 12 orë para angiografisë 
dhe të vazhdohet për të paktën 24 orë mëpastaj, më 
qëllim uljen e rrezikut  të nefropatisë së nxitur nga 
kontrasti (CIN).384,385 Zbatimi dozës së lartë të 
statineve para kateterizimit diagnostik ka treguar 
ulje në incidencën e CIN dhe duhet të konsiderohet 
si një masë shtesë parandaluese te pacientët pa 
kontraindikacione.386 Acidi askorbik si antioksidues 
është hulumtuar si preparat oral dhe intravenoz, për 
mbrojtje kundër CIN. Një meta-analizë e kohëve të 
fundit e nëntë RCT-ve në 1536 pacientë, sugjeroi për 
rrezik disi më të ulët të CIN mesin e pacientëve  me 
që veq kanë pasur CKD e të cilët kanë marrë acid 
askorbik, sesa në pacientët të cilët kanë marrë 
placebo ose trajtim alternativ (9.6% ndaj 16.8%, 
respektivisht; RR ¼ 0.67 , 95% CI 0,47-0,97; 
p=0,034),387 por nevojitet ende evidencë për të bërë 
rekomandime të caktuara. Megjithëse kryerja 
veçmas e procedurave diagnostike dhe intervente 
redukton ekspozimin e përgjithshëm  vëllimor ndaj 
kontrastit, rreziku i sëmundjes ateroembolike renale 
rritet  me kateterizime të shumta. Prandaj, në 
pacientët me CKD me aterosklerozë difuze, një qasje 
e vetme invazive (angiografia diagnostike ndjekur 
nga ad hoc PCI) mund të vie në konsiderim, por 
vetëm në qoftë se vëllimi i kontrastit mund të 
mbahet <4 ml / kg. Rreziku i CIN rritet në mënyrë të 
konsiderueshme, kur raporti i vëllimit total të 
kontrastit ndaj GFR tejkalon 3,7:1.388,389 Për pacientët 
që u janë nënshtruar CABG, efektiviteti i zbatimit të 
masave të tilla farmakologjike preventive si 
clonidine, fenoldopam, peptide-natriuretike, N-
acetylcysteine ose  hemodializa para-operative 
elektive –mbeten të padëshmuara.

Rekomandimet specifike për pacientët me CKD të 
moderuar ose të rëndë 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

CABG duhet konsideruar kundrejt 
PCI-së te pacientët me CAD 
multienore dhe simptome/iskemi, 
profili i riskut kirurgjik të të cilëve 
është i pranueshëm dhe 
pritshmëria e jetesës së të cilëve 
është mbi 1 vit.

II a A

25, 382, 
390-392

PCI duhet konsideruar kundrejt 
CABG te pacientët me CAD multi-
enore dhe simptome/iskemi profili 
i riskut kirurgjik të të cilëve është i 
lartë ose pritshmëria e jetesës së 
të cilëve është nën 1 vit.

II a A
390, 391

Duhet konsideruar shtyerja e 
CABG pas angiografisë koronare 
deri sa efekti i kontrastit në 
funksionin renal është tërhjekur. 

II a B
393,-395

CABG jashtë-pompe mund të 
konsiderohet më shumëm ndaj 
CABG në-pompë.

II b B
396

DES-at e gjeneratës së re 
rekomandohen kundrejt BMS.

I B
375, 376



Rekomandimet për prevenimin e nefropatisë së indukuar-nga-kontrasti

AKI –dëmtimi akut i veshkës; CIN –nefropati e indukuar nga-kontrasti; CKD –sëmundje kronike renale; GFR –niveli i
filtrimit glomerular;  MDCT  -tomografia e kompjuterizuar multidetektore d Sidomos te pacientë me eGFR < 40   
mL/min/1.73 m2.

Rekomandimet                          Doza Klasi Niveli Ref.

Pacientët që u nënshtrohen angiografisë koronare apo MDCT
Pacientët duhet të vlerësohen për 
riskun nga AKI e indukuar-nga-kontrasti. 

II a C

Pacientët me CKD të moderuar deri të-rëndë
Hidrimi me tretje izotonike 
rekomandohet I A

384,385,3
97

Përdorimi i kontrastit me osmolaritet 
të-ulët apo izo-osmolaritet 
rekomandohet.

<350 mL ose <4 mL/kg ose volume 
total
i kontrastit /GFR <3.4.

I A
398–400

Terapia afat-shkurtë me statine dozë-të-
lartë duhet konsideruar.

Rosuvastatin 40/20 mg ose
atorvastatin 80 mg ose simvastatin 80 
mg.

II a A
386,401

Kontrasti Izo-osmolar duhet 
konsideruar kundrejt 
atij të-ulët-osmolar.

II a A
398,399,4
02

Volumi i kontrastit duhet minimizuar. II a B 388,389

Furosemidi me hidrim të përcaktuar 
mund të konsiderohet kundrejt hidrimit 
standard te pacientët me risk shumë të 
lartë për CIN ose në rastet kur hidrimi 
profilaktik para procedurës nuk mund 
të realizohet.  

Bolus intravenoz fillestar prej 250 mL i 
trejtes fiziologjike gjatë 30 min (ulur në 
150 mL në rast LV disfunksionit) 
përcjellur me bolusi.v. (0.25-0.5 mg/kg) 
të furosemidit. Niveli i infundimit të 
hidrimit duhet të përshtatet me sasinë 
e urinimit të pacientit. Kur niveli i 
urinimit është > 300mL/orë, pacienti i 
nënshtrohet procedurës koronare. 
Zëvendësimi adekuat me hidrim i bërë 
gjatë procedurës duhet bërë edhe gjatë 
4 orëve të pas trajtimit. 

II b 403,404

N-Acetylcysteine  administrimi në vend 
të hidrimit standard nuk indikohet. 

III A 405

Infuzioni i bicarbonateve të Na 0.84% 
në vend të hidrimit standard nuk 
indikohet. 

III A 384,406

CKD e rëndë

Hemofiltrimi profilaktik 6 orë para PCI-
së komplekse mund të konsiderohet. 

Shkalla e zëvendësimit të fluidit 1000 
mL/h pa humbje negative dhe hidrimi 
me tretje, i vazhduar për  24 orë pas 
procedurës.

II b B 407–409

Terapi e zëvendësimit profilaktik renal 
nuk rekomandohet si masë preventive. 

III B 409,410



12. Rivaskularizimi te pacientët me nevojë 
intervenimi në valvula 

12.1 Indikacioni primar për 
intervenime në valvula

Edhe pse një rishqyrtim sistematik i studimeve 
observuese nuk ka treguar asnjë ndikim sinjifikant të 
CAD për vdekshmërinë në pacientët që i 
nënshtrohen implantimit transkateteral të valvuleës 
aortale(TAVI), 420 Një hulumtim i ri i një qendre të 
vetme, ka gjetur një rrezik në rritje të eventeve 
kardiovaskulare negative në mesin e pacientëve me 
CAD të avansuar (skorimi SYNTAX>22).421 PCI, në 
mesin e pacientëve me CAD që u nënshtrohen TAVI-
t, nuk duket se ndikon në rritjen e rrezikut 
afatshkurtër të vdekjes, infarktit të miokardit apo 
inzultit, në krahasim me pacientët që i nënshtrohen 
vetëm TAVI-t; megjithatë, ndikimi i PCI në në 
prognozën afatgjatë nuk është qartësuar mire.422-425

Zgjedhja e lezioneve që trajtohen me PCI është 
zakonisht i bazuar në prezentimin klinik dhe 
angiografik, meqë metodat funksionale për detektim 
të iskemisë nuk janë të validuara në mesin e 
pacientëve me stenozë të rëndë të aortës. 422,423,426-

428 Aktualisht, nuk ka asnjë dëshmi bindëse nëse PCI 
duhet të kryhet si ndërhyrje në stad të caktuar apo 
gjatë procedurës së njejtë, dhe vendimit të sillet baza 
individuale sipas problemit kryesor klinik, 
pamjaftueshmërisë renale, dhe kompleksitetit të 

sëmundjes bazë CAD.422,424,425,428,429 Përvoja e 
publikuar me PCI dhe riparimin perkutan të valvulës 
mitrale aktualisht është i kufizuar në raporte rasti. 
Trajtimet alternative për pacientët me rrezik të lartë 
përfshijnë edhe procedurat 'hibride', të cilat 
paraqesin kombinim të kirurgjisë së planifikuar për 
zëvendësimin e valvulave dhe PCItë  planifikuar për 
rivaskularizim të miokardit. Aktualisht, megjithatë, të 
dhënat për procedurat hibride valvulë/PCI janë 
shumë të kufizuara, duke u përqëndruar në raporte 
rastesh dhe seri të vogla të rasteve.430 Vendimet për 
trajtimin individual në këta pacientë kompleks janë 
të formuluara më së miri nga Ekip i Zemrës.

12.2 Indikacioni primar për 
rivaskularizim koronar

Shumë pacientë me CAD dhe funksion të ulur të LV, i 
shoqëron edhe regurgitimi mitral sekondar. Të 
dhënat vëzhgimore nga studimi STICH sugjerojnë se 
duke bërë edhe riparimin e valvulës mitrale në 
kuadër të CABG në pacientët me disfunksion të LV 
(LVEF ≤35%) dhe regurgitim të moderuar-deri-të 
rëndë mitral,  ofrohet mbijetesë më e mirë sesa me 
vetëm CABG.431 Po kështu, në pacientët që u 
nënshtrohen CABG për problemin kryesor klinik të 
CAD, valvulat e aortës me stenozë të moderuar do 
duhet zëvendësuar.411 Vendimet nga rasti-në-rast nga 
ana e Ekipit të Zemrës janë të nevojshme për 
pacientët që kanë indikacion për PCI dhe sëmundje 
valvulare të-moderuar deri të-rëndë.



Rekomadimet për intevenimet e kombinuara valvulare dhe koronare 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Modalietetet diagnostike

Angiografia koronare rekomandohet para kirurgjisë valvulare te pacientët me 
sëmundje të rëndë  valvulare të zemrës dhe me cilëndo sin ë vijim: 
•histori të CAD
• iskemi miokardiale të dyshimtë
• disfunksion sistolik të LV
• te meshkujt me moshë mbi 40 vjeç dhe te femrat pas-menopauzës
• ≥1 faktor risku kardiovaskular për CAD.

I C -

Angiografia koronare është e rekomanduar për evaluim regurgitimit mitral 
sekondar. I C -

CT angiografia duhet konsideruar para kirurgjisë valvulare te pacientët me
sëmundje të rëndë valvulare të zemrës dhe propabilitet të ulët për CAD ose te të 
cilët angiografia koronare konvencionale teknikisht nuk është e përshtatme ose 
është me risk të lartë.

II a C -

Intervenimi primar valvular dhe rivaskularizimi koronar

CABG rekomandohet te pacientët me indikacion primar për kirurgji valvulare 
aorto/mitrale  stenozë >70%  të diametrit të arteries koronare në rast të enës së 
madhe epikardiale. 

I C -

CABG duhet konsideruar te pacientët me indikacion primar për kirurgji valvulare 
aorto/mitrale  stenozë 50 - 70%  të diametrit të arteries koronare në rast të enës 
së madhe epikardiale.

II a C -

PCI duhet konsideruar te pacientët me indikacion primar që t’u nënshtrohen TAVI 
dhe   stenozë >70%  në segmentet proksimale. 

II a C -

PCI  duhet konsideruar te pacientët me indikacion primar që t’u nënshtrohen 
transcatheterintervenimit transkateteral në valvulën mitrale dhe  stenozë >70%  të 
diametrit të arteries koronare  në segmentet proksimale. 

II a C -

Rivaskularizimi primar dhe intervenimi jo-koronar
Kirurgjia e valvulës mitrale është e indikuar te pacientët me regurgitim të rëndë 
mitral që u nënshtrohen CABG, dhe me LVEF >30%.

I C -

Kirurgjia e valvulës mitrale duhet konsideruar te pacientët me regurgitim të 
moderuar mitral qe u nënshtrohen CABG, për të përmirësuar simptomet.

II a B -

Riparimi i regurgitimit mitral të moderuar-deri-të rëndë duhet konsideruar te 
pacientët me indikacion primar për CABG dhe LVEF  ≤ 35%. II a B 432

Stres testi duhet konsideruar te pacientët me indikacion primar për CABG dhe 
regurgitim mitral të moderuar  për të përcaktuar nivelin e iskemisë dhe 
regurgitimit.

II a C 431

Kirurgjia e valvulës aortal duhet konsideruar te pacientët me indikacion primar për 
CABG dhe stenozë të moderuar aortal (definuar si sipërfaqe valvulare 1.0-1.5 cm2

[0.6 cm2/m2 deri 0.9 cm2/m2 të sipërfaqes trupore] ose gradient mesatar aortal 
25-40 mmHg në prezencë të konditale normale të qarkullimit). 

II a C



13. Ndërlidhja e sëmundjes së arteries 
karotide/periferike

13.1 Ndërlidhja e sëmundjes së 
arteries koronare dhe karotide
Prevalenca e stenozës së rëndë të arteries karotide 
rritet me ashpërsinë e CAD dhe është një tregues i 
keqësimit prognostik.433  Megjithëse shoqërimi mes 
stenozës së arteries karotide dhe CAD është evident, 
prevalenca e stenozës sinjifikante të arteries karotide 
në të gjithë kohortin mbetet relativisht e ulët. Në 
anën tjetër, deri në 40% të pacientëve që u 
nënshtrohen endarterektomisë karotide (CEA) kanë 
CAD sinjifikant dhe mund të përfitojnë nga vlerësimi 
para-operativ i riskut kardiak.

13.1.1 Ndërlidhja e aktorëve të riskut për insult 
me rivaskuilarizimin miokardial 
Incidenca e insultit pas CABG ndryshon në varësi të 
moshës, komorbiditeteve dhe teknikës kirurgjikale. 
Studimi FREEDOM, i cili krahasoi PCI me CABG në 
pacientët diabetik me CAD multienore, ka treguar 
një normë 30-ditore të insultit prej 1.8% pas CABG 
dhe 0.3% pas PCI (p=0,002).175 Në mënyrë të 
ngjashme, për një rrezik më të madh të insultit u 
raportua në studimin SYNTAX, i cili shkont duke rënë 
gjatë përcjelljes afat-gjatë, duke mos qenë sinjifkant 
në 5 vjet përcjelljeje (CABG 3.7% ndaj PCI 2.4%; 
p=0.09).17 Në një meta-analizë të 19 studimeve të 
randomizuara me 10 944 pacientë, rreziku për insult 
ishte më i ulët në mesin e pacientëve të caktuar për 
PCI se sa në ata të caktuar për CABG pas 30 ditësh 
dhe në 1 vit.131 Këto rezultate tregojnë se CABG 
mbart një rrezik më të madh periprocedural për 
insult, por se rreziqet afatgjatë të eventeve 
cerebrovaskulare perzisotjnë me të dy trajtimet.17

Shkaku më i zakonshëm i insultit ndërlidhur me 
CABG, është embolizimi i mbeturinave(debrisit) 
aterotrombotike nga aorta ascendente, veçanërisht 
gjatë kanulimit të aortës. Rreziku i insultit 
periprocedural pas CABG në pacientët me stenozë të 
arteries karotide  është i lidhur me rëndesën e 
stenozës, por edhe më shumë me historinë e 
goditjes apo atakut iskemit tranzitor -TIA (brenda 6 
muajve të fundit).434 Nuk ekziston evidencë e fortë 
që CAD është një shkaktar i rëndësishëm i insultit 
perioperativ.435  Shtrirja e sëmundjes aterosklerotike 
në territorin intracerebral dhe ekstracerebral, 
demonstrimi radiografik i inzultit të mëparshëm dhe 
sëmundjes ateromatoze të aortës, janë faktorët më 

të rëndësishëm për të parashikuar rritjen e rrezikut 
të insultit perioperativ.435  Edhe pse stenoza 
simptomatike e arteries karotide ndërlidhet me një 
rrezik më të madh për insult, 50% e pacientëve që 
pësojnë insult pas CABG nuk kanë sëmundje 
sinjifikante të arteries karotide, dhe 60% të insulteve 
në CT skaner /autopsi nuk mund t'i atribuohen 
vetëm sëmundjeve karotide. Për më tepër, vetëm 
rreth 40% e insulteve që pasojnë CABG-në 
identifikohen brenda ditës së parë pas operacionit, 
ndërsa 60% e insulteve ndodhin pas rikthimit të qetë 
nga anestezioni. Në një studim të kohëve të fundit, 
me përfshirje të 45432 pacientëve që kishin bërë 
CABG, 1.6% kanë pasur insult dhe risk kaktorët për të 
gjithë insultet ishin: mosha, sipërfaqja e vogël 
trupore, kirurgjia emergjente, insulti i mëparshëm, 
fibrilimi atrial (AF) preoperativ, dhe CABG-në-pompë 
me arrest hipotermik të qarkullimit të gjakut. Për 
insultet intraoperative, faktorë të tjerë të rrezikut 
ishin sëmundja e arterieve  karotide dhe periferike, 
kirurgjia e mëparshme kardiake, gjendja e rëndë 
klinike, disfunksioni i LV, stenoza e arteries koronare 
lakore të majtë (LCx)*70%, dhe CABG-në-pompë me 
arrest zemre apo arrest hipotermik të qarkullimit të 
gjakut. 436 Edhe pse rreziku i insultit është i ulët në 
mesin e pacientëve me sëmundje të arteries karotide 
që i nënshtrohen PCI-së, ACS, pamjaftueshmëria e 
zemrës dhe ateroskleroza me shtrirje të gjerë janë 
faktorë të pavarur rrezikut për këtë ngjarje negative. 
Në një regjistër të madh të 348092 pacientëve me 
PCI, normat e insultit dhe TIA arritën në vetëm 0.11% 
dhe nuk dallonin në mes qasjes transfemorale dhe 
radiale.437

13.1.2 Masat prevenuese për redukim risku të 
insultit pas shartimit anashkalues të arteries 
koronare 
Detektimi i sëmundjes të rëndë të bifurkacionit të 
arteries karotide mund të çojë me rivaskularizim 
pasues të karotides në raste të caktuara. Identifikimi 
i aortës aterosklerotike besohet të jetë një hap i 
rëndësishëm në uljen e rrezikut për insult pas CABG. 
CT skanimi para-operativ apo skanimi me ultratingull 
intraoperativ epiaortal -më mirë se palpimi i aortës -
mund të çojë në modifikim të menaxhimit operativ 
,që mund të zvogëlojë rrezikun e insultit lidhur me 
CABG.438,439 Ekziston evidencë kontradiktore në lidhje 
me ndikimin e CABG-jashtë-pompe në incidencën e 
insultit.440 Një studim i ri i randomizuar nuk ka 
treguar asnjë dallim në incidencën e insultit  
ndërmjet CABG-jashtë-pompe dhe CABG-në-pompë, 
në 30 ditë përcjellje.441 Megjithatë, studimet që 



aplikuan teknikën e "prekje minimale" të aortës, 
raportuan një rrezik më të ulët të insultit dhe të 
MACCE me  CABG-jashtë-pomp.442,443 Terapia 
medikamentoze perioperative luan një rol thelbësor 
në parandalimin e komplikimeve neurologjike që 
pasojnë CABG-në. Statinet në kombinim me beta-
bllokuesë kanë treguar efekt mbrojtës ndaj rrezikut 
të insultit pas CABG.444

Skriningu i arteries karotide para CABG-së

13.1.3 Rivaskularizimi i karotideve te pacientët 
e caktuar për rivaskularizim të miokardit 

Në pacientët me TIA të mëparshme ose insult dhe 
prani të stenozës së arteries karotide  (50-99% te 
meshkujt, 70-99% te femrat), CEA e bërë nga ekipet 
me përvojë mund të zvogëlojë rrezikun e insultit apo 
vdekjes perioperative.434 Në të kundërtën, 
rivaskularizimi i miokardit si i vetëm duhet bërë në 
mesin e pacientëve me stenozë asimptomatike 
unilaterale të arteries karotide për shkak të 
reduktimit të vogël të rrezikut të insultit dhe vdekjes, 

që arrihet nga rivaskularizimi pasues i karotides (1% 
në vit).434 Rivaskularizimi në karotide  mund të vie në 
konsiderim te meshkujt asimptomatik me stenozë të 
rënda të arteries karotide bilaterale ose okluzionit 
kontralateral, me kusht që rreziku i insultit apo 
vdekjes brenda 30 ditëve  të dokumentohet 
besueshëm të jetë <3% me kuptim që pritshmëria e 
të jetuarit të jetë >5 vite. Te femrat me sëmundje 
asimptomatike karotide ose pacientët me pritshmëri 
jetese <5 vjet, përfitimi nga  rivaskularizimi karotid 
mbetet i pa qartë.434 Në mungesë të provave të qarta 
që CEA shkallë-shkallë; CEA sinkrone apo stentimi i  
arteries karotide (CAS), është e dobishme në 
pacientët që i nënshtrohen CABG , pacientët duhet 
vlerësuar në baza individuale nga ekipi 
multidisiplinar, duke përfshirë edhe neurologun. Kjo 
strategji është valide edhe për pacientët e planifikuar 
për PCI. Strategjia e kombinimit të PCI me CAS, gjatë 
të njëjtës procedurë në pacientët elektivë nuk 
rekomandohet në mënyrë rutinore, përveç te 
gjendjet e rralla shoqëruese të sindomës së rëndë 
akute karotide dhe të sindromës koronare.

13.1.4 Tipi i rivaskularizimit te pacientët me 
sëmundje bashkëshoqëruese të arteries 
karotide dhe koronare 

Te pak pacientë të planifikuar për CABG nevojitet 
rivaskularizim sinkron ose i organizuar i karotideve 
.445-448 Në mungesë të studimeve të randomizuara që 
krahasojnë strategjitë menaxhuese në pacientët me 
bashkëshoqërim të CAD dhe sëmundjeve karotide, 
zgjedhja e modalitetit rivaskularizues karotid (CEA 
ndaj CAS) duhet të bazohet në komorbiditetet e 
pacientit, anatominë e enës supra-aortale, shkallën e 
urgjencës për CABG dhe ekspertizën lokale.449 Aftësia 
operatore ndikon në rezultatet e të dy metodave të 
rivaskularizimit karotid, por edhe më shumë në CAS, 
duke shënuar norma më të larta të vdekshmërisë në 
pacientët e trajtuar nga operatorët  me vëllim të ulët 
pune ose nga ata në fillimet e përvojes së tyre.450

Nëse CAS kryhet para CABG-së elektive, nevoja për  
terapi antiagreguese të dyfishtë (DAPT) zakonisht 
vonon kardiokirurgjinë për 4-5 javë.451,452

Rekomandimet Klasi Niv
eli

Ref.

Te pacientët që u nënshtrohen 
CABG-së, skanimi me Doppler 
ultrazë rekomandohet te pacientët 
me histori për insult/TIA ose 
zhurmë karotide.

I C

Doppler ultrazëri duhet konsideruar 
te pacientët me CAD multi-enore, 
PAD, ose moshë mbi 70 vjeç.

II a C

MRI, CT, ose angiografia 
substraksionale digjitale mund të 
konsiderohet nëse stenoza e 
arteries karotide me ultrazë është > 
70% dhe rivaskularizimi miokardial 
është i paraparë. 

II b C

Skriningu për stenozë karotide nuk 
indikohet te pacientët me CAD jo-
stabile ku kërkohet CABG 
emergjente, pa insult/TIA rishtas.

III B
433



Rivaskularizimi i arteries karotide te pacientët e 
përcaktuar për CABG 

Tipi i rivaskularizimit të arteries karotide

13.2 Ndërlidhja e sëmundjes së arteries 
koronare dhe periferike 
Sëmundja e arteries periferike (PAD) është një 
parashikues i rëndësishëm i rezultatit negativ pas 
rivaskularizimit të miokardit, dhe paralajmëron 
rezultate të dobëta në kuptmin afatgjatë.457,458

Pacientët me evidencë klinike të PAD janë me risk të 
rritur për komplikime procedurale qoftë për PCI, 
qoftë pas CABG. Kur krahasojmë rezultatet e CABG 
ndaj PCI në pacientët me PAD dhe sëmundje 
multienore, CABG ndërlidhet me prirje për mbijetesë 
më të mirë. Të dhënat e regjistrit të bazuar-në-rrezik 
kanë treguar se pacientët me sëmundje multienore 
dhe PAD që u nënshtrohen CABG kanë mbijetesë më 
të mirë në 3 vite, sesa pacientët e ngjashëm që u 
nënshtrohen PCI, përkundër vdekshmërisë më të 
lartë spitalore. Në rastin e CABG, kirurgët duhet të 
shmangin përdorimin e venave të këmbës, që janë të 
prekura rëndë klinikisht nga PAD; megjithatë, në 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

CEA oapo CAS duhet bërë nga  ekipet që arrijnë nivel të kombinuar për vdekje/insult në 
30 ditë te:
<3% -te pacientët pa simptome paraprake neurologjike 
<6% -te pacientët me simptome paraprake neurologjike I A 434
Rekomandohet individualizimi i indikacionit për rivaskularizim carotid pas diskutimit nga 
ekipi multidisiplinar përfshirë edhe neurologun. I C -
Koha/tajmingu i procedurave (sinkrone apo të ndara në etapa) duhet përcaktuar nga 
ekspertiza locale dhe prezentimi klinik, duke shenjëzuar territorin më simptomatik së pari. II a C -

Te pacientët me histori <6-muaj të TIA/insultit 
Rivaskularizimi karotid rekomandohet për stenozën karotide 70–99% . I C -

Rivaskularizimi carotid mund të konsiderohet për stenozën karotide 50-69% varësisht 
faktorët specifik për pacientin dhe prezentimi klinik. 

II b C -

Te pacientët pas TIA/insult paraprak brenda 6 muajsh. 
Rivaskularizimi carotid mund të konsiderohet te meshkujt me stenoza bilaterale karotide  
70-99% ose 70-99% stenozë karotide dhe okluzion kontralateral. 

II b C -
Rivaskularizimi karotid mund të konsiderohet te meshkujt me 70-99% stenozë karotide 
dhe infarkt cerebral të heshtur ipsilateral paraprak.

II b C

Rekomandimet Kla
si

Niv
eli

Ref.

Zgjedhja e modalitetit të
rivaskularizimit karotid (CEA ndaj 
CAS) te pacientët që u nënshtrohen 
CABG-së duhet bazuar në
komorbiditetet e pacientit, 
anatominë e enëve aupra-aortike, 
urgjencën për CABG dhe ekzpertizën 
locale.  

II a B 446,447, 
449, 453

ASA rekomandohet menjëherë para 
dhe pas rivaskularizimit karotid. I A 454

Terapia e dyfishtë antiagreguese me 
ASA dhe klopidogrel rekomandohet 
për pacientët që u nënshtrohen CAS, 
me kohëzgjatje së paku 1 muaj. 

I B
455, 456

CAS duhet konsideruar te pacientët 
me:

 stenozë post-rrezatimi 
apo post-kirurgjike 

 obeziet, qafë të
papërshtatshme, 
trakeostomi, paralizë
laringeale 

 stenozë karotide në
nivele të ndryshme apo 
stenozë të arteries 
karotide interne të
sipërme 

 komorbiditete të rënda 
kontraindikuese për CEA 

II a C



mungesë të dhënash solide nga kjo popullsi, të dy 
qasjet e rivaskularizimit të miokardit, janë ndoshta 
komplementare në pacientët me PAD, siq janë edhe 
në pacientët e tjerë me CAD.

Kirurgjia vaskulare jo-kardiake te pacientët me 
sëmundje shoqëruese të arteries koronare 
Pacientët e planifikuar për kirurgji vaskulare jo-
kardiake janë në rrezik më të madh për 
sëmundshmëri dhe vdekshmëri kardiovaskulare për 
shkak të incidencës së lartë të prezencës së CAD -it 
simptomatik ose asimptomatik.451,459 Rezultatet e 
RCT-ve më të mëdha, në mesin e 510 pacientëve të 
randomizuar ndaj rivaskularizimit profilaktik të 
miokardit (qoftë me PCI ose CABG) ose ndaj terapisë 
medikamentoze si e vetme, kanë treguar se: nuk ka 
asnjë përparësi në kuptim të incidencës së infarktit 
të miokardit perioperativ, vdekshmërisë së hershme 
ose afatgjatë para kirurgjisë madhore vaskulare.460

Pacientët e përfshirë në këtë studim kishin funksion 
të ruajtur të LV dhe SCAD. Një RCT me 208 pacientë 
me rrezik të moderuar apo të lartë kardiak, të cilët 
ishin planifikuar për një operacion të madh vaskular, 
raportoi rezultate të ngjashme: pacientët e 
nënshtruar angiografisë koronare para-operative 
sistematike dhe rivaskularizimit kishin rezultate 
spitalore të ngjashme, por ishin shumë më pak të 
prekur nga eventet kardiovaskulare në 4 vjet; sesa 
ata me një strategji selektive.461 Më tej, pacientët e 
zgjedhur me rrezik të lartë mund të përfitojnë nga 
organizimi shkallë-shkallë apo rivaskularizimi pasues i 
miokardit, me opsione që varirojnë nga qasja e 
njëhershme kirurgjikale, te kombinimi i PCI  me 
riparim periferik endovaskular, apo procedura 
hibride. RCT-të me përfshirje pacientësh me rrezik të 
lartë, studimet e kohortit, dhe meta-analizat, ofrojnë 
evidencë konsistente për pacientët që u nënshtrohen 
procedurave kirurgjike vaskulare jo-kardiake ose 
procedurave endovaskulare me risk të lartë,  të: 
incidencës më të ulët të vdekshmërisë kardiake dhe 
infarktit të miokardit në lidhje me terapinë 
medikamentoze, përfshirë statinet.458 Për 
fundkomplikimet perioperative kardiovaskulare janë 
të shpeshta te pacientët me PAD të shoqëruar me 
CAD, dhe rezultojnë në morbiditet sinjifikant pas 
intervenimit kirurgjik vaskular jo-kardiak. Te të gjithë 
këta pacientë nevojitet shqyrtim para-operative për 
të identifikuar dhe minimizuar rrezikun imediat dhe 
atë të së ardhme, me fokus të kujdesshëm në CAD-in 
e njohur, faktorët e rrezikut për CAD, dhe kapacitetin 
funksional.451,462

14. Përsëritja e rivaskularizimit dhe 
procedurat hibride

14.1 Dështimi i hershëm i graftit

Dështimi i hershëm i graftit pas CABG është 
raportuar në deri në 12% të tyre (për IMA të majtë: 
7%; venën safena: 8%), në bazë të vlerësimit nga 
kontrolli intraoperativ angiografik, 463 por vetëm një 
pakicë e tyre, rreth 3%, janë klinikisht të dukshme.464

Dështimi i graftit mund të jetë për shkak tëdefektit 
në kalueshmëri, gabimeve teknike anastomotike, 
qarkullimit të dobët të enës amë, apo rrjedhës 
konkurruese me enën amë. Në rast manifestimit 
klinik, dështimi akut i graftit mund të rezultojë në 
infarkt miokardi me rritje konsekuent të 
vdekshmërisë dhe eventeve të mëdha kardiake. 
Dyshimi në dështim të graftit duhet të lind në prani 
të shenjave të  iskemisë në EKG, aritmive 
ventrikulare, modifikimeve të biomarkerëve të 
rëndësishëm, abnormaliteteve të reja të lëvizjes së 
murit ventrikular, apo instabilitetit hemodinamik.465

Për shkak të specificitetit të ulët të ndryshimeve në 
EKG dhe të anomalive ekokardiografike të lëvizjes së 
murit gjatë fazës pas-operative dhe vonesës në 
paraqitjen e ndryshimeve të biomarkerëve, një 
vlerësim i kujdesshëm i të të gjitha variablave do të 
ndikonte vendimmarrjen për vlerësimin angiografik. 
Angiografia peri-operative rekomandohet në rastet e 
iskemisë së dyshuar të miokardit për të zbuluar 
shkakun e saj dhe për të ndihmuar në vendimin për 
trajtimin adekuat.463,465,466 Në pacientët 
simptomatikë, dështimi i hershëm i graftit mund të 
identifikohet si shkaktar i iskemisë në rreth 82% të 
rasteve.467 Në dështimin e hershëm post-operative, 
PCI emergjente mund të kufizojë shtrirjen e infarktit 
të miokardit krahasuar me ri-bërjen kirurgjike.467

Objektiv për PCI është ena amë apo grafti i IMA, 
derisa okluzioni akut i graftit të venës safena (SVG) 
dhe anastomoza duhet shmangur për shkak të 
rrezikut rreth embolizimit apo perforimit. Ri-bërja e 
kirurgjisë duhet të favorizuar në qoftë se anatomia 
është e papërshtatshme për PCI, apo në rast se disa 
grafte të rëndësishme janë të okluduara. 
Vdekshmëria e hershme në rangun e 9-15% ka qenë 
raportuar në këtë grup të pacientëve, pa asnjë dallim 
midis dy strategjive të trajtimit.467 Te pacientët 
asimptomatik përsëritja e rivaskularizimit, duhet të 
vie në konsiderim nëse arteria është e madhësisë së 



duhur dhe furnizon një territor të madh të miokardit. 
Strategjia optimale e trajtimit të pacientët me 
dështim akut të graftit, duhet të vendoset sipas  ad 
hoc konsultimit mes kirurgut kardiovaskular dhe 
kardiologut intervent, në bazë të gjendjes klinike të 
pacientit dhe nivelin e rrezikut për miokardin.

Management of patients with associated CAD and 
PAD

d Risk i lartë kardiak (risk kardiak shpesh i raportuar si >5%): 1) 
kirurgji e aortës dhe vaskulare tjetër e madhe; 2) kirurgji 
vaskulare periferike462

14.2 Progredimi i sëmundjes dhe 
dështimi i vonshëm i graftit
Iskemia pas CABG mund të jetë për shkak të 
përparimit të sëmundjes në enët amtare apo 
sëmundjes së grafteve anashkaluese (Tabela 9). 
Përsëritja e rivaskularizimit te këta pacientë 
indikohet në rast prezence të simptomeve të 
rëndësishme, pavarësisht trajtimit medikamentoz, 
dhe në pacientët asimptomatik me dëshmi objektive 
të iskemisë së miokardit (>10% LV).54,143 Mbijetesa e 
pacientëve me IMA të majtë patente për LAD dhe 
iskemia në territoret e arteries së djathtë dhe asaj të 
lakuar, nuk duket të jenë të ndikuara nga 
rivaskularizimi mekanik në krahasohim me vetëm 
terapinë medikamentoze.468

Ri-bërja e graftimit anashkalues të arteries
koronare apo intervenimi koronar perkutan 
Ndërhyrja koronare perkutane te pacientët me CABG 
të mëparshëm ka rezultate afat-shkurta dhe afat-
gjata më të këqija se te pacientët pa CABG paraprak. 
Ri-bërja e CABG ka rritur dy deri katër-fish 
vdekshmërinë, në krahasim me CABG për herë të 
parë.477,478Të dhëna krahasuese të efikasitetit të PCI 
ndaj ri-bërjes së CABG te pacientët me CABG të 
mëparshëm janë të kufizuara. Në RCT-në dhe 
regjistrin e: Vlerësimi i Anginës me Vdekshmëri 
Jashtëzakonisht Serioze Operative (AËESOME), në 
përgjithësi vdekshmëria në-spital ishte më e lartë me 
ri-bërjen e CABG se me PCI.151,479 Të dhëna 
vëzhgimore më të fundit kanë treguar rezultate të 
ngjashme afat-gjatë në pacientët e trajtuar me ri-
bërje të CABG dhe PCI, me një normë më të lartë 
rivaskularizimi për grupin me PCI.479,480 Në kuptim të 
rrezikut të lartë të vdekshmërisë procedurale me ri-
bërjen e CABG dhe rezultatin e ngjashëm afatgjatë, 
PCI është strategji e parapëlqyer e rivaskularizimit te 
pacientët me arterie mamare interne të majtë(LIMA) 
dhe anatomi të përshtatshme. CABG është e 
preferuar për pacientët me sëmundje të rëndë ose 
grafte anashkaluese të okluduara, me funksion 
sistolik të ulur të LV, me disa okluzione totale të 
arterieve amë dhe mungesës së kalueshmërisë së 
grafteve arteriale. IMA është kanal i zgjedhjes për 
rivaskularizim me rastin e ri-bërjes së CABG.481

Ndërhyrja koronare perkutane nëpërmjet arteries 
amë që është me anash-kalim duhet të jetë qasja e 
preferuar me kusht që ena amë nuk është e okluduar 
kronikisht. Ndërhyrja  koronare perkutane për 
okluzionin kronik total (CTO) mund të indikohet kur 
simptomat iskemike janë të pranishme me prova të 
iskemisë sinjifikante në aktivititetin miokardial të 
territorit të furnizuar. Nëse PCI në enën amë 
dështon, PCI në SVG-në e sëmurë mbetet si opsion.

Intervenimi kornar perkutan te lezionet e 
graftit të venës safena 
Ndërhyrja perkutane koronare në SVG ndërlidhet me 
rritje të rrezikut për embolizim distal koronar, duke 
rezultuar në infarkt miokardi 
periprocedural.482Ndërhyrja perkutane koronare te 
stenoz de-novo e SVG konsiderohet si ndërhyrje me 
rrezik të lartë për sepse atheroma e SVG-së  ështëei 
shkrifët dhe e prirur për embolizim distal. Një analizë 
e përqëndruar në pesë RCT, raportoi se frenuesit e 
GP IIb / IIIa janë më pak efektiv për intervenime në 
SVG, sesa në enën amë.483 Shumë qasje të tjera janë 
vlerësuar për të parandaluar embolizimin distal të 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Te pacientët me ACS, 
rekomandohet shtyerja e kirurgjisë
vaskulare dhe së pari të trajtohet 
CAD, perveq kur kirurgjia vaskulare 
nuk mund të shtyhet për shkak të
gjendjes  jetë apo gjymtyrë-
rrezikuese. 

I C

Zgjedhja ndërmjet CABG dhe PCI 
duhet të bëhet sipas 
rekomandimeve gjenerale për 
rivaskularizim sipas formave të
CAD, komorbiditeteteve dhe 
prezentimit klinik. 

I C

Rivaskularizimi profilaktik 
miokardial para kirugjisë vaskulare 
me rik-të-lartë mund të 
konsiderohet te pacientët stabil 
nëse ata kanë shenja perzistente të 
iskemisë ekstensive ose nëse janë 
me risk të alrtë kardiak.d

II b B
461, 
462



Tabela 9 Kalueshmëria (patenca) e graftit pas CABG

IMA –Arteria mamare interne

mbetjeve/grimcave, duke përfshirë edhe okludimin 
distal/aspirimin, okludimin proksimal, thithjen, 
pajisjet filtruese ose stentat e mbuluar me rrjetë.484

Ndryshe nga pajisjet për okludim, mbrojtja distale 
duke përdorur filtra ofron avantazhin e pandarë e 
mbajtjes së perfuzionit antegrad dhe mundësinë për 
injektimin e kontrastit. Të dhënat e kombinuara, 
kryesisht nga studimet krahasuese në mes të 
pajisjeve dhe zëvendësuesve, mbështesin përdorimin 
e mbrojtjes distale embolike gjatë PCI te SVG .485,486

Në një RCT krahasues për pajisje të ndryshme të 
mbrojtjes distale në PCI teSVG, i vetmi parashikues i 
pavarur i 30-ditëshit të MACE ishte vëllimi i pllakës, 
dhe jo forma e mbrotjes së përdorur nga pajisja.487

Përvoja me pajisje të tjera të përdorura për PCI te 
SVG, të tilla si stentat rrjetor, është e kufizuar.488 
Implantimi i DES-t te lezionet e SVG ndërlidhet me 
një rrezik më të ulët për përsëritjen e rivaskularizimit 
sesa me BMS.489-497 Në Regjistrin Suedez Angiografisë 
dhe Angiopastisë Koronare (SCAAR), nga 3063 
procedura me 4576 stenta -përfshirë BMS dhe DES 
në lezionet e SVG -incidenca e vdekjes ishte më e 
ulët në mesin e pacientëve të cilët ishin trajtuar me 
DES.489 Megjithatë, asnjë dallim në aspektin e 
vdekjes, infarktit të miokardit, apo stent trombozës, 
nuk është vërejtur në të randomizuarin: ISAR-
CABG(A Shoqërohet Stenti-i Lyer-me Barna me 
Përmirësim Rezultatesh në CABG).495 Rezultatet 
afatgjata (deri në 7 vjet pas procedurës) të DES-ave 
të brezitë kaluar në lezionet e SVG janë të 
kënaqshme; pa tepricë rreziku të stent trombozës 
dhe me shkallë më të ulët të ristenozes sesa me 
BMS.494,496 Krahasuar me PCI-në e enëve koronare 
amë, pacientët e nënshtruar PCI-së të SVG kanë 
keqësim rezultatesh afat-gjata klinike.498

14.3 Dështimi akut i intervenimit koronar 
perkutan 
Shumica komplikimeve të ndërlidhura me PCI 
(përfshirë disektimet, mbylljen e enës, trombozën 
intrakoronare dhe shpimin koronar) trajtohen me

sukses në laboratorin kateterizues; 499.500 kështu që 
kirurgjia 'aty-për-aty' ose' në gatishmër'i për këtë 
arsye nuk është e nevojshme gjatë këtyre 
procedurave. Nevoja për kirurgji urgjente për të 
menaxhuar komplikimet e ndërlidhura për PCI është 
e pazakontë, apo është e nevojshme vetëm për 
pacientët me komplikime të mëdha që nuk mund të 
zgjidhen në mënyrë adekuate me teknikat 
perkutane.499,500 Kjo nënkupton kryesisht pacientët 
me infakt miokardi të madh, në zvhillim e sipër, si 
pasojë e mbylljes jatrogjene të enës që nuk mund të 
shpëtohet me qasje perkutane, dhe për ata që me 
tamponadë kardiake jatrogjene  me 
perikardiocentezë të dështuar ose tamponadë 
rekurente.499,500 Në rast të paqëndrueshmërisë së 
rëndë hemodinamike, IABP ose ndihma mekanike e 
qarkullimit të gjakut, mund të jetë e nevojshme para 
operimit emergjent.

14.4 Përsëritja e intervenimit 
koronar perkutan
Përsëritja e simptomave ose iskemia pas PCI-së është 
rezultat i ristenozes, rivaskularizimit fillestar jo të 
plotë, apo progredimit të sëmundjes. Rrallë, 
pacientëve u nevojitet  përsëritja e PCI-së për shkak 
të stent-trombozës së vonshme dhe shumë të  
vonshme.

Ristenoza 
Ristenoza që ndërlidhet me anginë ose iskemi duhet 
të trajtohet përsëritje rivascularizimi dhe se 
përsëritja e PCI mbetet strategji e zgjedhur për këta 
pacientë, nëse është e realizueshme teknikisht. 
Fillimisht, angioplastia me balon është përdorur 
shpesh në këtë rast, me rezultate të mira fillestare, 
por norma të larta të rekurencës.501,502 BMS ofruan 
rezultate të hershme superiore në pacientët me 
ristenozë-në-stent, por jepnin edhe rezultate të 
pafavorshme të vonshm, dhe për këtë arsye janë 
lënë rezervë për pacientët me rezultate nënoptimale 
të hershme pas angioplastisë me balon, ose për ata 

Grafti Patenca 1 vjecare Patenca 4-5 vjecare Patenca ≥10vjecare Referencat
Grafi i venës safena 75-95% 65-85% 32-71% 473-477
Arteria radiale 92-96% 90% 63-83% 473, 474, 478-480
IMA e majtë >95% 90-95% 88-95% 475, 480
IMA e djathtë >95% ˃90% 65-90% 475



me enë të mëdha.501,502 Teknikat ablative (përfshirë 
aterektominë rrotulluese dhe laser-i) kanë dështuar 
në përmirësim rezultatesh te pacientët e tillë. Edhe 
pse brahiterapia ishte efektive për stent-ristenozën, 
ajo kurrë nuk ka arritur përdorim të gjerë, kryesisht 
për shkak të çështjeve logjistike. Aktualisht, 
implantimi i DES rekomandohet në pacientët me 
ristenozë-stenti te BMS ose te DES. Në këtë rast, 
rezultatet me DES janë superiore ndaj atyre të marra 
me angioplasti me balon, me  implantim të BMS ose 
me brahiyterapi.501 - 505 Balonat e lyer-me-barna janë 
gjithashtu efektive në këta pacientë dhe janë 
veçanërisht atraktive, kur më shumë se dy shtresa 
stenti janë tashmë të pranishme në enë. Balonat e  
lyer-me-barna janë superiore ndaj angioplastisë me 
balon dhe japin rezultate të ngjashme me DES të 
brezit të kaluar në pacientët me  të BMS ose të 
DES.506 - 512 Përdorimi i imazherisë intrakoronare 
mund të ofrojë njohuri në mekanizmat themelore të 
stent-ristenozës. Prania e një stenti të nën-
ekspanduar, duhet, nëse është e mundur, të 
korrigjohet gjatë përsëritjes së procedurës. Te 
pacientët me episode të përsëritura të stent-
ristenozë difuze -dhe te ata me sëmundje 
shoqëruese multienore, veçanërisht në praninë e 
lezioneve tjera komplekse, të tilla si okluzionet 
kronike totale -CABG duhet të merret parasysh para 
ripërpjekjes me PCI.

Progredimi i sëmundjes 
Pacientët me progredim simptomatik të sëmundjes 
pas PCI-së, përbëjnë rreth 50% të ri-
intervenimeve.513,514 Ata duhet menaxhuar duke 
përdorur kriteret e ngjashme për pacientët pa 
rivaskularizim paraprak nëse rezultatet angiografike 
dhe funksionale të ndërhyrjeve të mëparshme 
mbeten të kënaqshme. Ndërhyrja perkutane 
koronare është një terapi e shkëlqyer për këta
pacientë, por kujdesi duhet përqëndruar në 
identifikimin pikave të kalueshme të mëparshme të 
stentit, meqë, herë pas here, këto mund të 
komplikojnë ri-ndërhyrjet në të njëjtën enë. 
Strategjitë parandaluese farmakologjike duhet të 
jenë në maksimum në këtë popullatë.

Stent tromboza 
Edhe pse stent-tromboza është shumë e rrallë ajo 
mund të ketë pasoja shkatërruese klinike. Stent-
tromboza zakonisht manifestohet si një infarkt i 
madh  miokardi dhe pacientët duhet t'i nënshtrohen 
PCI primare emergjente.515  Për shkak se ky ndërlikim 
është i rrallë, strategjia intervente e zgjedhjes është e 

paqartë, por përdorimi i thromboaspirimit dhe 
aplikimi intrakoronar i inkibitorëve IIb/ IIIA të 
trombociteve është avokohet shpesh. Dilatimi 
agresiv, me balon presioni të lartë duhet të përdoret 
për të korrigjuar problemet mekanike prezente, 
predispozuese dhe të lidhura me stentin.516Në këtë 
mjedis sfidues, sugjerohet që teknikat intrakoronare 
diagnostike të përdoren për të korrigjuar problemet 
mekanike, pos tjerash edhe për optimizim 
rezultatesh.516,517 Tomografia e koherencës optike 
(OCT) ofron rezolucion të lartë të fushës-së-afërt 
ndaj ultratingullit intravaskular (IVUS) dhe është në 
gjendje të identifikojë trombin e kuq, hija e trombit 
mund të interferojë imazhet e strukturave 
përkatëse.516 Disa pacientë me stent-trombozë 
shumë të vonshmenë fakt kanë neoaterosklerozë si 
substrat themelor patologjik, dhe kjo mund të njihet 
me imazheri intrakoronare.516  Edhe pse vlera e 
përsëritjes së stentimit në pacientët me stent-
trombozë është në nivel debati, ajo duhet të 
shmanget kur rezultate të kënaqshme arrihen me 
balon dilatim. Stenti i ri mund të jetë i nevojshëm për 
t'i tejkaluar disektimet skajore dhe lezionet e afërta 
ose për optimizim rezultatesh.517 Detektimi dhe 
korrigjimi i çdo mjedisi predispozues trombogjenik 
mbetet i rëndësishëm gjatë këtyre intervenimeve.516

Inkibimi adekuat i agregimit të trombociteve është i 
një rëndësie të madhe në minimizimin e rrezikut të 
stent-trombozës, si dhe përsëritjen e tij. Për këtë 
arsye, në pacientët e paraqitur me stent trombozë, 
duhet pasur kujdes të veçantë në zgjedhjen e 
frenuesve më të përshtatshëm P2Y12, dhe për të 
siguruar rëndësinë e pajtueshmërisë me informim 
adekuat të pacientit. Nuk ka evidencë për të 
sugjeruar se testimi i funksionimit të trombociteve 
është efektiv në udhëheqjen e procesit të vendim-
marrjes në lidhje me llojin e frenuesit P2Y12 në këtë 
rast. Meqë prasugrel dhe ticagrelor uluin rrezikun e 
ST primare, 341,518 këta agjentë duhet preferuar ndaj 
clopidogrel, në rast indikimi klinik. Kohëzgjatja e 
trajtimit duhet të jetë së paku 12 muaj pas ngjarjes 
akute, dhe ndoshta edhe më gjatë nëse tolerohet 
mirë. Në rastet kur agjentët e rinj nuk janë në 
dispozicion apo janë të kontraindikuar, dyfishimi i 
dozës së clopidogrel-it mund të jetë i arsyeshëm.519

14.5 Procedurat hibride
Rivaskularizimi hibrid i miokardit është ndërhyrje e 

planifikuar, e kombinuar e kardiokirurgjisë me 
ndërhyrjen e bazuar-në-kateter, që kryhet brenda një 
kohe të paracaktuar.520-523 Procedurat mund të 
kryhen njëra pas tjetrës në dhomën operuese 



Përsëritja e rivaskularizimit

IVUS –ultrazëri intravaskular; OCT –koherenca optike tomografike; DAPT –terapia e dyfishtë antiagreguese

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Iskemia e hershme post-operative dhe dështimi i graftit
Angiografia koronare rekomandohet për pacientët me:

 simptome të iskemisë dhe/ose biomarkerë abnormal që sugjerojnë për 
infarkt miokardial perioperativ

 ndryshime iskemike në EKG indicative për sipërfaqe të madhe në risk
 abnormalitete të reja sinjifikante të kinetikës së murit
 instabilitet hemodinamik

I C

Rekomandohet që vendimi për ri-bërjen e CABG apo PCI të bëhet me ad-hoc
konsultim në Ekipin e Zemrës dhe duke u bazuar në përshtatshmërinë e 
rivaskularizimit, sipërfaqes në risk, komorbiditeteve dhe statusit klinik. 

I C

PCI duhet konsideruar ndaj ri-operimit te pacientët me iskemi të hershme pas 
CABG, nëse teknikisht e përshtatshme.

II a C

Nëse PCI realizohet, rivaskularizimi i enëve native ose graftit të IMA duhet 
konsideruar kundrejt SVG të sëmurë rëndë ose të okluduar. 

II a C

Progredimi i sëmundjes dhe dështimi i vonshëm i graftit
Përsëritja e rivaskularizimit është e indikuar te pacientët me simptome të rënda 
ose me iskmei ekstensive përkundër terapisë medikamentoze nëse teknikisht e 
përshtatshme. 

I B 54, 143

PCI duhet konsideruar si zgjedhja e parë nëse teknikisht e përshtatshme, kundrejt 
ri-bërjes së CABG. 

II b C

PCI e arteries native të anashkaluar duhet të jetë qasje e preferuar, nëse teknikisht 
e përshtatshme. 

II b C

IMA, nëse në dispozicion, duhet të jetë gyp i zgjedhjes së parë te ri-bërja e CABG. I B 481

Ri-bërja e CABG duhet të konsiderohet për pacientët pa graft patent të IMA për 
LAD. 

II a B 481

Ri-bërja e CABG mund të konsiderohet te pacientët me lezione dhe anatomi jot ë 
përshtatshme për rivaskularizim me PCI. 

II b C

PCI mund të konsiderohet te pacientët me graft patent të IMA, nëse teknikisht e 
përshtatshme. 

II b C

DES rekomandohen për PCI të SVG. I A 489–495
Pajisjet e mbrojtjes distale rekomandohen për PCI të lezioneve të SVGD, nëse 
teknikisht e përshtatshme. 

I B 484,485

Ristenoza
Përsëritja e PCI rekomandohet, nëse teknikisht e përshtatshme. I C

DES rekomandohen për trajtimin e në-stent ristenozës ( qoftë BMS apo DES). I A 501,502,508
511,524

Balonat e lyer me medikamente rekomandohen për trajtimin në-stent ristenozës 
)qoftë BMS apo DES). 

I A 507– 511,
524

IVUS dhe/apo OCT duhet konsideruar për detektimin problemeve meknaike të 
ndërlidhura me stentin. 

II a C

Stent tromboza

PCI emergjente rekomandohet rikthimin e patencës së stentit dhe enës dhe 
riperfuzionit miokardial. 

I A

DAPT me përdorim të inkibitorëve potent P2Y12 (prasugrel ose ticagrelor) 
rekomandohet kundrejt clopidogrel. 

I C

Aspirimi shtesë i trombit dhe balon dilatimi me presion-të lartë duhet konsideruar. II a

IVUS dhe/ose OCT duhet konsideruar për detektimin e problemeve mekanike të 
stentit. 

II a C

Procedurat hibride

Procedurat hibride, të definuara si rivaskularizimi konsekutiv ose i kombinuar 
kirurgjik dhe perkutan mund të konsiderohen për nën-grupe specifike pacientësh 
në qendra me përvojë. 

II b C



hibride, ose ndaras në ambiente konvencionale 
kirugjike dhe të PCI-së. Diskutimi në Ekipin e Zemrës 
dhe hartimi i një strategjie të përbashkët janë kritike 
për këta pacientë. Procedurat hibride që konsistojnë 
në IMA për LAD dhe PCI për territore tjera duket e 
arsyeshme kur PCI në LAD nuk është një opsion, ose 
nuk ka gjasa që të ofrojë rezultate të mira afatgjata, 
ose kur me arritjen e rivaskularizimit  të plotë gjatë 
CABG, mund të shoqërohet me një rritje të rrezikut 
kirurgjikal.520.521 Edhe pse në shumicën e qendrave 
numri i procedurave hibride është relativisht i vogël, 
mbetet e rëndësishme të mirren në konsiderim kur 
ato mund të indikohen klinikisht. Opcionet 
përfshijnë:
(1) Pacientët e përzgjedhur me sëmundje një-enore 

të LAD, ose sëmundje multienore por me cak dobët 
të arritur kirurgjikisht, përveç për territorin e LAD, në 
të cilin anashkalimi shartues i drejtpërdrejtë i 
arteries koronare minimalisht invaziv   (MIDCAB) 
mund të kryhet për shartim të LAD duke përdorur 
LIMA. Lezionet e mbetura të enëve tjera trajtohen 
mëpastaj mePCI.
(2) Pacientët të cilët kishin CABG të mëparshëm dhe 
tani kanë nevojë për kirurgji valvulare, dhe që kanë 
të paktën një graft patent të rëndësishëm (p.sh. IMA 
në LAD) dhe një ose dy grafte të okluduara me një 
enë amë të përshtatshme për PCI.
(3) Kombinimi i rivaskularizimit me ndërhyrje 

valvulare jo-sternotomike (p.sh. PCI dhe riparim 
minimalisht invaziv të valvulës mitrale, ose PCI dhe 
implantim transapikal të valvulës së aortës).
Përveç kësaj, disa pacientë me sëmundje komplekse 
multienore që prezentojnë me STEMI, fillimisht kanë 
nevojë për PCI primare të enës fajtore, por më pas 
mund të kenë nevojë për rivaskularizim të plotë 
kirurgjikal. Një situatë e ngjashme ndodh te 
pacientët me kombinim të sëmundjes valvulare dhe 
CAD ku kërkohet rivaskularizim urgjent me PCI. Për  
fund, kur një aortë rëndë e kalcifikuar gjendet në 
sallën e operacionit, kirurgu mund të zgjedhë që të 
mos tentojë rivaskularizimin e plotë, për të ofruar 
PCI-në më vonë.

15. Aritmitë

15.1 Aritmitë ventrikulare

15.1.1Rivaskularizimi për prevenimin e vdekjes 
kardiake të papritur te pacientët me sëmundje 
stabile të arteries koronare dhe funksion të 
ulur të ventrikulit të majtë

Rivaskularizimi luan rol të rëndësishëm në 
reduktimin e shpeshtësisë së aritmive ventrikulare te 
funksioni normal dhe lehtë i ulur i LV (studimi 
CASS,525StudimiEvropian i Kirurgjisë 
Koronare).109Kështu, rivaskularizimi ka ulur 
ndjeshëm rrezikun për vdekjen e papritur kardiake 
në pacientët me CAD dhe LVEF<35% [Studimet e 
disfunksionit të ventrikulit të majtë  (SOLVD)]. 
526Gjithashtu, implantimi i njëkohshëm i  ICD gjatë 
CABG nuk përmirësoi mbijetesën në pacientët me 
funksion të ulur të LV (CABG Patch).527Në anën 
tjetër, me përcaktim të rritjes së rrezikut për 
takikardiventrikulare (VT) ose fibrilacion ventrikular 
(VF) prej 5% dhe 8% respektivisht, u observua 
inkrementi kohor gjatë çdo 1-vjeçari pas 
rivaskularizimit, pavarësisht nga mënyra e 
rivaskularizimit, potencialisht në lidhje me 
progredimin gradual të CAD [Studimi Multicentrik 
me  Implantimin e Defibrilatorit Automatik -Terapia 
e  Risinkronizimit Kardiak (MADIT-CRT)].528Evidenca 
indirekte për efekt mbrojtës të rivaskularizimit 
koronar në kuptim të vdekjes së papritur kardiake 
është dhënë nga analiza retrospektivee të dhënave 
nga MADIT II dhe Studimi: Vdekja e Papritur Kardiake 
në Pamjaftueshmërinë e Zemrës (SCD-HEFT) 
studime, në të cilat implantimi i ICD ngulitje u bë për 
profilaksë primare të vdekjes së papritur kardiake në 
pacientët me CAD dhe me fraksion ejeksioni <30-
35%, respektivisht. Në këto studime, implantimi i ICD 
nuk zvogëloi vdekjen e papritur nëse rivaskularizimi 
të mos ishte bërë brenda 6 muajve (MADIT II) 608 ose 
brenda 2 vitesh (SCD-HEFT)529para se ICD-ja të 
implantohej. Së fundmi, studimi STICH, i cili hetoi 
efektin e rivaskularizimit (CABG) në pacientët me 
funksion të reduktuar të LV (<35%), zbuloi një trend 
jo-sinjifikant drejt uljes së mortalitetit të 
përgjithshëm në grupin CABG, por një përfitim 
sinjifikant në fund-qëllimet kardiovaskulare (p.sh. 
vdekja nga shkaqet kardiake, duke përfshirë vdekjen 
e papritur).112Për shkak të efektit mbrojtës të 



rivaskularizimit te aritmitë ventrikulare, pacientët 
me disfunksion iskemik të LV (LVEF<35%) të cilët 
janë konsideruar për implantimin primar 
parandalues të ICD,  duhet të evaluohen për iskemi 
reziduale dhe për objektivat e mundshme të 
rivaskularizimit. Meqë rivaskularizimi me CABG çoi 
në një ulje prej 46% të rrezikut të vdekjes së papritur 
kardiake në studimin SOLVD, dhe në kuptim të riskut 
të ulët për vdekjen e papritur kardiake brenda 2 
viteve pas rivaskularizimit në MADIT-II, rivlerësimi i 
funksionit të LV deri në 6 muaj pas rivaskularizimit 
mund të mirret parasysh para implantimit primar 
preventiv të ICD në pacientët me CAD dhe 
LVEF<35%. Kjo është e bazuar në vëzhgimin që  
dështimi i rimodelimit dhe  përmirësimi i funksionit 
të LV mund të ndodhin deri në 6 muaj pas 
procedurës rivaskularizuese.530,531

15.1.2 Rivaskularizimi për trajtimin e stuhisë 
elektrike 
Stuhia elektrike është një sindrom i rrezikshëm për 
jetën, i ndërlidhur me  aritmitëventrikulare të 
pandërprerë, e cila është vënë re më shpesh në 
pacientët me sëmundje iskemike të zemrës, 
pamjaftueshmëri tëavansuar sistolike tëzemrës, 
sëmundje të valvulave, sëmundje tkorrigjuar 
kongjenitale tëzemrës, dhe çrregullime gjenetike si 
sindromi Brugada, sindroma e ripolarizimit 
tëhershëm dhe sindroma QT-e-gjatë. Në studimin 
MADIT-II, manifestimi i eventeve iskemike pas 
rekrutimit (anginëapo infarkt miokardi), ishte 
nëmënyrëtëpavarur prediktiv ndaj stuhisëelektrike, 
edhe pse nuk kishte asnjë korrelacion të ngushtë 
kohor nëmes tyre.532Angiografia koronare urgjente 
dhe rivaskularizimiduhet të jenë pjesë tmenaxhimit 
të pacientëve me stuhi elektrike, sikurse dhe terapia 
medikamentoze antiaritmike dhe/ose ablacioni te 
takikardia ventrikulare.

15.1.3 Rivaskularizimi pas arrestit kardiak 
jashtë-spitalor 
Përafërsisht 70% e të mbijetuarve nga arresti kardiak 
jashtë-spitalor kanë CAD, me mbyllje akute tëenës 
vërejtur në 50% tëtyre.533Studime tëshumta tëjo-
randomizuara sugjerojnë se angiografia emergjente 
koronare dhe PCI pas arrestit kardiak jashtë-spitalit 
jep një mbijetesë të favorshme duke shënuar deri në 
60% në 1 vit, e cila është dukshëm më e lartë se 
norma 25% e përgjithshme e mbijetesës në 
pacientët me ndërprerje tëarrestit 

kardiak.534,535Tëdhëna më të fundit sugjerojnë 
qëpothuajse një e katërta e pacientëve, tëringjallur 
nga arresti kardiak, por pa elevim tëST-segmentit, 
tregojnë lezionin fajtor (ose mbyllje tëenës ose 
lezion tëçrregullt).536,537Sidomos, sipas regjistrit të: 
Arresti Kardiak Jashtë-Spitalor nëRegjionin e Parisit  
(PROCAT), 96% e pacientëve me STEMI dhe 58% pa 
STEMI pas arrestit kardiak jashtë-spitalor, u tregua të 
paktën përnjë rëndësishëm plagë koronare arterie, 
dhe normat e mbijetesës në spital kanë qenë lezion 
sinjifkant tëarteries koronare, dhe normat e 
mbijetesës ishin mëtëlarta nëmënyrë sinjifikante, 
nëse PCI e menjëhershme bëhej 
suksesskëm.538,539Kështu, në të mbijetuarit e arrestit 
kardiak jashtë-spitalit, angiografia e hershme 
koronare dhe PCI -nëse është e përshtatshme, duhet 
të jenë bërë, pavarësisht EKG-së, nëse nuk ka arsye 
bindëse që shkaku jo-kardiak i aritmisë, të jetë
prezent.540

15.2 Aritmitë atriale

15.2.1 Fibrilacioni atrial komplikues i 
intervenimit koronar perkutan
Shfaqja e re  AF në pacientët që i nënshtrohen PCI-së 
ndodh në 2-6% të procedurave dhe shpeshtohet me 
moshën, pamjaftueshmërinë para-ekzistuese të 
zemrës, infarktin akut të miokardit dhe 
hipertensionin arterial.541 -544 Veçanërisht, shfaqja e 
re e AF (që definohet si ndryshim nga ritmi sinusal në 
pranim, në AFgjatë / pas PCI-së) zakonisht ndodh 
gjatë 4 ditëve të para pas infarktit akut të miokardit 
dhe ndërlidhet me keqësim prognoze duke dyfishuar 
rrezikun e vdekjes, pamjaftueshmërisë kongjestive të 
zemrës dhe goditjes në tru, më shumë se dy herë . 
Përdorimi i antikoagulantëve oral, si shtesë e 
terapisë antiagreguese, si duket ul rrezikun për 
goditje në tru pas PCI-së, siq është në studime 
observuese.543,545,546 Informacioni mbi kohëzgjatjen e 
shfaqjes (së re) të AF pas PCI është i pakët, por 
shumica e këtyre episodeve janë ndoshta të natyrës 
paroksizmale ose janë ndërprehen me kardioverzion 
gjatë qëndrimit në spital. Nuk është e qartë nëse AF 
përfaqëson një faktor të pavarur rreziku për ngjarjet 
kardiovaskulare pas PCI-së, apo thjesht pasqyron 
peshën e sëmundjes themelore të zemrës. Trajtimi 
me antitrombotik për parandalimin e insultit, në 
pacientët me AF që shfaqen gjatë ose pas PCI-së, 
duhet të ndjek udhërrëfyesit për trajtimin me 
antitrombotik të AF që ndodh në kondita jo të 
ndërlidhura me PCI, edhe pse studimet  prospektive 



janë të mangëta (shih seksioni 18). Rreziku potencial 
më i lartë për gjakderdhje në këtë popullatë 
pacientësh, duhet vlerësuar sipas përshkrimeve në 
Udhërrëfyesit e ESC për AF.547

15.2.2 Fibrilacioni atrial komplikues i CABG 
(graftimit anashkalues të arteries koronare)
Telemetria kontinuale gjatë gjithë qëndrimit në 
spital zbuloi se shfaqja-e-re e post-operative e AF 
mund të ndodhë në një të tretën e pacientëve të 
nënshtruar CABG-së si të vetme.548 Prania e AF post-
operativ pas CABG është e lidhur në mënyrë të 
pavarur me rritjen e sëmundshmërisë dhe 
vdekshmërisë kardiake, zgjatjen e spitalizimit, rritjen 
e shpenzimeve të kujdesit shëndetësor, dhe 
keqësimin e prognozës afat-gjatë.549,550 Disa 
përpjekje për të parandaluar dhe menaxhuar  AF 
post-operativ janë vlerësuar, duke përfshirë 
medikamentet si: magnez, statine, steroide dhe 
antioksidante.547 Trajtimi para-operativ me 
antiaritmik mund të fillohet, por do të duhet të 
peshohen kundër-efektet anësore. Beta-bllokuesit 
në mënyrë sinjifikante ulin rrezikun e AF pas CABG-
së.551-557 Meqë. beta-bllokuesit janë efektiv për 
parandalimin e  FA post-operative dhe mund të 
aplikohetn me rrezik të ulët, ata janë të 
rekomanduar për uljen e shpeshtësisë së AF pas 
CABG-së; megjithatë, beta-bllokuesit  mund të 
ndërpriten pas CABG-së nëse nuk ka prezencë të AF 
dhe arsyet e tjera për beta-bllokadë nuk qëndrojnë 
(p.sh. reduktimi i funksionit sistolik të LV). Periudha 
optimale trajtuese para ndërprerjes së beta 
bllokadës është e panjohur, por  periudha 3-mujore 
duket e arsyeshme, duke pasur parasysh faktin se 
shfaqja e AF post-operativ, bie shpejtë pas CABG-
së.631 Amiodarone është efektiv në parandalimin e 
FA post-operativ, 552,558,559  por mund të shkaktojë 
bradikardi.

15.3 Procedurat kirurgjike përcjellëse për 
fibrilacionin atrial apo trajtimin e insultit
Procedura origjinale shkurto-dhe-qep 'hutuese' për 
AF, përshkruar nga Cox me bashkëp.,562 ka 
konsistuar në heqjen ose ligimin e shtojcës së 
atriumit të majtë (LAA). Përveç kësaj, një analizë 
retrospektive ka treguar se mbyllja kirurgjike  e LAA,
pavarësisht nga kirurgjia e AF intraoperativ, zvogëlon 
rrezikun e insultit.563 Gjithashtu, mbyllja 
transkateterale e LAA në studimin: PROTECT AF ishte 
jo-inferiore kundrejt antikoagulimit oral me 

anatgonistë të Vitaminës K në pacientët me 
AF.564Nëse obliterimi kirurgjik i LAA (që nuk implikon 
përdorimin e ndonjë proteze në kontakt direkt me 
gjakun; kështu duke mos patur nevojë për terapi të 
zgjatur antiagreguese apo antikoaguluese) zvogëlon 
rrezikun për insult nuk është investiguar ende me 
studime të randomizuara, prospektive. Aktualisht, 
shoqërimi i obliterimit kirurgjik të LAA, mund të 
konsiderohet për të zvogëluar rrezikun e insultit në 
pacientët me CABG me histori të AF, por studime të 
randomizuara janë të nevojshme për të sqaruar më 
tej këtë çështje. Largimi ose mbyllja e LAA duhet të 
konsiderohet si një masë shtesë për antikoagulimin 
dhe jo si një alternativë antikoaguluese, derisa më 
shumë të dhëna dhe më afatgjate janë në 
dispozicion. 

Rekomandimet për trajtimin e aritmive pas 
rivaskularizimit

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Beta-bllokuesit rekomandohen 
për ulje të incidencës së 
fibrilacionit atrial pas CABG në 
mungesë kontraindikacionesh. 

I A
553-
556, 
560

Administrimi para-operativ i 
amiodaronit duhet konsideruar 
si terapi profilaktike për 
pacientët me risk të lartë për AF. 

II a A
551, 
552, 
565

Risku i insultit dhe embolizmit 
rritet te pacientët me fibrilacion 
atrial të ri gjatë/pas PCI 
përkundër terapisë 
antiagreguese. Për këtë, 
antikoagulimi duhet konsideruar 
sipas udhërrëfyesve për terapinë 
antitrombotike të fibrilacionit 
atrial që manifestohet jashtë 
konditave të PCI. 

II a C

Mbyllja perkutane e LAA dhe 
terapia antiagreguese mund të 
konsiderohen te pacientët me 
fibrilacion atrial që u 
nënshtrohen PCI në rast të 
prezencës se riskut të lartë dhe 
kontraindikacionit për terapi 
afatgjate të kombinuar me 
antiagregues dhe antikoaguluese 
orale.

II a B
564, 
566

Meqë risku i insultit dhe 
embolizmit është i rritur te 
pacientët me fibrilacion atrial të 
ri pas CABG, antikoagulimi duhet 
konsideruar për së paku 3 muaj, 
me rivlerësim të riskut për insult 
mëpastaj.

II a C

Okluzion/largimi konkomitant 
kirurgjik i LAA gjate CABG mund 
të konsiderohet për ulje insulti 
te pacientët me fibrilacion atrial. 

II b C



Rekomandimet për prevenimin e aritmive 
ventrikulare me rivaskularizim

16. Aspektet procedurale të CABG 
(graftimit anashkalues të arteries 
koronare)

16.1 Menaxhimi pre-operativ
Shumica e pacientëve të pranuar për rivaskularizim kirurgjik 
tashmë janë duke u trajtuar me inkibitorë të enzimës 
angiotensin-konvertuese (ACE), statine, antiagregues, beta-
bllokues, dhe/ose barna tjera anginale. Beta-blokuesit nuk 
duhet të ndalen për të shmangur iskeminë akute dhe statinet 
duhet vazhduar deri në kirurgji -ose duhet filluar nëse nuk 
është filluar me to më parë. Frenuesit e enzimës angiotenzin-
konvertuese mund të ndërpriten 1-2 ditë para CABG, për të 
shmangur pasojat e mundshme të dëmshme të hipotensionit 
peri-operativ.

Seksioni për antitrombotikë dhe terapi antiagreguese 
(seksioni 18), përmban kujdesin perioperativ rreth CABG në 
lidhje me këtë aspekt të veçantë.

16.2 Menaxhimi i gjakut
16.2.1 Ndërhyrjet për ruajtjen e gjakut
Ka dëshmi të forta se përdorimi i kursimtarëve-
qelizor redukton ekspozimin e produktit alogjenik 

të gjakut (OR 0,63; 95% CI 0,43-0,94; p< 0.02), por 
edhe zvogëlon qelizat e kuqe të gjakut dhe të 
vëllimit mesat të totalit të produkteve alogjenike 
të gjakut të transfunduar për pacient (P<0.002).569

16.2.2 Strategjitë farmakologjike
Barërat antifibrinolitike janë efektive në uljen e humbjes 
së gjakut, nevojën për transfuzionin alogjenik të 
eritrociteve, dhe nevojën për ri-operacion për shkak të 
gjakderdhjes së vazhdueshme post-operative në kirurgjinë 
kardiake.570 Analoget e lizinës (p.sh. acidi traneksamik) 
janë efektive dhe relativisht jo të ndërlidhura me ngjarje 
serioze negative.

16.2.3 Transfuzioni i gjakut
Ka fakte të bollshme se numri i njësive të qelizave të kuqe 
të gjakut të transfunduar është faktor i pavarur rreziku për 
keqësim rezultatsh pas kirugjisë kardiake.571,572 Transfuzioni 
me shkas për synimin ehematokritit prej rreth 24% është i 
sigurt sikurse strategjia liberale prej 30% në lidhje me 
hhkallën e vdekshmërisë dhe komplikimet 30 -ditore.573

Transfuzioni i trombociteve duhet të konsiderohet në 
pacientët e ekspozuar kohët e fundit ndaj frenuesve të 
P2Y12, nëse ka shenja klinike të hemostazës së dobët.

16.3 Procedurat kirurgjike

16.3.1 Marrja e gypit kalues
Marrja e venës safena

Marrja e venës safena mund të realizohet duke përdorur 
teknika të hapura dhe endoskopike. Korrja endoskopike  
e graftit venoz, si dhe korrja e arteries radiale, janë futur 
në praktikën klinike në dekadën e fundit. Derisa norma 
të ulura të infeksionit të plagës në këmbë dhe 
crregullimit të shërimit janë të dokumentuara mirë në 
pothuajse të gjitha studimet; kalueshmëria afatshkurtër 
dhe afatgjatë e marrjes endoskopike të graftit venoz, 
krahasuar me marrje të hapur të graftit, ka qenë 
sfiduese.574,575 Edhe pse nuk ka asnjë dëshmi të qartë në 
lidhje me normat e kalueshmërisë, të dhënat më të 
fundit nga meta-analizat dhe studimet e randomizuara 
dhe jo-randomizuara demonstrojnë rezultate jo-inferiore 
klinike me korrjen endoskopike venoze.576-579 Marrja 
endoskopike e graftit venoz duhet të bëhet nga kirurgët 
me përvojë ose mjekët asistues me trajnim dhe 
ngarkesë pune të duhur.580-582 Korrja endoskopike radiale 
është e poashtu e mundshme, por prova të fuqishme 
klinike-shkencore në lidhje me sigurinë dhe efikasitetin e 
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Te të mbijetuarit e arrestit 
kardiak jashtë-spitalor, 
angiografia koronare imediate 
dhe rivaskularizimi, nëse e 
përshtatshme, duhet 
konsideruar pa marrë parasysh 
paternin në EKG nëse kurrfarë 
shkaku i dukshëm jo-koronar 
është prezent. 

II a B

534-
599, 
567

Te pacientët me stuhi elektrike, 
angiografia koronare urgjente 
dhe rivaskularizimi sipas nevojës 
duhet konsideruar. 

II a C

Te pacientët me CAD dhe LVEF 
<35%, testimi për iskemi 
reziduale dhe rivasklularizim 
pasues duhet konsideruar 
paraprakisht implantimit 
profilaktik të ICD. Pas 
rivaskularizimit, vlerësimi për 
rikthim të rimodelimit të LV deri 
në 6 muaj duhet konsideruar 
paraprakisht implantimit primar 
profilaktik të ICD.
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saj janë të pakëta.583 Nëse bëhet sipas 'i hapur', SVG 
sipas teknikës 'pa-prekje' mund të ul dëmtimin e graftit 
dhe përmirëson kalueshmërinë.584,585

Korrja e arteries mamare
Arteriet e brendshme mamare disektohen nga muri i 
gjoksit, ose në formë kërcelli ose si enë të izoluara 
(skeletonizuara). Derisa teknika skeletonike ka potencial 
më të lartë teorik për lëndime gjatë korrjes, përfitimet 
konsistojnë në një kanal më të gjatë, më të shkathët 
(anastomozë sekuenciale), rrjedhë më të madhe të 
gjakut dhe, më e rëndësishmja, më pak probleme rreth 
shërimit të plagës.586-590

16.3.2 Ena koronare
Shartimi anashkalues i arteries koronare synon 

rivaskularizmin e arterieve koronare me ulje të rrjedhjes në 
stenozën luminale, për furnizim të zonës së qëndrueshme dhe 
të konsiderueshme që është në rrezik.

Kalueshmëria e graftit anashkalues varet nga karakteristikat 
e eneës së anastomozuar, zona e drejtimit, materiali i graftit, 
manipulimi i tij, dhe konstruksioni.1 Karakteristikat koronare 
të rëndësishme janë: madhësia e brendshme e lumenit, 
ashpërsia e stenozës proksimale, cilësia e murit në vendin e 
anastomozes, dhe shtrati distal vaskular.

16.3.3 Kompletimi i rivaskularizimit
Në mënyrë ideale, përkufizimi i pranuar në përgjithësi i 
plotësisë së rivaskularizimit të miokardit përfshinë (i) 
madhësia e enës, (ii) ashpërsia e plagës, (iii) barra 
iskemike e shkaktuar nga lezioni dhe (iv) viabiliteti i 
territorit të varur miokardial.591-593 Praktika aktuale 
kirurgjike bazohet në përkufizimin anatomik të 
kompletimit të rivaskularizimit, e definuar si shartim 
anashkalues për të gjitha enët epikardiale ≥1.5 mm me 
reduktim diametri ≥50% në të paktën një pamje 
angografike.594 Sidoqoftë, në studime tjera 
klinike,përkufizime të ndryshme të plotësisë së 
rivaskularizimit janë përdorur. Pacientët me shartim 
anashkalues të arteries koronare me rivaskularizim jo të 
plotë kishin rezultat që ishte i ngjashëm595-599 ose 
inferior594,598,600,601 me atë të pacientëve me 
rivaskularizim të plotë. Një studim i rëndësishëm 
intervent ka treguar rezultate superiore me 
rivaskularizim udhëhequr me FFR funksionalisht të plotë 
se ato të marra nga plotësia anatomike e rivaskularizimit 
me PCI.50 Aktualisht, megjithatë, këto rezultate nuk 
mund të ekstrapolohen në këtë grup të pacientëve me 
CABG.53

16.3.4 Konstruktimi i anastomozës qendrore
Përdorimi in situ i graftit, ende të lidhur me vendin nga 
mirret (LIMA, IMA e djathtë, arteria e djathtëë 
gastroepiploike) shmang nevojën për një anastomozë 

proksimale. Nëse përdoren përçuesit e lirë (graftet venoze, 
arteria radiale), në shumicën e rasteve duhet anastomozë 
qendrore shtesë për prurjen arteriale në enët e bajpas-it. Për 
bërjen e anastomozës qendrore në aortën ascendente, 
duhet bërë lidhje (në formë pirgu) tërthore parciale ose 
totale në aortë. Te rastet me rrezik më të lartë aterosklerotik, 
mundësia e ndryshimeve aterosklerotike në ngjitjen e aortës 
rritet dhe kërkon strategji që reduktojnë apo shmangin 
manipulimin. Teknika e vetme 'ndër-pirg',  preferohet për 
manipulimet e shumta, me qëllim reduktimi të ngjarjeve 
ateroembolike, kurse teknika strikte 'pa-prekje' në mënyrën 
më efektive redukton embolizimin e substratit 
aterosklerotik.442 Në këtë situatë, graftet anastomozohen 
fund-krah në formë: Y ose T, në konfiguracion të IMA, për të 
lehtësuar fluksin arterial. Në anën tjetër, ka edhe pajisje për 
anastomoza pa lidhje tërthore (pirgu).

16.3.5 Graftet anashkaluese (bajpas)
Përfitimi afatgjatë i CABG është në maksimum me 
përdorimin e grafteve arteriale, veçanërisht IMA-
s.602,603 Grafte në dispozicion përfshijnë IMA, arteriet 
radiale dhe gastroepiploike, edhe pse kjo e fundit 
përdoret rrallëherë në praktikën e tanishme.17,18  
Përveç në rrethana të rralla, pothuajse të gjithë 
pacientët duhet të marrin të paktën një graft arterial 
-LIMA, më preferncë për LAD.602,604

Të dhënat nga studimet e jo-randomizuara tregojnë 
pa mëdyshje se përdorimi i IMA dypalësh ndërlidhet 
me përmirësimin e mbijetesës afatgjatë, si dhe me 
më pak ngjarje jo-fatale të tilla si infarkt miokardi, 
angina rekurrente, dhe nevojë për ri-
operim.165,368,605-610 Këto përparësi janë treguar edhe 
për pacientët diabetik.
Në anën tjetër, shartimi BIMA ndërlidhet me një 
rritje të vogël në dehiscencë sternal dhe rritje të 
gjasave për mediastinit -sidomos pacientët obez dhe 
diabetik janë veçanërisht të rrezikuar.368,586,605,611-614

Kështu, shartimi BIMA rekomandohet nëse 
jetëgjatësia i kalon 5 vjet dhe për të shmangur 
manipulimin aortal.
    Arteria radiale përbën një alternativë të 
arsyeshme si marrje e dytë arteriale, në pacientët 
në të cilët BIMA shartimi është i kundërindikuar 
(p.sh. obezët, diabetikët, femrat e vjetra). Dëshmitë 
në dispozicion tregojnë superioritetin e vet (në 
aspektin e mbijetesës dhe të ngjarjeve jo-fatale) 
ndaj venës safena, 615-617 por inferioritet ndaj
përdorimit të IMA.606 Kalueshmëria evidente 
ndërlidhet fort me madhësinë e enës dhe 
ashpërsinë e stenozës. Studime të shumta kanë 
treguar një ndikim të fuqishëm negativ në 
kalueshmërinë e arteries radiale kur stenoza e 
arteries koronare amë  është <70%.618 Për më tepër, 
përdorimi i grafteve të arteries radiale rrit numrin e 



anastomozave arteriale përtej përdorimit të dy IMA-
ve dhe ndihmon për të arritur rivaskularizimin total 
arterial.
   Matja e rrjedhës së graftit mund të jetë e 
dobishme në konfirmimin ose përjashtimin e ndonjë 
problemi teknik të graftit që manifestohet me 
paqëndrueshmëri hemodnamike ose pamundësi për 
ndarjen e pacientit nga bajpasi kardiopulmonar, me 
anomali të reja të lëvizjes së murit në 
ekokardiografinë transeofageale, ose aritmi 
ventrikulare.619 Kjo gjë, tregon se ka reduktuar 
shkallën e ngjarjeve negative dhe dështimet e 
graftit, edhe pse interpretimi mund të jetë sfidues 
në graftet sekuencial/vijues dhe T-graftet.619,620

Aspektet procedurale të CABG

16.3.6 Procedurat në-pompë dhe jashtë-
pompe
Pavarësisht nga teknikat dhe përvojën e përmirësuar, 
pjesërisht morbiditetii ndërlidhur me CABG shkaktohet 
nga qarkullimi jashtëtrupor (bajpas kardiopulmonar) 
dhe nga qasja për bajpas kardiopulmonar, duke nxitur 
kështu qasjen jashtë-pompë. Dy studime të mëdha, 
ndërkombëtare, të randomizuara, së fundmi kanë 
treguar për asnjë ndryshim në rezultatet klinike 30-
ditore ose 1-vjeçare  kirurgjisë jashtë dhe në-pmopë, 
kur kryhet nga kirurgët me përvojë.441,621,622  

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Rekomandohet realizimi i procedurave në premise spitalore dhe nga ekipi i 
specializuar në kirurgji kardiake, duke përdorur protokole të shkruara. I B

635,636

Korrja endoskopike e venave duhet konsideruar për redukim incidence të 
komplikimeve të plagës së këmbës.

II a A 577,578,580–
582, 637,638

Diseksioni rutin i IMA të skeletonizuar duhet konsideruar. II a B 586–589

Diseksioni i IMA të skeletonizuar rekomandohet te pacientët me diabet ose 
kur IMA-t e dyanshme janë marrë. 

I B 586–589

Rekomandohet rivaskularizimi komplet i miokardit. I B 594,598,600

Rekomandohet graftimi arterial me IMA për sistemin e LAD. I B 602,603,639

Graftimi bilateral me IMA duhet konsideruar te pacientët <70 vjeç. II a B 165,606–610,
640, 641

Përdorimi i arteries radiale rekomandohet vetëm për enët e cakut me nivel të 
lartë të stenozës. 

I B 618,642

Rivaskularizimi total arterial rekomandohet te pacientët me kualitet të dobët 
venoz pa marrë parasysh moshën. 

I C -

Rivaskularizimi total arterial duhet konsideruar te pacientët me pritshmëri të 
arsyeshme jetese.

II a B 643

Minimizimi i manipulimit aortal rekomandohet. I B 442,644

CABG jashtë-pompe duhet konsideruar për nën-grupe pacientësh me risk-të-
lartë në qendra me volum-të-lartë të punës me jashtë-pompe. 

II a B 626,627,629

CABG jashtë-pompe dhe/ose teknikat pa-prekje në-pompë për aortën 
ascendente rekomandohen te pacientët me sëmundje sinjifikante 
aterosklerotike të aortës ascendente me qëllim prevenimi të insultit 
perioperativ. 

I B 443

CABG minimalisht invazive duhet konsideruar te pacientët me lezione të 
izoluara të LAD.

II a C -

CT ckanimet me elektrokardiogram apo skanimi epiaortal i aortës ascendente 
duhet konsideruar te pacientët mbi 70 vjeç dhe/ose me shenja të 
aterosklerozës ekstenzive të gjeneralizuar. 

II a C -

Matja rutine intraoperative e qarkullimit në graft duhet konsideruar. II a C -



Ka edhe dëshmi të mjaftueshme për të konkluduar se, 
për shumicën e pacientëve dhe kirurgëve, CABG në-
pompë ofron rezultatiet më të mira  afat-shkurta dhe 
afat-gjata.621-625 Për disa kirurgë, CABG jashtë-pompe 
ndërlidhet me ulje normash në kalueshmërinë e 
hershme dhe të vonshme dhe ndoshta kompromitim 
në mbijetesën afat-gjatë; sidoqoftë, komplet 
procedurat jashtë-pompe në duart e ekipeve të 
trajnuara duket të ketë ndërlidhje me rrezik të 
reduktuar të sëmundshmërisë në fillim, si: insulti, 
infeksionet eplagës dhe respiratore, si dhe më pak 
transfuzione dhe qëndrim më i shkurtër në spital.626-629  
Në nëngrupin e pacientëve me CKD të fazës terminale, 
ka disa prova që CABG jashtë-pompe është i lidhur me 
ulje të vdekshmërisë në-spital dhe nevojës për terapi 
zëvendësuese të veshkëve.380

    Në nëngrupin e pacientëve me ndryshime 
aterosklerotike të aortës ascendente, teknika 'pa-
prekje' -duke shmangur manipulimet me aortën 
ascendente, qoftë me në-pomë ose jashtë-pompe -
është thelbësore për uljen e rrezikut për insult.443 

Kalimi konzistent normë prej rreth 5% nga CABG në-
pompë në CABG jashtë-pompe,  në RCT-të me cilësi të 
lartë, sugjeron nevojën e rutinë të CT skaneve me 
kanale të EKG-së për aortën torakale para se 
operacioni bajpas në pacientët mbi 70 vjeç ose ata me 
faktorë të tjerë të rrezikut për aterosklerozë të shkallës 
së gjerë.

16.3.7 Procedurat minimalisht invazive
Anashkalimi minimalisht invaziv direkt i arteries 
koronare paraqet alternativë tërheqëse ndaj 
sternotomisë.630 Ajo ka profili sigurie dhe efikasiteti të 
ngjashëm me CABG konvencionale në-dhe jashtë-
pompe, me ulje të dukshme të kohëzgjatjes post-
operative dhe përfitim të hershëm në kualitet jetese, 
edhe pse hapja e brinjëve shoqërohet me rritje të 
dhimbjes post-operative.631-633

16.4 Raportimi i gjetjeve perioperative
Raportimi perioperativ i rezultateve pas procedurave 
të CABG-së duhet të bëhet në bazë të rrezikut-të-
përcaktuar. Rezultati i hershëm klinik në 3 muaj pas 
CABG karakterizohet me 1 - 2%  normë vdekshmërie 
dhe 1- 2% sëmundshmërie për secilën nga këto 
ngjarje: insult, renale, pamjaftueshmëri pulmonare 
dhe kardiake, gjakderdhje, dhe infeksionet e plagës. 
Periudha e rrezikut të hershëm pas CABG që shtrihet 
deri në 3 muaj është multifaktoriale dhe varet nga 
interaksioni ndërmjet ndryshueshmërisë teknike dhe 
komorbiditetit të pacientit.634

17. Aspektet procedurale të intervenimit
koronar perkutan 

17.1 Pajisjet e intervenimit koronar 
perkutan 

17.1.1 Balon angioplastia

Balon angioplastia e zakonshme është lënë mënjanë në 
trajtimin e de novo lezioneve koronare pas demonstrimit 
superior të BMS-ve dhe, së fundi, DES-ave në kutpim të 
përsëritjes së rivaskularizimit.645 Kontributi i saj në 
trajtimin e ristenozes së stentit  ka rënë edhe  pas 
demonstrimit të studimeve të fundit mbi avantazhet e 
DES dhe balonave të mveshur-me-barna për këtë 
indikim.505,511 Megjithatë, balon angioplastia mund të jetë 
alternativë e vlefshme e PCI në të gjithë pacientët në të 
cilin implantimi i stentave nuk është teknikisht i 
arritshëm, ose në enën që është shumë e vogël për të 
stentuar (<2.0 mm), dhe në pacientët me stenoza kritike 
që kërkojnë kirurgji urgjente.

17.1.2 Stentat koronarë 

Stentat metalik (metal ekspozues)
Stentat koronarë janë shumë efektiv në riparimin e 

disektimeve dhe kanë eliminuar nevojën për CABG 
urgjente për shkak të mbylljes së papritur të enës. 
Stentat plotësisht  të mbuluar mund të jenë 
jetëshpëtues në rastet e rralla të perforimit koronar. 
Kontributi i BMS është shkalla prej rreth 30% më e ulët 
e ristenozës ndaj balon angioplastisë së thjeshtë.645

Edhe pse janë bërë shumë përpjekje për të ulur më 
tej ristenozën me modifikim të dizajnit të stentit dhe 
materialit, hollimi strukturori stentit tent ka qenë i 
vetmi modifikim i me aftësi të dëshmuar  për 
reduktimin ristenozës së BMS.646,647 Stentat metalik janë 
të ndërlidhur me rezultatet e favorshme në aspektin e 
vdekshmërisë , infarktit të miokardit, dhe stent 
trombozës.124 Megjithatë, për shkak të rishfaqjes së 
stenozës angiografike me normë prej 20-30%, brenda6-
9 muaj pas implantimit, ristenozës me BMS shpesh  
është referuar si "thembra e Akilit" e PCI-së.645 Nuk ka 
asnjë indikacion për BMS ndaj DES të gjeneratës së re, 
pavarësisht nga pacienti dhe nëntipi i plagës. Në 
mënyrë të ngjashme, nuk ka prova të qarta dallimi në 
mes të DES dhe BMS në rrezikun e stent trombozës  pas 
ndërprerjes së paplanifikuar të DAPT.648



Stentat e lyer me barëra (barëra çlirues) të 
brezit të kaluar
Rreziku i ristenozës me BMS çoi në zhvillimin e DES, i cili 
përbëhet nga një platformë metalike e stentit  me lirimin 
e kontrolluar të barnave antiproliferative, kryesisht të 
kontrolluara nga polimeret sipërfaqësore. DES-at e brezit 
të kaluar përmbanin/lironin sirolimus (p.sh. Cypher®) 649

ose Paclitaxel (p.sh. Taxus®).650. Qoftë në enët amë apo 
graftet venës safena, DES potencialisht ka reduktuar TVR 
e shtyrë ngaangiografia dhe iskemia.124,495  Kështu, rreziku 
i ristenozës klinike me përdorimin e DES të gjeneratës së 
hershme ishte 50-70% më i ulët se sa me BMS, që 
korrespondon me një numër-të-nevojshëm-për-trajtim 
rreth 7-8.124 Në shumë RCT, nuk janë vërejtur dallime të 
mëdha në normat afatgjata të vdekjes apo infarktit të 
miokardit pas përdorimi të DES apo BMS.124,199

Pavarësisht efikasitetit superior anti-ristenotik të DES të 
brezit të kaluar ndaj BMS, shqetësimet ngriten nga 
studimet që tregojnë një prirje në rritje për stent 
trombozën shumë të vonshme.244,651,652 Edhe pse DES e 
brezit të hershëm përfaqësuan avansim të rëndësishëm 
në fushën e PCI, 653 ata aktualisht luajnë një rol të 
parëndësishëm në trajtimin e CAD dhe janë zëvendësuar 
kryesisht nga ri-brezi DES-at e brezit të ri.3

Stentat e lyer me barëra të gjeneratës së re

DES-at e brezit të ri/gjenratës së re, karakterizohen me 
traversën-e-hollë, platformë metalike që çlirojnë 
barërat antiproliferative me bazë-limusi nga polimere 
të qëndrueshme me biokompatibilitet të përmirësuar  
dhe masë më të ulët polimeresh, 654.655 polimere 
biodegraduese, 654,656-658 ose

sipaërfaqe-pa-polimere.659,660 Studimet e fundit kanë 
treguar superioritetin e disa DES të brezit të ri ndaj DES 
të brezit të hershëm, jo vetëm në lidhje me efikasitetin, 
por edhe sigurinë.128,129,661,662 DES-at e brezit të ri kanë 
adresuar shqetësimet e mëparshme të stent 
trombozës shumë të vonshme dhe janë në paktën aq 
të sigurt sa stentat metalike gjatë përcjelljes afat-gjatë. 
Tabela 10 tregon një listë të Conformité Europenne 
(CE) -DES të miratuar të brezit të ri, mbështetur nga 
evidenca e RCT me pikat fundore (fund-qëllimët) 
klinike. Tabela 11 tregon një listë të miratuar DES të 
gjeneratës së re, efikasiteti provuar i të cilëve bazohet 
në gjetjet angiografike të studimet me ose pa grup 
kontrolli. Këto tabela oforojnë vetëm një "fotografi" të 
përkohshme të produkteve në dispozicion, meqë 
pajisje të reja do të futen apo prova të reja të pajisjeve 
të krijuara do të bëhen të disponueshme.

Indikacionet për DES të gjeneratëssë re
    Rritja e efikasitetit dhe siguria e DES të brezit të ri kanë 
mundësuar përdorimin e tyre të pakufizuar në pacientët 
me CAD dhe indikacion për PCI, duke përfshirë edhe 
pacientët me diabet, ëmundje multienore dhe të LM, 
infarkt akut të miokardit, SVG dhe lezione ristenotike, dhe 
okluziones totale kronike.3  DES e brezit të ri për këtë 
arsye duhet të merren parasysh së pari, në të gjitha 
konditat klinike dhe nën-tipet e lezionit. Në mesin e 
pacientëve që kanë nevoje për antikoagulim me NOAC, 
që i nënshtrohen kirurgjisë jo-kardiake,  kanë komplikime 
me gjakderdhje, ose nuk i përmbahen marrjes së rregullt 
të terapisë, shqetësimet e mëparshme lidhur me dallimet 
në kohëzgjatjen e DAPT dhe rreziqet që lidhen me 
ndërprerjen DAPT nuk janë vërtetuar në seritë e të 
dhënave të fundit.648,663

17.1.3 Stentat bioresorbues
Stentat plotësisht bioresorbues, të cilët treten 
plotësisht pas përmbushjes së funksionit të tyre 
mbështetës në vend-lezionin e enës koronare, kanë 
qenë një synim i përjetshëm që nga ardhja e stentave 
metalike. Kombinimi i platformës rezorbuese të stentit 
me veti barna-çlirese ka rritur efikasitetin e këtyre 
pajisjeve. Platformat aktuale të stenteve janë të 
bazuara në dy teknologji: prodhimi i stentave barna-
çlirues, bioresorbues, me bazë polimeresh dhe të 
stentave barna-çlirues, rezorbues, metalik (magnez).684 

Procesi i resorbimit të platformës së stentit zgjat disa 
muaj deri në 2 vjet, në varësi të përbërjes së 
polimereve. Deri më sot, stentat bioresorbues është 
treguar që treten krejtësisht me kalimin e kohës, për të 
rivendosur vazomocionin e segmenteve të trajtuara 
dhe rezultojnë në rimodelimin pozitiv me zgjerimit të 
mëpastajmë të lumenit. Në seri të vogla pacientësh 
me lezione relativisht të thjeshta, rezultatet e para janë 
premtuese dhe duken të jetë të ngjashme me ato për 
DES të brezit të ri.685-687 Megjithatë, konfirmimi me  
RCT të shkallë së gjerës është i nevojshëm për të 
vendosur indikacionet për këto pajisje. Tabela 12 
përfshin listën e pajisjeve të miratuara për përdorim në 
Evropë.

17.1.4 Balonat e mveshur me barëra
Arsyeja e përdorimit të balonave të mveshur-me-barna 
është e bazuar në konceptin që me barnat me lipofiitet të 
lartë, madje edhe koha e shkurtër e kontaktit mes 
sipërfaqes së balonit dhe murit të enës është e 
mjaftueshme për lirimin efektiv të ilaçit. Me përdorimin e 
tullumbaces së mveshur-me-Paclitaxel, tre RCT, 
Paclitaxel-mveshur balon kateteri I (PACCOCATH-I) dhe 
PAC-COCATH - II, 507.508 dhe Paclitaxel-Mveshur PTCA -
Kateteri Në Sëmundjet Koronare  (PEPCAD) -II, 689 kanë 
në shënjestër ristenozën në-stent pas implantimit të 
BMS, ndërsa tre të tjerë në shënjestër kanë ristenozën 
në-stent te pacientët kryesisht të trajtuar me DES që liron 



Limus-analogët.509-511 Duke u mbështetur në rezultatet 
pozitive të arritura pa implantimin e stentit shtesë, baloni 
i mveshura-me-ilaç mund të përfaqësojë një mundësi 
atraktive për pacientët me ristenozë pas implantimit të 
DES, edhe pse nuk dihet nëse ata janë aq të sigurt dhe 
efektiv për këtë indikacion sikur që janë DES e brezit të ri 
që lirojnë analoge të Limus-it.
    Në studimin e randomizuar PEPCAD III, kombinimi i një 
tullumbace të mveshur-me-ilaç135 me implantim të 
stentit të kobalt-kromit ishte inferior ndaj stentit që 
sirolimus-çlirues për de novo indikacionet.690 Gjithashtu, 
Baloni i Mveshur-me-Barna në Infarkt Akut të Miokardit 
(Deb-AMI), është studim që tregoi se balona të veshura-
me-barna të pasuar me implantim të BMS ishin inferior 
ndaj stentave të lyer me Paclitaxel në pacientët me 
STEMI.691 Një studim i fundit angiografik sugjeron se 
balonat e veshura-me-barna mund të shërbejnë si 
alternativë ndaj  stentave të lyer me Paclitaxel për 
trajtimin e lezioneve në enët e vogla koronare, 692

megjithatë, roli i balonit të mveshur-me-barna në këtë 
aspekt nuk është vlerësuar kundër DES-ave më efektiv, të 
brezit të ri me analoge të Limus-it. Ka lloje të ndryshme të 
balonave të mveshur-me-barna të aprovuar për 
përdorim nëEuropë dhe karakteristikat e tyre kryesore 
janë shënuar në Tabelën 13. Shumica e ndryshimeve janë 
të lidhura me bartësit e ilaçit, ndërsa paclitaxel është 
aktualisht ilaçi i vetëm aktiv në përdorim. Meqë studimet 
krahasuese specifikisht të dizajnuara mungojnë, nuk 
mund të mirret qëndrim mbi klasin e efektit për të gjithë 
balonet e mveshura-me-barna.693

17.1.5 Pajisjet tjera

Edhe pse përdorimi rutinor i aterektomisë rrotulluese 
nuk ka përmirësuar rezultatet pas DES, 698 pajisja e tillë 
mund teknikisht të kërkohet në rastet e lezioneve të forta 
dhe të kalcifikuara, për të lejuar kalimin e mëvonshëm të 
balonave dhe stentave. Perspektiva e përdorimit e 
aterektomisë rrotulluese konsiston në përgatitjen 
optimale të lezionit në mesin e pacientëve që i 
nënshtrohen implantimit të stentave bioresorbues.

17.2 Mjetet shtesë invazive diagnostike

17.2.1 Ultrazëri intravaskular
Angiografia koronare nuk mund të vizualizojë 
përfshirjen aterosklerotike të murit arterial. Imazheria 
e ultratingullit intravaskular mundëson në kohë reale,  
vlerësimin tomografik të zonës së lumenit dhe 
përbërjen e pllakës, madhësinë, dhe shtrirjen. Si 
rezultat i sëmundjes së përhapur dhe rimodelimit, 

angiografi koronare nënvlerëson shkallën dhe peshën 
e sëmundjes në krahasim me IVUS.699 Edhe pse me 
natyrë invazive, IVUS është standard i krijuar për 
matje të saktë të barrës së pllakës, dhe është përdorur 
në mënyrë sistematike për të përcaktuar ndikimin e 
barnave të ndryshme në progredimin apo regredimin 
e pllakës koronare.700,701 Disa RCT adresuan 
potencialin e IVUS në reduktimin ristenozës dhe 
eventeve negative pas implantimit të BMS -me 
rezultate kontradiktore. Shumica e këtyre RCT-ve u 
fokusuan në optimizimin e zgjerimit të stentit duke 
përdorur IVUS. Gjetjet nga meta-analiza pasuese 
sugjerojnë se rezultate më të mira klinike dhe 
angiografike mund të merren nën udhëheqjen me 
IVUS.702-704 Në epokën e DES, pragu i zgjerimit të 
stentit  (5.0- 5.5 mm2), është propozuar për të 
parashikuar ndodhjen e eventeve të vonshme. Në 
mesin e pacientëve me sëmundje të LM, studimet 
vëzhguese sugjerojnë se implantimi t stentit 
ushëhequr me IVUS ndërlidhet me përmirësimin e 
mbijetesës gjatë  ndjekjes klinike afat-gjatë.705  
Përdorimi i imazherisë intrakoronare ka qenë 
gjithashtu i mbështetur në pacientët me dështim të 
stentit, duke përfshirë ristenozën dhe stent-
trombozën, në mënyrë që të shtjelloj dhe korrigjoj 
saktë faktorët prezent mekanike. Në një studim 
multicentrik të gjithë-të-ardhurve për të vendosur 
shpeshtësinë, parashikuesit, dhe kohën e stent-
trombozës, një nën-studim i para-përcaktuar krahasoi 
rezultatet e IVUS ndaj implantimit të DES me udhëzim 
angiografik.706 Implantimi i DES udhëhequr  nga IVUS 
(para dhe pas PCI në 63% të rasteve të përfshira) 
është kryer në 3349 nga 8583 pacientë (39%). Në 
analizën multivariable me rregullim-tendence, 
udhëheqja me IVUS u shoqërua me norma të 
reduktuara të stent-trombozës definitive ose të 
mundshme  (përcaktim të HR 0.40, 95% CI 0,21 -0,73; 
p=0,003), infarkt miokardi (përcaktim të HR 0.66; 95% 
CI 0,49-0,88; p=0,004), dhe MACE (përcaktim të HR 
0.70, 95% CI 0.55- 0.88; p=0,003) në 1 vit. Kufizime të 
dukshme të këtij studimi ishin mungesa e 
randomizimit dhe mungesa e udhëzimeve të para-
përcaktuara për bërjen dhe veprimin në gjetjet e 
IVUS-it.
Përveç IVUS konvencional me shkallë-gri, teknika të 
tjera me bazë ultratingulli janë përdorur për të 
siguruar njohuri të tjera diagnostike. Vlerësimi i 
përbërjes së pllakës mund të përmirësohet më tej me 
analizën e sinjalit të plotë të radiofrekuencave duke 
përdorur algoritme të ndryshme diagnostikuese, duke 
përfshirë edhe ato të përdorura në 'Histologji virtuale'.



Tabela 10 DES-at e gjeneratës së re, të aprovuar nga CE, për përdorim klinik bazuar në hulumtime të
randomizuara me fund-qëllimin klinik (sipas alfabetit)

CE -Conformite´ Europe´enne; DES -stent i lyer me medikamente; PBMA - poly n-butyl methacrylate; PDLLA -poly(d,l)-lactic 
acid; PHMA -polyhexyl methacrylate; PLLA - poly-L-lactic acid; PVA -polyvinyl acetate; PVDF-HFP -poly(vinylidene fluoride-
cohexafluoropropylene).

Tabela 11 DES-at e aprovuar nga CE me të dhëna mbi efikasitetin angiografik sipas studimeve të randomizuara 
dhe jo-randomizuara (sipas alfabetit)

CE -Conformite´ Europe´enne; DES -stent i lyer me medikamente; PBMA - poly n-butyl methacrylate; PCL -poly(L-lactide co-e 
-caprolactone); PDLLA -poly(d,l)-lactic acid; PLGA -poly(lactide-co-glycolide); PLLA -poly-L-lactic acid; PSU -polysulfone; PVP -
polyvinylpyrrolidone

DES Stent platforma Mbështjellësi polimerik Medikamenti Referencat

Bazuar në mbështjellësin e qëndrueshëm me  polimer
Promus 
element

Platin-krom PBMA dhe PVDF-HFP Everolimus 664,665

Resolute Kobalt-krom PBMA, PHMA, PVP,
dhe PVA

Zotarolimus 655,665,666

Xience Kobalt-krom PBMA dhe PVDF-HFP Everolimus 247, 654,667

Bazuar në mbështjellësin biodegradues me polimer
Biomatrix Ҫelik që nuk ndryshket PDLLA Biolimus A9 248, 668
Nobori Ҫelik që nuk ndryshket PDLLA Biolimus A9 656,658,669
Yukon 
Choice PC

Ҫelik që nuk ndryshket PDLLA Sirolimus 657

Orsiro Kobalt-krom PLLA Sirolimus 961
Ultimaster Kobalt-krom PDLLA and PCL Sirolimus 960

DES Stent platforma Mbështjellësi polimerik Medikamenti Referencat
Bazuar në mbështjellësin e qëndrueshëm me  polimer
DESyne Nx Kobalt–krom PBMA Novolimus 670
STENTYS Nitinol PSU and PVP Paclitaxel 671
Bazuar në mbështjellësin biodegradues me polimer
Axxess Nitinol PDLLA Biolimus A9 672,673
BioMime Kobalt–krom PLLA dhe PLGA Sirolimus 674
Combo Ҫelik që nuk ndryshket PDLLA dhe PLGA +

Mbwshtjellje shtesw me anti-CD34
Sirolimus 675

DESyne BD Kobalt–krom PLLA Novolimus
Infinnium Ҫelik që nuk ndryshket PLLA, PLGA, PCL,

dhe PVP
Paclitaxel 676

MiStent Kobalt–krom PLGA Crystalline 
sirolimus

677

Supralimus Core Kobalt–krom PLLA, PLGA, PCL,
dhe PVP

Sirolimus 678, 679

Synergy Platin–krom PLGA Everolimus 680
Pa polimer
Amazonia Pax Kobalt–krom            - Paclitaxel
BioFreedom Ҫelik që nuk ndryshket            - Biolimus A9
Cre8 Kobalt–krom            - Sirolimus 681
Yukon Choice PF Ҫelik që nuk ndryshket            - Sirolimus 682,683



Tabela 12 Stentat bioresorbues që ofrojnë clirim-medikamenti me të dhëna mbi efikasitetin 
angiografik nga studimet jo-të-randomizuara

     PDLLA -ploy(d)-lactic acid; PLGA -poly (lactide-co-glycolide); PLLA -poly-lactic acid.

Tabela 13 Balonat e lyer-me-medikament të aprovuar nga CE (sipas alfabetit)

        BTHC -Butyryl-tri-hexyl citrate; CE -Conformité Européenne

17.2.2 Tomografia e koherencës optike

Tomografia e koherencës optike (OCT) është modalitet 
i bazuar në dritë të imazheve intravaskulare me 
rezolucion më të lartë  hapësinor se IVUS (15 ndaj 150 
mm) dhe është e përshtatshme për zbulimin adekuat 
të strukturave intraluminale. Përbërja e pllakës, duke 
përfshirë praninë e vatrave lipidike dhe trombeve 
intraluminale, gjithashtu mund të përcaktohet.707

Veçanërisht, kjo është e vetmja teknikë e aftë për të 
siguruar matje të sakta të trashësisë së kapsulës 
fibrotike dhe të zbulojë edhe shqyerjet e vogla të 
kapsulës.707,708 Shenjat e hershme të vaskulopatisë së 
alograftit kardiak  janë shpesh angiografikisht të 
heshtura, por mund të vizualizohen me OCT ose IVUS 
dhe ndërlidhen me  implikime të rendësishme 
prognostike.708 Tomografia e koherencës optike kërkon 
pastrimin e plotë e gjakut nga lumeni për imazh, ka 

depërtim të kufizuar në murin e enës dhe për këtë 
arsye nuk është në gjendje për të vlerësuar plotësisht 
barrën nga pllaka. Pas implantimit të stentit, OCT është 
më e saktë se IVUS në zbulimin e detajeve delikate 
morfologjike përfshirë malpozicionin, mbetjen e 
trombit, prolapsin e pllakës, dhe mbetjet e disektimit, 
edhe pse rëndësia klinike e këtyre të gjeturave mbetet 
për t'u përcaktuar.709,710 Gjatë hulumtimeve me 
përcjellje longitudinale, OCT është më e saktë se IVUS 
për vlerësimin e trashësisë neointimale,apozicionimin 
e traversës, dhe mbulimin. Këto rezultate janë 
shënjues të rëndësishëm zëvendësues të efikasitetit 
dhe sigurisë së DES dhe janë përdorur shpesh për të 
krahasuar një DES të ri. Një studim i kohëve të fundit, 
retrospektiv dhe vëzhgimor, sugjeroi që stentimi i 
udhëhequr me OCT mund të përmirësojë rezultatet 
klinike.711 Për shkak të rezolucionit të saj shumë të 
lartë, OCT është përdorur për të zbuluar mekanizmat 

Pajisja Platforma cliruese POLIMER Medikamenti Referencat
Absorb BVS PLLA PDLLA Everolimus 685, 686

DESolve PLLA PLLA Novolimus 688

DREAMS Magnesium alloy PLGA Paclitaxel (verzion i reviduar i 
Sirolimus)

687

Pajisja Bartësi Medikamenti Referencat
Danubio BTHC Paclitaxel -

Dior II Shellac Paclitaxel 694, 695
Elitax - Paclitaxel 693
INPACT Falcon Ureap Paclitaxel 692
Moxy Polysorbate Paclitaxel 696

Pantera Lux BTHC Paclitaxel 697

Protege NC BTHC Paclitaxel -
SeQuent Please Iopromide Paclitaxel 507-511



themelore në pacientët me dështim stenti, duke 
përfshirë stent-ristenozën dhe stent-trombozën.516

Gjithashtu, ind intra-stent neointimal mund të 
karakterizohet, përfshirë detektimin e 

neoaterosklerozës, e cila përfaqëson lidhje potenciale 
mes stent-ristenozës dhe stent-trombozës.516,712

Studime të mëtejshme janë të nevojshme për të 
përcaktuar vlerën klinike të OCT.

Rekomandimet për vlerën klinike të teknikave 
diagnostike intrakoronare

17.2.3 Rezerva e qarkullimit fraksional nga 
presioni

Rezerva e qarkullimit fraksional (FFR) është standardi 
aktual i kujdesit për vlerësimin funksional të ashpërsisë së 
lezionit.713 Teknikat imazherike ofrojnë informata të 

dobishme (p.sh. zona minimale e lumenit), por FFR është 
në gjendje të sigurojë një vlerësim fiziologjik. Studimet 
fillestare sugjeruan që shifra cut-off prej 0.75 ishte e 
besueshme për identifikimin e lezioneve nga iskemia, por 
rrjedhimisht kriteri 0.80 ka fituar pranim të gjerë dhe roli i 
tij klinik është vërtetuar në rezultatet e studimeve. 
Vlerësimi i FFR është i dobishëm në pacientët që kanë 
kryer angiografi diagnostike koronare pa testim paraprak 
funksional jo-invaziv në prani të lezioneve kufitare dhe në 
pacientët me sëmundje multivenore. Koncepti i shmangjes 
së trajtimit të panevojshëm të lezionvee që nuk janë 
hemodinamikisht të rëndësishme u shfaq në studimet: 
DEFER dhe FFR ndaj Angiografisë për Evaluim Multienore 
(FAME).50,51 Kohët e fundit, FAME II  ka demonstruar se, në 
pacientët me SCAD,  PCI  udhëhequr me FFR duke 
përdorur DES ka rezultuar në më pak nevojë për 
rivaskularizim urgjent se sa me trajtim medikamentoz.54

Ndërsa FFR kërkon kërkon hiperemi maksimale dhe të 
qëndrueshme -zakonisht bëhet me adenozinë intravenoze 
-metodat e reja dhe indekset [përfshirë raportin instant pa-
valë (iFR)] që nuk mbështetet në konceptin e hiperemisë 
maksimale janë propozuar, me qëllim thjeshtësimi të 
studimeve dhe lehtësimit të miratimit të gjerë të vlerësimit 
fiziologjik.

Studime të mëtejshme do të duhen për të konfirmuar 
vlerën e këtyre indekseve të reja në vendim-marrjen 
klinike.714 FFR gjithashtu mund të konstatohet përgjatë
gjithë trungut koronar duke përdorur informacionin 
anatomik të marrur nga multiprerjet CT.715,716 Edhe pse 
tërheqës, për shkak të natyrës së tij jo-pushtuese,  FFR që 
rrjedh nga CT kërkon validim të mëtejshëm klinik para se 
përdorimi i tij klinik mund të justifikohet.

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

FFR për identifikimin e lezion-
it/eve koronarvhemodinamikisht 
relevant kur evidenca e iskemisë 
nuk është në dispozicion.  

I A
50, 
51, 
713

PCI e udhëhequr me FFR te 
pacientët me sëmundje multi-
enore. 

II a B
54

IVUS te pacientët e zgjedhur për 
optimizim të implantimit të 
stentit.

II a B
702, 
703, 
706

IVUS për vlerësim të rëndesës dhe 
optimizim trajtimi të lezioneve të 
pambrojtura të LM.

II a B
705

IVUS apo OCT për vlerësim të 
mekanizmave të dështimit të 
stentit.

II a C

OCT te pacientët e zgjedhur për 
vlerësim të implantimit të stentit. 

II b C



17.3 Nëntipet e lezioneve specifike

17.3.1 Stenoza e bifurkacionit
Lezionet e bifurkacionit janë të zakonshme dhe 
përfaqësojnë 10 - 15% e të gjitha intervenimeve 
koronare.717 Lezionet e degëzimit koronar definohen si 
stenoza të një degë kryesore në origjinën e një dege 
anësore, me ose pa lezionet që shtrihen në ostiumin e 
degës anësore. Ato më së miri  përshkruhen sipas 
klasifikimit Medina, i cili përdor tri komponentet e një 
degëzimi: proksimalen e degës kryesore, distalen e 
degës kryesore, dhe degën anësore, duke i dhënë një 
vlerë binare (1 ose 0) sipas asaj se secili nga segmentet e 
përshkruara më lartë janë ose jo të kompromituar.29

PCI e lezioneve të degëzimit është teknikisht e vështirë, 
për shkak të faktorëve të shumta që përfshijnë 
ndryshueshmërinë anatomike në lidhje me vend-
degëzimin, barrën e pllakës dhe morfologjinë, këndin e 
degëzimit, dhe diametrine degës.718-724 Gjithashtu, 
anatomia e degëzimit mund të ketë variabilitet dinamik 
gjatë PCI-së, me lëvizje pllake ose diseksion duke 
shkaktuar mbyllje të degës anësore dhe për këtë kërkon 
edhe ndryshime në qasjen intervente.720 

Pavarësisht përpjekjeve të shumta me shumëllojshmëri 
të teknikave të ndryshme stentuese (T-stentimi, V-
stentimi, shtrydhja dhe modifikimet e saj, Culotte, etj), 
strategjia optimale për secilin nëngrup anatomik ende 
nuk është themeluar. Variablat që merren parasysh janë 
shpërndarja e pllakës, madhësia, dhe territori në drejtim 
të qarkullimit të secilës enë(kryesore dhe degë anësore), 
dhe këndin e degëzimit. Implantimi i stentit vetëm në 
enënkryesore, i pasuar nga balon angioplastia e 
përkohshme me ose pa stentim të degës anësore, duket 
e preferueshme për stentimin rutinor të të dy 
enëve,725.726 edhe pse disa studime kanë raportuar 
rezultate të ngjashme ose të përmirësuara me strategjitë 
specifike të stentimit kompleks.727-732 Të dhënat e FFR 
nga degët anësore sugjerojnë që angiografia 
mbivlerëson ashpërsinë funksionale të stenozës së 
degës anësore. 'Puthja' finale e zgjerimit me balon 
rekomandohet kur dy stenta kërkohen eventualisht, me 
asnjë avantazh nga 'puthja' e fundit me teknikën e një-
stenti.733,734 Disa stenta, të bërë posaçërisht për trajtimin 
e lezioneve degëzuese, kanë pasur evaluim të gjerë me 
rezultate të mira angiografike dhe klinike, sidomos për 
madhësinë e degës anësore >2.5 mm.

Rekomandimet për trajtimin e nëntipeve specifike 
të lezionit

Intervenimi koronar perkutan për 
degëzimet e së majtës kryesore

Sëmundja sinjifikante e pambrojtur e LM është 
vërejtur në 5 - 7% të pacientëve që që kanë bërë 
angiografi koronare. Për lezione të degëzimit dhe të LM, 
DES janë të preferuar, me theks të veçantë për 
madhësinë adekuate dhe vendosjen. PCI e pambrojtur e 
degëzimit distal të LM është një procedurë sfiduese 
perkutane dhe ka rezultate klinike më të disfavorshme 
afatgjatë sesa rezultatet e favorshme që arrihen te 
lezionet ostiale ose boshtore të LM .735,736 Ka pak të 
dhëna sistematike që mbështesin teknikën e stentimit 
specifik për lezionet degëzuese të LM.737

17.3.2 Okluzioni kronik total koronar
Trajtimi i CTO-së duhet të konsiderohet në prani 
të simptomave apo dëshmisë objektive të 
viabilitetit / iskemisë në territorin e arteries së 
okluduar. Duke pasur parasysh vëllimin  e madh 
të kontrastit procedural, rreziku potencial nga 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

DES duhet konsideruar për PCI të 
lezioneve ostiale. 

II a B
769-
772

Për PCI të lezionit të bifurkacionit, 
implantimi i stentit vetëm në enën 
kryesore, pasuar me angioplastinë 
e përkohshme me balon, me ose 
pa stentim të degës anësore, 
duhet të jetë trajtimi i preferuar. 

II a A
725-
731

Rikanalizimi perkutan i CTO-ve 
duhet konsideruar te pacientët me 
ulje të pritshme të iskemisë në 
territorin përkatës miokardial 
dhe/ose përmirësim të anginës.  

II a B 740-
743, 
745

Rikanalizimi retrograd i CTO-ve 
mund të konsiderohet pas 
dështimit të qasjes anterograde 
apo si qasje primare te pacientët e 
zgjedhur.

II b C



ekspozimi i rrezatimit afatgjatë dhe nefropatia e 
nxitur nga kontrasti duhet të merren parasysh. 
PCI-ja ad hoc nuk është e rekomanduar për CTO. 
Studimet vëzhgimore sugjerojnë se CTO e 
rivaskularizuar me sukses japin një avantazh 
afatgjatë të mbijetesës ndaj rivaskularizimit të 
dështuar.740-742,743,744 Përveç kësaj, lehtësim më 
të mirë të anginës dhe statusit funksional u vu re 
pas riknalizimit të suksesshëm të CTO-së .745 Në 
analizën post hoc të rezultateve 4-vjeçare të 
hulumtimit SYNTAX, prania e CTO ishte 
parashikuesi më i fortë i pavarur i 
rivaskularizimit jo të plotë (46.6% në grupin 
mePCI), dhe kishte një efekt negativ mbi 
rezultatet klinike, duke përfshirë 
mortalitetin.594The norma  e suksesit procedural 
është më e ulët për PCI-në e CTO-së sesa për 
lezionet jo-CTO, me një nivel të ngjashëm të 
komplikimeve.746,747 Një meta-analizë e 13 
studimeve që përfshin 7288 pacientë, 
rikanalizimi ishte i suksesshëm në 69% e rasteve 
(prej 51-74%). 743 Normat e suksesit janë të 
varura fuqishëm nga aftësitë e operatorit, 
përvojën me teknikat e veçanta procedurale, 
dhe disponueshmërinë e pajisjeve të dedikuara 
(telave udhëzues specialë dhe kateterët ose 
balonat-CTO me profil shumë të ulët). 
Angiografia bilaterale dhe IVUS mund të jetë 
shumë të dobishme, siç munden edhe teknikat 
e veçanta të tilla si udhëzimi-ankorues, qasjet e 
ndryshme retrograde, dhe teknikat specifike 
manipulative me tel, duke përfshirë edhe
telin paralel ose ankorues.748 Qasja retrograde 
nëpërmjet skemës së kolateraleve ofron një 
mundësi shtesë të suksesit pas dështimit të 
kalimit antegrad, sidomos për arterien koronare 
të djathtë dhe për okluzionet e LAD.749 Në 
përgjithësi, kjo teknikë nuk konsiderohet si qasja 
e zgjedhjes së parë dhe është përgjithësisht e 
rezervuar për përpjekjet e mëparshme të 
dështuara. Shkalla e përgjithshme e suksesit me 
qasjen retrograde në një regjistër multicentrik të 
175 pacientëve ishte 83.4%.750 Në shqyrtimet 
sistematike të publikuara së fundmi  dhe një 
RCT me përcjellje afat-gjatë, DES-at ofruan 
rezultate superiore klinike ndaj BMS, kryesisht 
për shkak të rrezikut më të ulët të 
rivaskularizimit.751-754

17.3.3 Lezionet ostiale

Sëmundja ostiale paraqet një plagë që del deri në 3 mm nga 
origjina e enës. Ajo mund të klasifikohe sipas vendndodhjes si 
aorto-ostiale, jo-aorto-ostiale, apo ostiale e degës.755 Lezionet 
koronare ostial shpeshë nuk janë manifestime të 

arteriosklerozës koronare, por më tepër të lidhura me aortit 
ose ekspozim ndaj rrezatimit.756-758

Lezionet ostiale njihen zakonisht si fibrotike, të kalcifikuara, 
dhe sëmundje relativisht rigjide.759,760 Sëmundja aorto-ostiale 
është rezistente ndaj dilatimit dhe me prirje për tërheqje, për 
shkak të trashësisë më të madhe të indit muskulor dhe elastik 
në murin e aortës.755 Stentat koronar -veçanërisht  DES -kanë 
përmirësuar efikasitetin procedural dhe sigurinë.

Në lezionet ostiale koronare, gjykimi shtesë dhe kujdesi është 
thelbësor përpara se të vazhdohet me PCI: 755

(1) Në lezionet aorto-ostiale  nuk duhet të ketë spazëm 
koronar;

(2) Në LAD-ostiale ose LCx stenozat, vendim-marrja konsiston 
në atë  se a preferohet: përpjekja për pozicionimin e saktë të 
stentit në ostiumin e arteries, apo, stentimi përgjatë ostiumit 
të LCx / LAD në arterien LM.

Vlerësimi i lezionit me IVUS mund të jetë i dobishëm, sidomos 
në stenozën ostiale të LM, duke përfshirë edhe vlerësimin e 
shkallës së kalcifikimit, nevoja për pajisje shtesë dhe për 
vlerësimin e zgjerimit të stentit. Matja e FFR mund të jetë e 
vlefshme në vlerësimin kufitar angiografik të lezioneve aorto-
ostiale dhe degë-anësore ostiale, 761 me kujdes të veçantë për 
të shmangur pozicionin pykor të kateterit udhëzues dhe 
përdorimit intravenoz, në vend se intrakoronar të 
adenozinës. Përzgjedhja e drejtë e kateterit udhëzues është e 
rëndësishme në lezionet aorto-ostiale, për të shmangur 
intubimin e thellë dhe kompromitimin e qarkullimit koronar. 
Përgatitja dhe riparimi koronar dhe trajtimi i  plagës me 
aterektomi rrotulluese dhe balona të veçantë, prerja apo 
gdhendja, mund të jetë i dobishëm te lezionet shumë të 
kalcifikuara dhe të ngurta ostiale.762-765 DES-at janë pajisje 
mëse të preferuara lezionet ostiale.
Pozicionimi i saktë i stentit, pikërisht në ostiumin koronar, 
mund të jetë teknikisht i vështirë dhe disa teknika të 
specializuara janë përshkruar për arritjen optimal të 
plasimit.766-768 Trajtimi optimal i lezioneve ristenotike dhe atyre 
të graftit të venës safena janë diskutuar në seksionin 14.

18. Trajtimet antitrombotike
Zgjedhja, fillimi, kombinimi, dhe kohëzgjatja e strategjive 
antitrombotike për rivaskularizim të miokardit varet nga 
gjendja klinike [SCAD, NSTE-ACS, STEMI], si dhe nga urgjenca 
dhe modaliteti i ndërhyrjes (PCI apo CABG). Për të 



maksimalizuar efektivitetin e terapisë dhe për të zvogëluar 
komplikimet e gjakderdhjes, si dhe riskun për iskemi dhe 
gjakderdhje vlerësimi duhet bërë në baza individuale.

18.1 Intervenimi koronar perkutan në 
sëmundjen stabile të arteries koronare

18.1.1 Terapia antiagreguese orale

Terapia e dyfishtë antiagreguese konsiston në 150-300 
mg doza orale ngarkimi e acidit acetilsalicilik (ASA) (ose 
80-150 mg iv) i ndjekur nga 75-100 mg per os (p.o.) ditore 
plus një clopidogrel 300-600 mg dozë ngarkimi, e ndjekur 
nga 75 mg si dozë ditore.773-775 Acidi acetilsalicilik 
nëpërmjet inkibimit të pakthyeshëm të cyclo-oxygenase-
1 (COX-1) tëtrombociteve, i cili inkibim është zakonisht i 
plotë me dozimin kronik  ≥75 mg / ditë. Në kundërshtim 
me efektet antiagregueset, e efektet anësore 
gastrointestinale rriten me rritjen e dozës së ASA . Raporti 
pptimal irrezikut-përfitimit duket se arrihet me dozën e 
ASA prej 75-150 mg / ditë.774,776 Nuk ka asnjë dëshmi mbi 
përfitimin për mbushjen sistematike me clopidogrel para 
angiografisë diagnostike koronare në SCAD.777 Doza 
ngarkuese e 600 mg ose më shumë është rekomanduar 
në pacientët e planifikuar për PCI elektive nëse anatomia 
koronare është e njohur. Përdorimi i dozës mbajtëse më 
të lartë (150 mg) është propozuar në pacientët me rrezik 
të lartë trombotik (p.sh. në diabet, pas infarktit të 
miokardit rekurent, pas stent-trombozës së hershme dhe 
të vonshme, për lezione komplekse, ose në situata të 
rrezikshme për jetën kur okluzioni ndodhë); megjithatë, 
nuk ka studime që kanë tregojnë përfitim afatshkurtër 
ose afatgjatë  dozës së përditshme të mbajtjes prej150 
mg . Në mënyrë të veçantë, hulumtimi GRAVITAS ka 
dështuar të tregojë dobi të dyfishimit të dozës së 
mbajtjes së clopidogrel-it në subjektet e njohur si jo-
respondentë.778 Një terapi, si e vetme antiagreguese 
rekomandohet gjatë gjithë jetës  Pacientët duhet të mos 
udhëzohen që para kohe të ndërpresin terapinë orale 
antiagreguese pas stentimit, për shkak të rreziqeve të 
stent-trombozës dhe infarktit.774,779 Të dhënat nga regjistri 
i studimit PARIS  tregojnë se ngjarjet e kardiake pas 
ndërprerjes së DAPT varen nga rrethanat klinike dhe 
arsyeja për ndërprerje, dhe se ato rrallohen me kalimin e 
kohës.648 Në gjysmën e rasteve në të cilat trajtimi u 
ndërpre brenda 2 viteve të implantimit të stentit ishin për 
shkak të udhëzimit të mjekut, dhe nuk rezultojnë me 
ndonjë efekt negativ. Ndërprerjet për shkak të 
gjakderdhjes apo mosbashkëpunimit paraqisnin 14% të 
ndërprerjeve dhe ishin të lidhur me rritje substanciale të 
rrezikut  për MACE, edhe pse kjo ndërlidhje dobësohej 

ndjeshëm pas 30 ditësh. Edhe pse kontributi i 
përgjithshëm i ndërprerjes DAPT ndaj riskut kardiak ishte 
i vogël, duke sfiduar kështu paradigën ekzistuese për 
zgjatjen e trajtimit antiagregues në pacientët përndrsyhe 
stabil pas PCI -këto gjetje theksojnë nevojën për 
edukimin e pacientit.

18.1.2 Terapia antiagreguese intravenoze
Hulumtimet e fundit nuk kanë demonstruar dobi shtesë nga 
frenuesit GP IIb / IIIa pas një doze ngarkuese të clopidogrel-
it prej  600 mg.780-782 Përvojës anekdotike, megjithatë, 
sugjeron se frenuesit GP IIb / IIIa mund të jenë të dobishëm 
në situata 'bail-out "(formimin e trombit intraprocedural, 
rrjedha e ngadalshme, e ena e kërcënuar me mbyllje).86 
Përdorimi i cangrelor rishikohet në seksionin 18.4.2.

18.1.3 Antikoagulimi
Studimi REPLACE 2 tregoi se rezultati me bivalirudin 

dhe bllokadë GP IIb / IIIa të përkohshme është i 
ngjashëm me atë të heparinës së pafraksionuar (UFH) 
plus GP IIb / IIIa inkibimin e planifikuar gjatë PCI për 
SCAD.783 Më tej, ISAR-REACT 3, studimi i kryer në 
pacientët e para-trajtuar me clopidogrel, tregoi neto 
rezultate klinike të ngjashme me bivalirudin dhe UFH, 
784 por UFH dozimi ishte më i lartë (140 U / kg) sesa ai i 
rekomanduar, duke çuar në tepricë gjakderdhjesh të 
mëdha në pacientët me preferencë të nënshtrimit të 
procedurave me qasje femorale. Në kuptim të fund-
qëllimit primar dhe trendit drejt një rreziku më të ulët 
të infarktit të miokardit, antikoagulimi me UFH i.v.  i 70-
100 U / kg në bolus, mbetet trajtimi standard 
antikoagulues për PCI elektive. Në mesin e pacientëve 
me PCI me biomarkerë negativ, bivalirudin zvogëloi 
gjakderdhjen pa ndikuar në vdekshmëri dhe për këtë 
arsye mund të konsiderohet për përdorim në pacientët 
me rrezik të lartë për gjakderdhje.785

Hulumtimi STEEPLE ka demonstruar gjakderdhje më 
të ulët me enoxaparin intravenoze (0.5 mg / kg; 
p=0,01; 0,75 mg / kg; p=0,05) dhe 57% më pak 
gjakderdhje të mëdha me të dy dozat (p=0,01 për të 
dy), kur krahasohet me UFH me efikasitet të 
ngjashëm.786 Megjithatë, një përfitim i rëndësishëm 
për sa i përket fund-qëllimit primar është gjetur vetëm 
në grupin me dozë të ulët, e cila ishte ndaluar para 
kohe për shkak të prirjes jo-sinjifikante drejt 
mortalitetit të rritur pa ndërlidhje me eventet iskemike 
dhe të pa konfirmuar në 1 vit përcjelljeje.787 Një meta-
analizë e kohëve të fundit ka konfirmuar profilin e 
favorshëm të sigurisë.788



Rekomandimet për trajtim antitrombotik te pacientët me SCAD që bëjnë PCI 

                    ASA – acidi acetilsalicilik; DAPT –terapia e dyfishtw antiagreguese; GP –glikoprotein

18.2 Sindroma akute koronare pa 
elevim të segmentit-ST
Rreziku i lartë iskemik ndërlidhet me ST-segmentin 
dinamik dhe ndryshimet e troponinës (indikacionet 
kryesore), statusin diabetik, Grace rezultatin >140, 
funksionin e LV <40%, klirensin e kreatininës <60 
ml/min, PCI-në e kohëve të fundit, dhe anginën e pas 
infarktit të miokardit (indikatorë sekondar).180 Rreziku i 
gjakderdhjes mund të vlerësohet duke përdorur 
skorimin e rrezikut, i cili rrezik mund të mbetet valid 
pavarësisht rritjes në përdorimin e rrugës radiale për 
PCI.808,809

18.2.1 Terapia orale antiagreguese
Terapia e dyfishtë antiagreguese konsiston në ASA me 
dozë mbushëse prej 150-300 mg (ose 80-150 mg i.v.), 
pasuar me 75-100 mg p.o. në ditë, dhe antagonist të 
receptorëve  P2Y12, si në përshkrimin vijues.774

Prasugrel-i dhe ticagrelor-i
Prasugrel (60 mg dozë mbushëse dhe 10 mg doza mbajtëse 
ditore),  është një promedikament që bllokon pakthyeshëm  
receptorët P2Y12 të trombociteve me fillim më të shpejtë 
dhe më potent antiangregues, i testuar në studimin TRITON-
TIMI-38, ndaj dozës mbushëse prej 300 mg të clopidogrel -që 
të dy të filluar në laboratorin kateterizues pas angiografisë 
diagnostike në pacientët thienopyridine-naive  -dhe është 

Rekomandimet për PCI Klasi Niveli Ref.
Paratrajtimi me terapi antiagreguese
Trajtimi me 600 mg klopidogrel rekomandohet te pacientët elektiv për PCI -
anatomia e të cilëve njihet dhe vendimi është marrë; me preferencë prej 2 orësh 
ose më shumë para procedurës.  

I A 789–792

Paratrajtimi me klopidogrel mund të konsiderohet te pacientët me propabilitet të 
lartë për CAD sinjifikante. 

II b C

Te pacientët në dozë mbajtëse prej 75 mg klopidogrel, dozë e re mbushëse prej 
600 mg ose më shumë mund të konsiderohet, kur indikacioni për PCI konfirmohet. 

II b C

Terapia antiagreguese gjatë PCI-së
ASA indikohet para stentimit elektiv. I B 776,793,794

ASA me dozë mbushëse orale prej 150-300 mg ( ose 80-150 mg i.v.) rekomandohet 
në rast të mos paratrajtimit. 

I C

Clopidogrel (600 mg loading dose or more, 75 mg daily maintenance dose) is 
recommended for elective stenting. Klopidogreli (600 mg dozë mbushëse ose më 
shumë, 75 mg dozë mbajtëse ditore) rekomandohet për stentimin elektiv. 

I A 795–798

GP IIb/IIIa antagonistët duhet konsideruar vetëm si zgjidhje shpëtuese (‘bail-out’). II a C -

Terapia antiagreguese pas stentimit. 

DAPT indikohet së paku 1 muaj pas implantimit të BMS. I A 791,799–801

DAPT indikohet së paku 6 muaj pas implantimit të DES. I B 799,802,803

Kohëzgjatje më e shkurtë e DAPT ( < 6 muaj) mund të konsiderohet pas 
implantimit të DES te pacientët me risk-të-lartë për gjakderdhje.

II b A 804,805

Monoterapia antiagreguese e përhershme (gjatë tërë jetës), zakonisht ASA, 
rekomandohet. 

I A 776,794

Instruksioni për pacientët rreth rëndësisë së marrjes së terapisë antiagreguese, 
rekomandohet.

I C -

DAPT mund të përdoret për më shumë se 6 muaj te pacientët me risk të lartë 
iskemik dhe risk të ulët të gjakderdhjes. 

II b C -

Terapia antikoaguluese 
Heparina e pafraksionuar  70–100 U/kg. I B 806

Bivalirudina (0.75 mg/kg bolus, pasuar me  1.75 mg/kg/orë deri në 4 orë pas 
procedurës) në rast trombocitopenisë së indukuar nga heparina.  

I C

Bivalirudin (0.75 mg/kg bolus, pasuar me 1.75 mg/kg/orë gjatë procedurës) te 
pacientët me risk të lartë të gjakderdhjes. 

II a A 783–785

Enoxaparin i.v. 0.5 mg/kg. II a B 786,788,807



treguar i dobishëm në lidhje me rezultatet e iskemisë së 
përbërë.518 Pacientët me NSTE-ACS të trajtuar në mënyrë 
konservative nuk janë përfshirë në këtë studim. Ngjarje të 
përsëritura kardiovaskulare ishin më pak në pacientët e 
trajtuar me prasugrel (nga 11.2% në 9.3%; RRR 0.82, 95% CI 
0,73-0,93; p=0,002), kryesisht të nxitura nga një rrezik në 
mënyrë të konsiderueshme më të ulët për infarkt miokardi 
(nga 9.2% në 7.1% ; RRR 23.9%, 95% CI 12,7-33,7, p= 0.001). 
Komplikimet e rënda të gjakderdhjes ishin më të zakonshme 
me prasugrel se sa me klopidogrel (TIMI jo-CABG gjakderdhje 
e madhe 2.4% ndaj 1.8%, respektivisht, HR 1.32; 95% CI1.03 -
1.68; p<0,03), e nxitur kryesisht nga  rritja spontane e 
gjakderdhjeve (1.6% ndaj 1.1%, respektivisht, HR 1.51, 95% CI 
1,09-2,08; p=0.01), por edhe në gjakderdhje fatale (0.4% 
kundrejt 0.1%, respektivisht, HR4.19, 95% CI 1.58 - 11.11; 
p=0,002). Gjakderdhjet ishin shpeshtuar edhe në pacientët e 
trajtuar me prasugrel, të referuar për CABG të hershme. Duke 
përjashtuar pacientët me rrezik më të lartë për gjakderdhje, 
prasugrel ofron përfitim sinjifkant ndaj clopidogrel në lidhje 
me ngjarjet kardiovaskulare (HR 0,74; 95% CI 0,66-0,84; 
p<0.001) pa rritje të konsiderueshme për gjakderdhjet e 
mëdha (HR 1.24, 95% CI 0,91-1,69; p=0.17).518 Në pacientët 
diabetik që prezentojnë me ACS, prasugrel jep një efekt 
veçanërisht të madh trajtimi ndaj klopidogrel, pa rritur në 
mënyrë të konsiderueshme gjakderdhjen.337 Prasugrel duhet 
të konsiderohet në pacientët të cilët prezentojnë me stent-
trombozë,  megjithë aderimin ndaj terapisë me 
clopidogrel.810 Prasugrel është i kundërindikuar në pacientët 
me insult paraprak apo TIA. Trajtimi me prasugrel në 
përgjithësi nuk është i rekomanduar për pacientët ≥75 vjeç. 
Nëse, pas një vlerësimi të kujdesshëm individual rrezik-
përfitim nga ana e mjekut përshkrues, trajtimi është i 
nevojshëm në grupet me moshë ≥75 vjeç apo peshë trupore 
të ulët (<60 kg) , atëherë, pas një dozë ngarkimi prej 60 mg, 
një dozë më e vogel mbajtëse prej 5 mg duhet përshkruar. 
Përndryshe, mund të administrohet ticagrelor.811 Ticagrelor 
[180 mg doza e mbushjes ; b.i.d. 90 mg (dy herë në ditë) -
doza e mbajtjes ditore] është një cyclo-
pentyltriazolopyrimidine, oral, inkibitor reversibil frenues i 
P2Y12 me një gjysmë jetë në plazmë prej 6 -12 orë. Studimi 
PLATO, që i caktoi rastësisht pacientët me ACS  -me ose pa 
mbushje paraprake me clopidogrel dhe pavarësisht 
strategjisë (invazive kundrejt jo-invazive) -ndaj trajtimit me 
ticagrelor ose clopidogrel, ka treguar rezultate sinjifkante 
superiore në favor të ticagrelor-it për fund-qëllimin e përbërë 
iskemik (11.7% në grupin e clopidogrel dhe 9.8% në grupin 
ticagrelor; HR 0,84; 95% CI 0,77-0,92; p<0.001) dhe për 
vdekshmëri (nga 5.1% në 4.0%, respektivisht; HR 0.79; 95% CI 
0,69-0,91; p=0,001).341 Pacientët që u nënshtroheshin PCI-së , 
me rrezik të moderuar-deri të-lartë të NSTE-ACS, u lejuan të 
marrin një shtesë të verbuar ngarkimi prej 300 mg të 
clopidogrel (doza totale e ngarkimit 600 mg) ose placebo-n e 
tij pas dozës së mbushjes fillestare. Pacientët me diagnozë 
përfundimtare të NSTEMI kishin një rezultat shumë më të 

ulët të fund-qëllimit primar me ticagrelor se me clopidogrel 
(11.4% kundrejt 13.9%, respektivisht, HR 0.83, CI0.73-0.94) 
në dallim prej pacientëve me diagnozë përfundimtare të 
anginës jostabile (8.6% ndaj 9.1%, respektivisht, HR 0,96, CI 
0,75-1,22). Shkalla e ndërlidhjes së gjakderdhjes së madhe te 
TIMI jo-CABG ishte e ngjashme me atë me prasugrel në 
studimin TRITON-TIMI 38 dhe ishte më e lartë; 2.8%, në 
grupinme  ticagrelor, sesa 2.2% e grupit të clopidogrel-it (HR 
1.25; 95% CI1 0,03-1,53; p= 0.03). Gjakderdhje  madhore e 
ndërlidhur me TIMI CABG kishte ndodhur në 5.3% të 
pacientëve në grupin me ticagrelor dhe në 5.8% në grupin 
me clopidogrel. Nuk kishte asnjë ndryshim në normat e 
përgjithshme të hemorragjisë fatale (0.3% në të dy grupet) 
me gjithë normën më të lartë të hemorragjisë intrakraniale 
fatale në grupin me ticagrelor (0.1% kundrejt 0.001%; p= 
0.02). Ticagrelor u shoqërua me një normë rritjeje të efekteve 
anësore, duke përfshirë dispnenë, rritur shpeshtësinë e 
pauzave ventrikulare, dhe rritjen asimptomatike të acidit 
urik.180

Clopidogrel-i
Clopidogrel-i është një promedikament që konvertohet në 
metabolite aktive përmes një reaksionidy-hapësh që 
përfshin enzimat P450 citokrome (CYP450) , duke çuar në 
bllokim të pakthyeshëm të receptorit P2Y12. Krahasuar me 
prasugrel dhe ticagrelor, ky konvertim është me veprim më 
të ngadalshëm dhe me ndryshueshmëri më të madhe në 
biodispozicionin oral. Studimi CURRENT-OASIS 7, testoi 
nëse një regjim i dozës së dyfishtë  të klopidogrelit (600 mg 
dozë mbushjeje e ndjekur nga 150 mg dozë mbajtëse nga 
dita 2 deri në 7, pastaj 75 mg dozë mbajtëse) ishte superior 
ndaj regjimit standard  të klopidogrelit (300 mg dozë 
ngarkimi e ndjekur nga 75 mg dozë e mbajtjes) në 
pacientët me ACS (të trajtuar në mënyrë konservative dhe 
invazive). Në përgjithësi, regjimi me dozë më të lartë  nuk 
ishte më efektiv se dozimi konvencional, duke treguar 
normë të ngjashme 30-ditore të fund-qëllimit të  përbërë 
nga vdekja kardiovaskulare, infarkti i miokardit apo insulti 
(4.2% kundrejt 4.4%, respektivisht, HR 0.94; 95% CI 0,83-
1,06; p=0.30), por u shoqërua me rritjen e normave 30-
ditore për  gjakderdhje të madhe TIMI (1.7% kundrejt 
1.3%, HR 1,26, 95% CI 1,03-1,54; p=0.03) dhe nevojës për 
transfuzion gjaku (2.2% vs 1.7%, HR 1.28,1,07-1,54; 
p=0,01).519 Efikasiteti kryesor i fund-qëllimit nuk 
ndryshonte sipas dozës së ASA (lartë ndaj të ulët) dhe  as 
fund-qëllimi për sigurisë -gjakderdhja e madhe. Kur 
analizohen rezultatet nga nën-grupi i para-përcaktuar  prej 
17 263 pacientëve me ACS që kanë bërë PCI, dyfishonin  
regjimi i dyfishimit të dozës së clopidogrel-it ka çuar në 
14% më pak ngjarje kardiovaskulare (3.9% kundrejt 4.5%, 
HR 0.86, 95% CI 0,74-0,99; p= 0,039); megjithatë, P-vlera 
për ndërveprim ishte 0,03 dhe nuk plotësonte kriterin e 
para-përcaktuar (p<0,01) për daljen e këtyre rezultateve 
statistikisht të rëndësishme.



Prandaj, përfitimi ishte formalisht i kufizuar në  31% rrezik 
më të ulët të stent-trombozës (1.6% kundrejt 2.3%, HR 
0,69, 95% CI 0,56-0,87; p=0.001).812 Gjakderdhje madhore 
ishte më shumë e zakonshme me dozën e dyfishtë se me 
dozën standarde të clopidogrel-it (1.6% kundrejt 1.1%; HR 
1.41, 95% CI 1,09 -1,83; p=0,009). Është e vështirë të 
veçohet ndikimi i strategjisë së zgjedhur të shkurtër (1 javë) 
të trajtimit me 150 mg. Doza e lartë dhe e ulët e ASA nuk 
dallonin në rezultatin e efektit primar (4.1% ndaj 4.2%, 
respektivisht, HR 0,98, 95% CI 0,84-1,13; p=0.76) dhe në 
rezultatin e sigurisë për gjakderdhje të madhe  (1.5% ndaj 
1.3%; HR1.18, 95% CI, 0,92-1,53; p=0.20). Bazuar në këto 
gjetje, regjim i dozës së lartë ngarkuese të clopidogrel prej 
600 mg dhe 150 mg dozë të mbajtjes në javën e parë 
mund të konsiderohet vetëm kur prasugrel dhe ticagrelor 
nuk janë në dispozicion, ose janë të kundërindikuar.

18.2.2 Terapia antiagreguese intravenoze
Në epokën para DAPT, studimet e dozimit adekuat të 
inkibitorëve GP II /IIIA në pacientët e nënshtruar balon 
angioplastisë dhe implantimit të stentave koronarë, 
demonstruan një incidencë më të ulët të eventeve 
iskemike të përbëra, në favor të trajtimit GP IIb / IIIa në 
kombinim me UFH, se sa me vetëm mëUFH, kryesisht 
përmes uljes së infarktit të miokardit.813 Në hulumtimin 
ISAR-REACT 2, ky përfitim sipas fund-qëllimit primar për 
vdekje, infarkt miokardi, oseTVR  urgjente brenda 30 
ditëve, është mbajtur pavarësisht para-trajtimit me 
klopidogrel  me dozë ngarkuese prej 600 mg në pacientët 
me NSTEMI (13.1% kundrejt 18.3%; RR 0,71, 95% CI 0,54-
0,95; p=0.02), por jo për anginë jostabile pa elevim të 
biomarkerëve proteinik  (4.6% kundrejt 4.6%; RR 0.99; 
95% CI 0,56-1,76; p= 0.98).814

Studimi ACUITY -që krahasoi një regjim të bivalirudin-ës 
vetëm (me jo-garancë të frenuesve GP IIb / IIIA në 7.4%) 
kundrejt UFH plus inkibotprët e GP IIb / IIIa -ka gjetur një 
përfitim sinjifikant të vetëm bivalirudin ne lidhje me fund-
qëllimin e përbërë primar 30 ditor për iskemi dhe 
komplikime të gjakderdhjes (10.1% ndaj 11.7%, 
respektivisht; RR 0.86; 95% CI 0,77-0,97; p=0.02), nxitur 
nga një reduktim në komplikimet e gjakderdhjes së 
madhe (3.0% ndaj 5.7%, respektivisht, RR 0,53, 95% CI 
0,43-0,65; p<0.001) pa një rritje sinjifikante në 
komplikacione ishemike (7.8% kundrejt 7.3% , 
respektivisht, RR 1.08, 95% CI 0.93 -1.24; p=0.32) .815 Ky 
përfitim i i bivalirudin u gjet pavarësisht mënyrës së 
administrimit të frenuesve GP IIb / IIIa, dhe u ruajt gjatë 1-
vit përcjelljeje.816 Edhe më i ri, ISAR-REACT 4, studim në 
pacientët  me PCI me NSTEMI nuk ka gjetur një përfitim 
të konsiderueshëm të UFH me abciximab, në krahasim 
me vetëm bivalirudin. Fund-qëllimi kryesor për vdekje, 
infarkt miokardi rekurent, TVR urgjente, apo gjakderdhje 
të mëdha brenda 30 ditëve ndodhi në 10.9% të 
pacientëve në grupin me heparin-plus-abciximab, në 
krahasim me 11.0% në grupin me bivalirudin (RR 0.99, 
95% CI 0,74 -1,32; p=0.94).817 Megjithatë, heparin plus 
abciximab u shoqërua me më shumë gjakderdhje 
madhore në mënyrë të konsiderueshme sesa me 
bivalirudin (4.6% ndaj 2.6%, respektivisht, RR 1.84, 95% CI 

1,10-3,07; p=0.02).
Në përputhje me ACUITY dhe ISAR-REACT 4, studimi 
EARLY-ACSnuk e ka konfirmuar një përfitim nga 
eptifibatide në rrjedhën e sipërme, me ose pa trajtimin 
paraprak me clopidogrel (9.3% ndaj 10.0%, respektivisht, 
ose 0,92, 95% CI 0,80-1,06; p=0.23), por u shoqërua me 
një rrezik të lartë gjakderdhjeje me eptifibatide (TIMI 
gjakderdhje e madhe 2.6 % ndaj 1.8%, respektivisht, OR 
1.42, 95% CI 1,07-1,89; p=0.02).357

Në TRITON-TIMI 38, 7414 pacientë (54.5% e totalit të 
studimit të popullatës), ka marrë një GP IIb / IIIa frenues 
dhe, në drejtim të reduktimit të rrezikut të vdekjes 
kardiovaskulare, infarktit të miokardit apo insultit, një 
përparësi e qëndrueshme është vërejtur nga prasugrel 
kur krahasohet me clopidogrel, pavarësisht nga përdorimi 
i GP IIb / IIIa frenuesit (me frenuesit GP IIb / IIIa: HR 0,76; 
95% CI 0,64-0,90; pa frenuesit GP IIb / IIIa: HR0.78, 95% CI 
0.63- 0.97 ; P-Vlera për ndërveprim 0,83). Rreziku i TIMI 
gjakderdhjeve të mëdha apo të vogla nuk ishte shumë i 
ndryshëm me prasugrel ose clopidogrel, pavarësisht nëse 
janë trajtuar apo jo pacientët me inhibitorët GP IIb / IIIa 
(P-vlerë për ndërveprim 0,19).818

Në përgjithësi, nuk ka evidencë për një përfitim shtesë të 
përdorimit rutinor  ‘up-stream'  të frenuesit GP IIb / IIIA në 
pacientët me NSTE-ACS, të planifikuar për angiografi 
koronare.

18.2.3 Antikoqagulimi
Rregull i përgjithshëm është të shmanget kryqëzimi 

mes antitrombineve (me përjashtim të shtimit të UFH-së 
fondaparinux-it) -veçanërisht mes UFH-së dhe heparinës 
me peshë të ulët molekulare(LMWH) 819.820-dhe të 
ndërpriten antitrombinet pas PCI, përveç në situata të 
veçanta (p.sh. aneurizma e LV dhe / ose trombi, AF, 
qëndrimi i zgjatur në krevat, prolongimi i heqjes së 
këllëfit/sheath-it).

Në mesin e pacientëve me rrezik të lartë të ACS -sipas 
biomarkerëve pozitiv, ndryshime në ST-segment, ose 
rrezik rezultat të Grace >140 me tendencë urgjence, ose 
strategjisë invazive të hershme  -bivalirudin plus frenuesit 
e përkohshëm të GP IIb / IIIa receptorëve, rekomandohet 
si një alternativë për UFH plus GP IIb / IIIa frenuesve, 
veçanërisht në pacientët me rrezik të lartë të 
gjakderdhjes. ACUITYka demonstruar superioritetin e 
bivalirudin ndaj UFH apo ndaj  heparinës me  peshë të 
ulët molekulare (LMWH) plus GP  IIb / IIIa frenuesit; regjim 
i treguar më parë si superior ndaj atij vetëm me 
heparin.815 Për pacientët me NSTEMI që bëjnë PCI, ISAR-
REACT 4 ka ofruar prova të tjera në favor të bivalirudin, 
me një profil më të mirë të sigurisë sesa kombinimi i UFH 
dhe abciximab. Përdorimi i bivalirudin ruan mundësinë 
shtesë ndaj GP IIb / IIIa frenuesit.817 Megjithatë, në 
pacientët me rrezik të ulët të para-trajtuar me klopidogrel, 
bivalirudin nuk duket se ofron avantazh ndaj heparinës.821

Ne pranojmë se pjesa më e madhe e provave në 



mbështetje të bivalirudin rrjedh nga studimet në të cilat 
krahasues ishte UFH plus GP IIb / IIIa iniibitorët, një 
kombinim i cili në mënyrë rutinore nuk aplikohet më.

Rekomandimet për trajtim antitrombotik te 
pacientët me NSTE-ACS që u nënshtrohen PCI-së 

UFH -heparine e pafraksionuar; 
LMWH -heparine me peshë-të-vogël molekuare

Një numër i konsiderueshëm i pacientëve do t'i 
nënshtrohet kateterizimit pas një faze trajtimi konservativ. 
Shumë prej këtyre pacientëve do të jenë në fondaparinux, 
një frenues indirekt i faktorit Xa, siç rekomandohet nga 
udhërrëfyesit aktual të bazuar në studimin: Strategjinë 
Optimale Antiagreguese për Intervenime (OASIS-5).180,822

Në këtë studim, shkalla e kombinuar për evente ishemike 
ishte e ngjashme, por komplikimet nga gjakderdhjet e 
rënda ishin dukshëm më të ulëta me fondaparinux se me 

enoxaparin. Kjo tërësi e favorshme e rezultateve klinike 
kishtë të përfshirë normat afat-gjata të vdekshmërisë dhe 
insultit. Për shkak të normës më të lartë të trombozës së 
kateterit në pacientët që i nënshtrohen PCI, të trajtuar 
vetëm me fondaparinux, doza e plotë intravenoze e UFH  
(85 U / kg) duhet të shtohet për parandalimin e formimit
të trombit/eve të kateterit.823

Studimet e mëparshme mbi pacientët me ACS që 
kryesisht trajtoheshin nëmënyrë konservative, kishin 
demonstruar superioritetin e enoxaparin ndaj UFH.824

Studimet më të reja në kuptim të PCI-së, nuk kanë gjetur 
avantazh të enoxaparin mbi UFH kur para-randomizimi 
për antikoagulim nuk ishte në përputhje me trajtimin e 
studimit ose kur ka pasur një kryqëzim post-
randomizues.819,820 Një përfitim i enoxaparin ndaj UFH në 
reduktimin e vdekshmërisë dhe komplikimeve të 
gjakderdhjes  është raportuar kohët e fundit në një meta-
analizë të pacientëve me NSTE-ACS.788

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Terapia antiagreguese

ASA rekomandohet për të gjithë pacientët pa kontraindikacione në dozë fillestare 
mbushëse orale prej 150-300 mg (ose 80-150 mg i.v.), dhe me dozë mbajtëse 
ditore prej 75-100 mg  afatgjate pa marrë parasysh strategjinë e trajtimit. 

I A 774,776, 
794

P2Y12 inkibitori rekomamndohet si shtesë e ASA, dhe mbahet 12 muaj, perveç në 
rast kontraindikacionesh si risku i tepërt i gjakderdhjes. Opsionet janë:

I A 337,341,
825

• Prasugrel (60 mg dozë mbushëse, 10 mg dozë ditore) te pacientët në të cilët 
anatomia koronare është e njohur dhe te të cilët procedohet me PCI nëse nuk ka 
kontraindikacion.

I B 337

• Ticagrelor (180 mg  dozë mbushëse , 90 mg dy herë në ditë) për pacientët me 
riks mesatar-deri-të-lartë për evente iskemike, pa marrë parasysh strategjinë 
fillestare të trajtimit përfhsirë edhe ata të paratrajtuar me klopidogrel, nëse nuk ka 
kontraindikacion.

I B 341

• Clopidogrel (600 mg  dozë mbushëse , 75 mg  dy herë në ditë ), vetëm atëherë 
kur prasugrel ose ticagrelor nuk janë në dispozicion apo janë të kontraindikuar.

I B 812,825

GP IIb/IIIa antagonistët duhet konsideruar për situatat e zgjedhjes së ngushtë 
(‘bail-out”) apo komplikimet trombotike. 

II a C

Para-trajtimi me prasugrel te pacientët në të cilët anatomia koronare është e 
panjohur, nuk rekomandohet.  

III B 826

Para-trajtimi me GP IIb/IIIa antagonistë te pacientët në të cilët anatomia koronare 
është e panjohur, nuk rekomandohet.  

III A 357,815

Terapia antikoaguluese

Antikoagulimi rekomandohet për të gjithë pacientët si shtesë e terapisë 
antiagreguese gjatë PCI-së. 

I A 180

Antikoagulimi  bëhet risqeve të iskemisë dhe të gjakderdhjes, dhe sipas profilit të 
efikasitetit-sigurisë së agjentit/medikamentit të zgjedhur. 

I C -

Bivalirudin (0.75 mg/kg bolus, pasuar me 1.75 mg/kg/orë deri në  4 orë pas 
procedurës) rekomandohet si alternativë e UFH plus  inkibitorit të receptorëve të 
GP IIb/IIIa gjatë PCI.

I A 815–817

UFH rekomandohet si antikoagulant për PCI nëse pacientët nuk mund të marrin 
bivalirudin. 

I C

Te pacientët me fondaparinux (2.5 mg në ditë s.c.), një bolus UFH (85 IU/kg, ose 60 
IU/kg në rast përdorimi përcjellës të inkibitorit të receptorëve GP IIb/IIIa) indikohet 
gjatë PCI-së.

I B 827

Enoxaparin duhet konsideruar si antikoagulant për PCI te pacientët e para-trajtuar 
me enoxaparin subkutan. 

II a B 788

Ndalja e antikoagulimit duhet konsideruar pas procedurës invazive përveë kur 
indikohet ndryshe. 

II a C

Kryqëzimi i UFH me LMwH nuk rekomandohet. III B 820



18.3 Infarkti i miokardit me elevim të 
segmetit -ST
Pacientët që bëjnë PCI duhet marrin kombinim të DAPT -
ASA dhe P2Y12 bllokues, sa më herët që është e 
mundshme para angiografisë, dhe një  antikoagulant 
parenteral. 

18.3.1 Terapia antiagreguese orale

Doza mbushëse orale e ASA prej 150 – 300 mg (ose i.v.
80 – 150 mg) pasuar me dozën ditore prej 75 – 100 mg 
p.o., duhet dhënë me qëllim inkibimin e agregimit 
trombocitar të varur nga TXA2.

Frenuesit e preferuar P2Y12 janë prasugrel (60 mg p.o. dozë e 
mbushjes; 10 mg dozë e mbajtjes) dhe ticagrelor (180 mg p.o. 
dozë mbushjeje; 90 mg dozë mbajtjeje).341,518 Në nën-grupet e 
para-përcaktuara të pacientëve me STEMI që iu nënshtruan 
PCI-së,  në studimin TRITON - TIMI 38, përfitimi i prasugrel-it 
ishte konsistent për fund-qëllimin primar në 15 muaj 
(prasugrel 10.0% ndaj klopidogrel 12.4%, HR 0.79, 95% CI 0,65-
0,97; p=0.02), pa rritje të konsiderueshme rreziku të 
gjakderdhjes jo të ndërlidhur me CABG (2.4% ndaj 2.1%, 
respektivisht; HR1.11; 95% CI 0,70-1,77; p=0.65). Më tej, kishte 
rrezik më të ulët të stent trombozës (1.6% ndaj 2.8%, 
respektivisht, HR 0,58;% CI 95 0,36 -0,93; p=0.02), si dhe të 
vdekshmërisë kardiovaskulare (1.4% ndaj 2.4%, respektivisht, 
HR 0,61, 95% CI 0,37-1,00 ; p= 0,047) 828 në favor të prasugrel-
it në përcjelljen 30-ditore dhe 15-mujore (2.4% ndaj 3.4%, 
respektivisht, HR 0,74, 95% CI 0,50-1,09; p=0,129).
Veçanërisht, dy të tretat e pacientëve me STEMI iu nënshtruan 
PCI-së si strategji primare e rivaskularizimit dhe një e treta iu 
nënshtrua PCI-së së vonshme ose sekondare pas fibrinolozës 
ose në mungesë të rivaskularizimit të hershëm. Prasugrel 
është i kundërindikuar në pacientët me insult paraprak apo 
TIA. Trajtimi me prasugrel në përgjithësi nuk rekomandohet 
për pacientët ≥75 vjet. Në grup-moshën ≥75 vjeç, -nëse 
trajtimi është i nevojshëm pas një vlerësimi të kujdesshëm të 
rrezikut-përfitimit individual -atëherë, pas  dozës mbushëse 
prej 60 mg, duhet ëprshkruar dozën e redukuar të mbajtjes 
prej 5 mg.811

Në pacientët me peshë trupore më pak se 60 kg, doza e 
mbajtjes prej 5 mg rekomandohet gjithashtu; kjo është 
treguar të rezultojë në reaktivitet më ulët të trombociteve -gjë 
e ngjashme me prasugrel 10 mg/ditë te pacientët me pesha të 
larta trupore; -dhe inkibim më i madh trombocitesh dhe HPR 
më të ulët, se sa me klopidogrel 75 m /ditë, me normë të 
ngjashme të gjakderdhjes.829  
Në nëngrupin e pacientëve me STEMI, hulumtimi i 
randomizuar PLATO, përfitimi i ticagrelor-it ndaj klopidogrel-it  
për fund-qëllim primar (9.4% ndaj 10.8%, respektivisht, HR 
0,87, 95% CI 0,75-1,01; p=0.07; p për ndërveprim 0,29), 823

ishte në përputhje me r ezultatet e përgjithshme, pa rrezik të 
lartë për gjakderdhje (TIMI jo-CABG madhor 2.5% ndaj 2.2%, 

respektivisht, HR 1,09; 95% CI 0,80-1,48; p= 0.60), por me 
prirje për rrezik më të ulët të vdekshmërisë kardiovaskulare në 
1 vit ( 4.7% ndaj 5.4%, respektivisht, HR 0,84, 95% CI 0,69-1,03; 
p=0.07). Në një analizë grumbullimi, prej 48 599 pacientësh, 
prej të cilëve 94% të paraqitur me sindromën akute koronare 
dhe 84% ishin trajtuar me PCI dhe frenues të P2Y12 -përfshirë 
prasugrel dhe ticagrelor -kanë qenë të ndërlidhur me një 
përfitim ndaj vdekshmërisë dhe pa tepricë sinjifikante të 
gjakderdhjes së madhe në mesin e pacientëve me STEMI.830

Me rëndësi, agjentët më të fuqishëm (prasugrel dhe 
ticagrelor) nuk duhet përdorur në pacientët me goditje 
paraprake hemorragjike apo me sëmundje të moderuar-deri-
të rëndë të mëlçisë. Kur asnjëri prej këtyre agjentëve nuk është 
në dispozicion (ose në qoftë se ata janë të kundërindikuar), 
klopidogrel p.o. 600 mg duhet dhënë si zëvendësim, në bazë 
të analizës së para-përcaktuar të PCI-së nga CURRENT-OASIS 
7.812

18.3.2 Terapia antiagreguese intravenoze
Shumë studime, të kryera para aplikimit të para-

mbushjes me thienopyridine dhe kryesisht me përdorim 
të Abciximab (bolus infuzion i 0,125 m /kg/ min deri në 
maksimumin e prej 10 mg/min për 12 orë) -
documentuan përfitime klinike nga GP IIb/ IIIa frenuesit si 
shtesë për te PCI-ja primare me UFH, 242,831-833, përfshirë 
përfitim sinjifkant në mbijetesën 1-vjeçare që ishte 
shpallur në një meta-analizë të frenuesve GP IIb / IIIa me 
abciximab.831

Studimi FINESSE testoi nëse administrimi i hershëm 
(up-stream), gjatë kontaktit të parë mjekësor mund të 
përmirësojë ose jo efikasitetin klinik të frenuesve GP IIb / 
IIIa, krahasuar me administrimin gjatë kohës së PCI 
primare. Në këtë studim, pacientët janë caktuar 
rastësisht sipas: abciximab paraprak ndaj abciximab në 
laborator të kateterizimit.271 Administrimi paraprak ndaj 
atij në 'Cath-lab' i abciximab-it nuk kishte asnjë efekt 
sinjifikant në fund-qëllimin primar të vdekjes, infarktit të 
miokardit rekurent, dhe pamjaftueshmërisë së zemrës, 
por në mënyrë sinjifikante kishte rritur rrezikun e 
gjakderdhjes. Në analizat e nëngrupeve, u vu re përfitimi 
me përdorimin e hershëm të Abciximab në pacientët e 
rekrutuar nga sistem ambulantor apo në pacientët me 
rrezik të lartë që paraqiteshin shpejtë në qendrën 'spoke'  
dhe kërkonin transferimin për PCI primare.834 Studimi i 
randomizuar, dyfish-i-verbër: On-TIME-2, me dozë të 
lartë të tirofiban-it, demonstroi një përfitim të 
rëndësishëm të administrimit të hershëm në krahasim 
me atë të vonshëm të përkohshëm në fund-qëllimin 
primar zëvendësues të rezolucionit të ST-segmentit dhe 
fund-qëllimin primar klinik të përbërë të vdekjes, infarktit 
të miokardit rekurent, ri-intervenimit urgjent në enën e 
cakut ose eventeve trombotike.835 Megjithatë,  përfitimi 
klinik ndërlidhej kryesisht me reduktim në nevojën e 
perceptuar për lirimin me kusht (bail-out) të tirofiban-it. 
Të dhënat e On-TIME-2 me 414 pacientë me fazë 



etiketimi-të-hapur të ardhjes, duke përdorur kriteret e 
njëjta të përfshirjes dhe përjashtimit dhe trajtimit 
shoqërues, shkalla e MACE u reduktua ndjeshëm nga 
doza e sistematike e tirofiban-it  kundrejt pa tirofiban ose 
placebo (5.8% kundrejt 8.6%; p=0,043), me 
vdekshmërinë të reduktuar (2.2% ndaj 4.1%, 
respektivisht; p= 0,051) dhe pa rritje të rrezikut të  
gjakderdhjes së madhe (3.4% ndaj 2.9%, respektivisht, 
p=0.58). 836 Mbetet e paqartë nëse efektet e vërejtura në 
në On-TIME-2 janë për shkak të në fillim administrimit 
ndaj atij më vonë, ose për shkak të administrimit 
sistematik ndaj atij të përkohshëm. Megjithatë, koha nga 
fillimi i simptomave deri te studiimi i medikamentit në 
FINESSE ishte dy herë më e gjatë sa ajo në On-TIME-2; 837

vetëm rreth 40% e pacientëve kishin nevojë për transfer 
nga spitali pa mundësi kateterizimi në një spital me një 
mundësi të tillë, dhe një numër i vogël ishin rekrutuar 
nga sistemi i ambulantor. Kjo mund t'i atribuohet 
dallimeve mes dy studimeve.

Administrimi intrakoronar në krahasim me atë  
intravenoz, i frenuesve GP IIb / IIIa është testuar në disa 
studime të vogla dhe është shoqëruar me disa përfitime,
të cilat nuk janë konfirmuar në studime të mëdha.838,839

Në rast të dëshmive angiografike të trombit të madh, 
riqarkullimit të ngadalshëm apo mos riqarkullimit, dhe 
komplikimeve të tjera trombotike, përdorimi i frenuesit 
GP IIb / IIIa si terapi e kushtëzuar (bail-out) duket e 
arsyeshme, edhe pse kjo nuk është testuar në hulumtim 
të randomizuar.

18.3.3 Antikoagulimi
Në studimin HORIZONS-AMI, një RCT me  3602 

pacientë me STEMI, bivalirudin me kushtëzim ('bail-
out') të frenuesve GP IIb/IIIa (në 7.2% të pacientëve) u 
gjet superior ndaj frenuesve sistematik GP  IIb/IIIa  
(kryesisht abciximab) plus UFH në lidhje me dy fund-
qëllimet kryesore të ngjarjeve negative klinike në tërësi 
(9.2% ndaj 12.1%, respektivisht; RR 0.76; 95% CI 0,63-
0,92; p=0,005) dhe gjakderdhje të madhe  (4.9% ndaj 
8.3%, respektivisht, RR 0.60, 95% CI 0,46-0,77; 
p=0.001).840 Përfitimi klinik konsistonte në mbijetesë 
sinjifikante nga bivalirudin në krahasim me grupin me 
GP II /IIIa frenues, si në 30 ditë poashtu edhe në 3 vjet 
(2.1% ndaj 3.1%, respektivisht, p=0.049 dhe 5.9% 
kundrejt 7.7%; p=0.03, respektivisht). Megjithatë, ka 
pasur një incidencë më të lartë të stent trombozës 
gjatë 24 orëve të para në grupin mebivalirudin (1.3% 
kundrejt 0.3%; p=0.001), e cila tëhiqej gjatë përcjelljes,
ndërsa para-randomizimi me UFH dhe 600 mg 
clopidogrel dozë mbushëse ishin parashikues të 
pavarur të rrezikut më të ulët të trombozës akute dhe 
subakute të stentit. Një studim më i ri, EUROMAX, 
krahasoi strategjinë e bivalirudin para-spitalor me UFH 

ose LMËH me përdorim opsional të frenuesit GP IIb / 
IIIa (69%) në 2218 pacientë me STEMI, me përdorimin 
e shpeshtë të qasjes radiale (47%) dhe me para-trajtimi 
me inhibitorët P2Y12 (98%). 841 Fund-qëllimi kryesor i 
vdekjes ose gjakderdhjes së madhe jo të lidhur me 
CABG në 30 ditë ka qenë dukshëm më i ulët me 
administrimin para-spitalor të bivalirudin se me UFH 
plus frenuesit GP IIb/IIIa opsional (5.1% ndaj 8.5%, 
respektivisht, RR 0.60, 95% CI 0,43-0,82; p=0.001). Nuk 
kishte dallime në vdekje (2.9% kundrejt 3.1%, 
respektivisht, RR 0,96, 95% CI 0,60-1,54; p=0.86), por 
ka pasur një rrezik më të ulët për gjakderdhje të 
mëdha  (2.6% kundrejt 6.0%, respektivisht; RR 0,43; 
95% CI 0,28-0,66; p=0.001) nxitur kryesisht nga 
dallimet në transfuzionin e gjakut, derisa normat e
TIMI gjakderdhjes së madhe nuk ishin ulur ndjeshëm 
(1.3% kundrejt 2.1%, respektivisht, RR 0,62, 95% CI 
0,32-1,20; p=¼0.15). Analizat e ndjeshmërisë kanë 
treguar që rezultatet të jenë në përputhje pa 
ndërveprime të rëndësishme me vendin e qasjes 
arteriale; megjithatë, stent tromboza ishte më e 
shpeshtë në grupin me bivalirudin (1.6% ndaj 0.5%, 
respektivisht, RR 2,89, 95% CI 1,14-7,29; p=0.02) në 30 
ditës, nxitur vetëm nga ndryshimi gjatë 24 orëve të 
para, e cila gjë ishte paralel me  tendencën drejt një 
norme më të lartë të ri-infarktit (1.7% kundrejt 0.9%, 
respektivisht, RR 1.93, 95% CI 0,90-4,14; p=0,08), 
pavarësisht përdorimit të frenuesve të P2Y12 në më 
shumë se gjysmën e pacientëve .Përfitimi ndaj 
vdekshmërisë vërejtur në studimin HORIZONS-AMI 
nuk ëshrtë konfirmuar nga EUROMAX, dhe stent-
tromboza ka mbetur pavarësisht infuzionit të zgjatur 
me bivalirudin. HEAT-PCI është studim i randomizuar, 
unicentrik, krahasues i bivalirudin me heparin të 
pafracsionuar në 1829 pacientë me STEMI me 
planifikim t'i nënshtrohen PCI primare.842  Studimi 
paraqet praktikën bashkëkohore në ndaljen e GP 
IIb/IIIa frenuesve për situata të cakutara ('bail-out')  (në 
15% të pacientëve të popullsisë së  randomizuar), të 
përdorimit të shpeshtë të inkibitorëve të P2Y12 (89% e 
pacientëve),  të qasjes radiale dhe dominimit të 
implantimit të DES. Në mesin e 1812 pacientëve të 
përfshirë në analizën finale, 1491 kanë bërë PCI 
primare. Masa primare e efikasitetit të rezultateve, një 
përbërje e nga-të-gjtiha-shkaqet e vdekshmërisë, 
insultit, infarktit rekurent të miokardit dhe 
rivaskularizimit të paplanifikuar të lezionit të cakut, 
ishte më e lartë në grupin me bivalirudin se në grupin 
UFH (8.7% ndaj 5.7%, respektivisht, HR1.52, 95% CI 
1,09-2,13; p=0,01), duke përfshirë një rritje të stent-
trombozës (3.4% ndaj 0.9%, respektivisht, RR 3.91, 
95% CI 1,61 -9,52; p=0.001), por pa dallim sinjifikant në 
vdekshmëri (5.1% ndaj 4.3%, respektivisht). Rezultati 
primar i sigurisë -i definuar si gjakderdhje e madhe 



BARC 3-5, -ishte 3.5% në grupin me bilvalirudin ndaj 
3.1% në grupin me UFH (p=0.59). Studimi BRAVE 4, 
shqyrtoi çështjen nëse një strategji e prasugrel plus 
bivalirudin (n=269) ishte superiore ndaj strategjisë me 
klopidogrel plus UFH (n=275) në PCI primare te 
pacientët me STEMI por u ndërpre për shkak të 
rekrutimit të ngadalshëm të pacientëve.843 Fund-
qëllimi primar  -i përbërë nga: vdekja, infarkti i 
miokardit, rivaskularizimi i paplanifikuar i arteries 
shkaktare të infarktit, stent trombozës, insultit apo 
gjakderdhjes së madhe, që u përcjell për 30 ditë  -
ndodhi në 15.6% ndaj 14.5%, përkatësisht (RR 1.09 , 

95% CI 0-1,79; p=0.68), fund-qëllimi sekondar  për 
iskemi i përbërë (vdekje, infarkt miokardi, 
rivaskularizim i arteries së infarktit, stent trombozë ose 
insult) është parë në 4.8% ndaj 5.5%, respektivisht (RR 
0,89; 95% CI 0,40-1,96; p=0,89) dhe fund-qëllimi 
sekondar për gjakderdhje (jo-të-lidhur me CABG, sipas 
përkufizimit të HORIZONS-AMI) ishte 14.1% kundrejt 
12.0%, respektivisht (RR 1.18, 95% CI 0,74-1,88 
p=0.54). 

Rekomandimet për trajtim antitrombotik te    pacientwt me STEMI që u nënshtrohen PCI-së primare 

Në përmbledhje, studimet e fundit krahasuese të 
bivalirudin me UFH pa përdorimin sistematik të 
frenuesve të GP IIb / IIIa mbështesin shqetësimet mbi 
një rrezik të tepruar për trombozë akute të stentit me 
bivalirudin, derisa dallimet për gjakderdhje të mëdha 
janë të vogla.
Enoxaparin [0.5 mg / kg i.v. ndjekur nga trajtimit 
nënlëkuror(s.c.)] u krahasua me UFH në një studim të 

randomizuar, me emërtim-të-hapur, i njohur si ATOLL. 
Këtu.  fund-qëllimi kryesor i përbërë prej vdekjes 30-
ditore, komplikimeve të infarktit të miokardit, dështimeve 
procedurale, dhe gjakderdhjevë të mëdha nuk ka qenë 
dukshëm më i ulët për grupin me enoxaparin (217%; 
p=0,063), por ka pasur reduktime në fund-qëllimin e 
përbërë kryesor sekondar të vdekjes, infarktit të miokardit 
rekurent ose ACS, ose rivaskularizimit urgjent, si dhe në 
fund-qëllimet e tjera sekondare tëpërbëra -të tilla si 
vdekja, apo arresti i ringjallur kardiak dhe vdekja, apo 
komplikim i infarktit të miokardit. Nuk kishte asnjë tregues 
të rritjes së incidencës për gjakderdhje nga përdorimi i 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Terapia antiagreguese

ASA rekomandohet për të gjithë pacientët pa kontraindikacione në dozë fillestare 
mbushëse orale prej 150-300 mg (ose 80-150 mg i.v.), dhe me dozë mbajtëse 
ditore prej 75-100 mg afatgjate pa marrë parasysh strategjinë e trajtimit. 

I A 776,794

P2Y12 inkibitori rekomamndohet si shtesë e ASA, dhe mbahet 12 muaj, perveç në 
rast kontraindikacionesh si risku i tepërt i gjakderdhjes. Opsionet janë:

I A -

• Prasugrel (60 mg dozë mbushëse, 10 mg dozë ditore) nëse nuk ka 
kontraindikacion.

I B 828

• Ticagrelor (180 mg dozë mbushëse , 90 mg dy herë në ditë), nëse nuk ka
kontraindikacion.

I B 823

• Clopidogrel (600 mg  dozë mbushëse , 75 mg  dy herë në ditë ), vetëm atëherë 
kur prasugrel ose ticagrelor nuk janë në dispozicion apo janë të kontraindikuar.

I B 812

Rekomandohet dhënia e P2Y12 inkibitorëve gjatë kohës së kontaktit të parë
mjekësor.

I B 777,846–848

GP IIb/IIIa antagonistët duhet konsideruar për situatat e zgjedhjes së ngushtë 
(‘bail-out”), apo evidences së mos-riqarkullimit, apo komplikimit trombotike. 

II a C -

Përdorimi në fillim (‘up-stream’) i GP IIb/IIIa inkibitorit (ndaj përdorimit në 
laborator ) mund të konsiderohet te pacientët me risk-të-lartë që transferohen për 
të bërë PCI primare.  

II b B 271,834,
835,849

Antikoaguluntët

Antikoagulimi rekomandohet për të gjithë pacientët si shtesë e terapisë 
antiagreguese gjatë PCI-së. 

I A 776,794

Antikoagulimi bëhet sipas risqeve të iskemisë dhe të gjakderdhjes, dhe sipas 
profilit të efikasitetit-sigurisë së agjentit/medikamentit të zgjedhur. 

I C -

Heparina e pafraksionuar: 70-100 U/kg i.v. bolus -kur nuk planifikohet inkibitori GP 
IIb/IIIa; 50-70 U/kg i.v. bolus me GP IIb/IIIa inkibitor.

I C -

Bivalirudin 0.75 mg/kg bolus, pasuar me 1.75 mg/kg/orë deri në 4 orë pas 
procedures.

II a A 243,840,841

Enoxaparin i.v.0.5 mg/kg me ose pa GPIIb/IIIa inkibitor.  II a B 842–844,850



enoxaparin ndaj UFH. Në analizën sipas-protokollit të 
studimit ATOLL -më më shumë se 87% e popullsisë në 
studim  -enoxaparin i.v. ishte superior ndaj UFH në 
zvogëlimin e fund-qëllimit primar (RR 0,76; 95% CI 0,62-
0,94; p=0,012), por edhe fund-qëllimt për iskemi: 
vdekshmëria (RR 0.36, 95% CI 0,18-0,74; p=0,003) dhe 
gjakderdhjes së madhe (RR 0.46, 95% CI 0,21-1,01; 
p=0,050), duke kontribuar në përmirësimin e përfitimit të 
përgjitshëm klinik (RR 0.46, 95% CI ,3-,74; p=0,0002) në 
pacientët që i nënshtrohen PCI-së primare. Bazuar në 
këto konsiderata, enoxaparin mund të konsiderohet si një 
alternativë për UFH si antikoagulant për PCI primare.844

Përdorimi i fondaparinux në kuadër të PCI-së primare 
ndërlidhej me dëm potencial në studimin:OASIS-6, dhe 
për këtë arsye nuk rekomandohet.845 Në veçanti, kur 
përdoret vetëm, gjatë PCI primare, fondaparinux është e 
lidhur me rrezikun e kateter-trombozës. Andaj, një 
antikoagulant shtesë me aktivitet anti-IIa (heparin e 
pafraksionuar ose enoxaparin) duhet të administrohet. 

18.4 Çështjet e interesit dhe konditat speciale 

18.4.1 Para-trajtimi me P2Y12 inhikibitorë
Clopidogrel-i

Koncepti i para-trajtimit me bllokues të  P2Y12-
receptorëve ështëbazuar në vëzhgimin se rreziku i PCI 
varet në nivel ndër-procedural të inkibimit trombocitar. 
Tri studime të mëdha klinike që mbështesin këtë 
koncept janë (i) CURE, (ii) CREDO, dhe (iii) 
TARGET.791,825,851 Dëshmi shtesë rreth para-trajtimit me 
bllokues të P2Y12-receptorëve vjen nga nocioni se 
përfitimi i GP IIb/IIIa frenimit ndaj placebo në studimet e 
të kaluarës është zbutur në studimet më të fundit me 
inkibim sistematik fillestar  të P2Y12-
receptorëve.269,817,821

Një meta-analizë e kohëve të fundit vlerësoi 
marrëdhëniet e para-rajtimit me clopidogrel  ndaj 
gjendjes pa trajtim për vdekshmëri dhe gjakderdhje të 
madhe në mesin e pacientëve që iu nënshtruan PCI-së. 
Para-trajtimi me clopidogrel nuk kishte efekt në vdekjen 
(OR 0,80; 95% CI 0.57 - 1.11) ose në rrezikun e  
gjakderdhjes së madhe (OR 1.18, 95% CI 0.93- 1.50), por 
rreziku i ngjarjeve të mëdha të zemrës është reduktuar 
në mënyrë të konsiderueshme (OR 0.77, 95% CI 0.66-
0.89, p=0.001).777 Më tej. ishte treguar heterogjenitet i 
konsiderueshëm në bazë të modalitetit të paraqitjes 
klinike të SCAD, NSTE-ACS, dhe STEMI, duke sugjeruar 
mungesë në efektet e një trajtimi konsistent -sidomos në 

lidhje me vdekshmërinë -përgjatë gjithë spektrit klinik. 
Përfitimi i para-trajtimit ishte më i madh me rritjen e 
ashpërsisë së paraqitjes klinike.

Në veçanti, para-mbushja me clopidogrel nuk 
përmirësoi rezultatet iskemike në PCI për SCAD, me 
prirje për më shumë gjakderdhje.777 Në NSTE-ACS, ka 
pasur një reduktim sinjifkant në ngjarjet e mëdha 
kardiovaskulare (OR 0.78, 95% CI 0,66-0,91; p=0,002) 
nxitur kryesisht nga infarkti i miokardit, me një prirje për 
më shumë TIMI gjakderdhje të mëdha (OR 1,28; 95% CI 
0,98-1,67; p=0.07).

Në PCI primare për STEMI, një studim i vetëm ka 
evaluuar administrimin e DAPT para hospitalizimit, se sa 
gjatë spitalizimit, por është ndërprerë para kohe për 
shkak të rekrutimit të ngadalshëm, me një tendencë 
drejt një proporcioni më të lartë të rrjedhës TIMI 2 ose 3  
dhe më pak evente iskemike në grupin me para-
trajtim.846 Megjithatë, kjo praktikë e zakonshme në 
Evropë është e mbështetur nga një vdekshmëri më e 
ulët (OR 0.50 , 95% CI 0,26-0,96) pa tepricë sinjifikante 
në gjakderdhjet e mëdha (apo 0,78; 95% CI 0,42-1,45).777

Prasugrel-i dhe ticagrelor-i
Studimi ACCOAST është studimi më i madh dhe i vetmi 
rreth para-trajtimit që ka hetuar përdorimin e prasugrel 
(30 mg) ndaj placebo para PCI-së në 4033 pacientët me 
NSTE-ACS. Në përgjithësi, 69% e pacientëve i ishin 
nënshtruar PCI dhe 5% CABG. Kur PCI është kryer, duke 
shtuar një dozë shtesë prej 30 mg prasugrel është dhënë 
pas angiografisë diagnostikuese koronare në grupin e 
para-trajtimit dhe 60 mg prasugrel është dhënë në 
grupin placebo. Fund-qëllimi kryesor, një përbërje e 
vdekjes kardiovaskulare, infarktit të miokardit, insultit, 
rivaskularizimit urgjent, dhe me frenues të GP IIb/IIIa për 
7 ditë -ishte e ngjashme për të dy grupet (HR me para-
trajtim, 1.02, 95% CI 0.84 -1,25; p=0,81). Shkalla e fund-
qëllimit për siguri të TIMI për gjakderdhje të mëdha, 
gjatë ditës së 7-të, ishte më e lartë me par-trajtimin (HR 
1,90; 95% CI 1,19-3,02; p=0,006). Studimi ishte stopuar 1 
muaj para përfundimit të regjistrimit për shkak të rritjes 
së tepruar të gjakderdhjeve të mëdha, dhe mungesa e  
mëtejshme në përfitimin me para-trajtim me 30 mg 
prasugrel, me një vonesë mesatare kohore prej 6 orësh 
para angiografsëi, çoi në një inkibim shumë më të 
shpejtë dhe më të thellë të agregimit trombocitar; se 600 
mg clopidogrel dozë e mbushjes e dhënë në studimin:  
ARMYDA-5.789 Brenda një ore pas PCI, është vërejtur 
fenomeni i kapjes së profilit farmakodinamik në grupin 
me para-trajtim dhe në grupin e trajtuar në laborator me 
prasugrel 60 mg. Këto profile shumë të ndryshme 
farmakodinamike mund të dyshohen për tepricën e 
gjakderdhjeve periprocedurale të mëdha, të raportuara 
në grupin me para-trajtim, përkatësisht gjakderdhjet e 
ndërlidhura me vendin e qasjes dhe kullimi perikardial. 
Nuk janë vërejtur dallime të tilla dramatike me 
klopidogrel 600 mg, sipas së cilave profilet e sigurisë së 



në-laborator ndaj para-trajtimit të jenë të ngjashme.789

Një strategji e para-trajtimit, në krahasim me 
administrim të vonuar të ticagrelor, nuk është testuar 
deri më tani. Në studimin PLATO, të gjithë pacientët 
kishin marrë para-trajtim me clopidogrel ose ticagrelor, 
pavarësisht strategjisë së trajtimit (invazi kundrejt jo-
invazive) dhe pacientët që iu nënshtruan PCI-së kishin 
marrë frenuesit e P2Y12-receptorëve në një mesatare 
prej 4 orësh para intervenimit. Prandaj, raporti rrezik-
përfitim i para-trajtimit duke përdorur ticagrelor para 
angiografisë diagnostike koronare nuk është i njohur.

18.4.2     P2Y12 inkibitorët intravenoz
Cangrelor është P2Y12-inkibitor i drejtpërdrejtë, i 

kthyeshëm, me veprim të shkurtër (gjysmë-jetë  prej 3 
min.), që nuk kërkon konvertim metabolik, edhe pse nuk 
është në dispozicion për administrim oral. Është përdorur 
gjatë PCI me rezultate të përziera. Në studimin: 
CHAMPION-PHOENIX, studim i dyfishtë-verbër, placebo-
kontrollë, 11 145 pacientë të cilët i janë nënshtruar ose 
PCI urgjente ose elektive dhe kanë marrë terapi të 
rekomanduar sipas udhërrëfyesve, ishin randomizuar për 
të marrë bolus-infuzion të cangrelor (30 mg / kg, 4 mg / kg 
/ min) ose një dozë mbushëse prej 300 mg ose 600 mg 
clopidogrel. Shkalla e efikasitetit primar të fund-qëllimit si 
një përbërje e vdekjes, infarktit të miokardit,  
rivaskularizimit të nxitur nga iskemia, apo stent-tromboza 
në 48 orë pas randomizimit -ishte 4.7% në grupin me 
cangrelor dhe 5.9% në grupin me clopidogrel (përcaktim i 
OR 0,78; 95% CI 0,66 -0,93; p=0,005).852 Stent-trombozë u 
zhvillua në 0.8% të pacientëve në grupin me cangrelor 
dhe në 1.4% në grupin me clopidogrel (OR 0,62; 95% CI 
0,43-0,90; p=0,01). Gjakderdhjet e rënda në 48 orë nuk 
dallonin në mënyrë të konsiderueshme. Edhe pse është 
përdorur përkufizimi universal i infarktit të miokardit, 
incidenca e infarktit të miokardit me Q-valë  nuk dallonte 
ndërmjet grupeve të studimit.852 Analiza e grumbulluar e 
para-përcaktuar  nga të dhënat e pacientëve nga tri 
studime për  cangrelor (CHAMPION-PCI, CHAMPION-
PLATFORM, dhe CHAMPION-PHOENIX) konfirmoi norma 
të ulëta të komplikimeve periprocedurale trombotike të 
PCI  (3.8% për cangrelor ndaj 4.7% për kontroll, ose 0,81; 
95% CI 0,71-0,91; p=0,0007) dhe për stent-trombozë  
(0.5% ndaj 0.8%, respektivisht, OR 0,59; 95% CI 0,43-0,80; 
p=0.0008) me asnjë ndryshim në  gjakderdhje të madhe 
sipas studimit GUSTO.853 Këto përfitime të hershme ishin 
mbajtur në 30 ditë dhe është parë të jenë konsistente në 
të gjitha nëngrupet e para-përcaktuara. Nuk kishte asnjë 
korrelacion midis efektit të trajtimit dhe paraqitjes klinike 
dhe kishte një ulje sinjifkante të  incidencës të Q-valë 
infarkt miokardi në favor të cangrelor. Në përgjithësi, 
cangrelor duket të jetë opsion i mirë terapeutik në 
pacientët naiv-ndaj-P2Y12 frenuesve që i nënshtrohen 
implantimit të stentit koronar. Duhet vënë në dukje se nuk 

kishte asnjë efekt mbi vdekshmërinë dhe që përfitimi i 
cangrelor erdhi kryesisht nga parandalimi i stent-
trombozës intraprocedurale.853  

Përveç kësaj, përdorimi i cangrelor mundëso që 
inkibimi trombocitar të mbahet deri në kirurgji në 
pacientët që ndërpresin terapinë orale antiagreguese, pa 
asnjë tejkalim të gjakderdhjes perioperative, në dallim me 
ndërprerjen e P2Y12 oralë disa ditë para CABG.854

Cangrelor ende nuk është miratuar nga Agjensioni 
Mjekësor Evropian ose Administrata Federale e 
Medikamenteve (FDA) dhe për këtë arsye kurrfarë 
rekomandimi specifik në lidhje me përdorimin e tij nuk 
mund të jepet.

18.4.3 Antikoagulimi pas intervenimit 
koronar perkutan te pacientët me 
sindromë akute koronare

Hulumtimi i fundi i njohur si: ATLAS ACS 2 - TIMI 51, ka 
treguar se shtimi i rivaroxaban -ose 2.5 mg ose 5,0 mg, dy 
herë në ditë -ndaj ASA dhe clopidogrel-it në mesin e 
pacientëve ACS, ka ulur efikasitetin për fund-qëllimin 
primar përbërë prej: vdekjes kardiovaskulare, infarktit të 
miokardit, dhe goditjes në tru (9.1% ndaj 10.7%, 
respektivisht; HR 0,84; 95% CI 0,74-0,96; p=0,008), por u 
shoqërua me përafërsisht katër-fishin e rritjes së rrezikut 
të gjakderdhjes së madhe jo të ndërlidhur me CABG 
(2.1% ndaj 0.6%, respektivisht, HR 3.96, 95% CI 2,46-6,38; 
p=0.001) dhe një rritje të rrezikut hemorragjisë 
intrakraniale.855  Doza dy herë në ditë prej 2.5 mg e 
rivaroxaban-it kishte rezultuar në norma ndjeshëm më të 
ulëta për vdekshmërinë nga të gjitha-shkaqet dhe atë 
kardiovaskulare, e cila gjë nuk u vu re me dozën 5.0 mg 
dy herë në ditë. Përbërja e stent-trombozës së qartë dhe 
asaj të mundshme 

ishte më e ulët në grupin me grumbullim (1.9% 
kundrejt 1.5%, respektivisht, HR 0.65, p=0.017) dhe 
grupin me 2.5 mg dy herë në ditë (1.9% ndaj 1.5%, 
respektivisht, HR 0,61; p= 0,023) me një prirje për ulje 
incidence në grupin me 5 mg dy herë në ditë (1.9% ndaj 
1.5%, respektivisht; HR 0.70; p=0,089). 856 Ky studim 
(ATLAS ACS 2-TIMI 51) nuk e ka testuar kombinimin e 
rivaroxaban me prasugrel ose ticagrelor, i cili mund të jetë 
i ndërlidhur me rrezik edhe më të lartë gjakderdhjeje. Ky 
hulumtim sugjeron që rivaroxaban me dozë të ulët  (2.5 
mg dy herë në ditë) mund të konsiderohet në pacientët 
që marrin l ASA dhe clopidogrel pas ACS, sidomos pas 
STEMI-t.857 Megjithatë, faza III e hulumtimit për apixaban, 
një tjetër faktor Xa-antagonist, në studimin APPRAISE-
2,858 i cila krahasoi apixaban-in me dozë të plotë (5 mg 
b.i.d.) në kombinim me DAPT kundër vetëm DAPT, u 
ndalua në fillim për shkak të shqetësimeve rreth sigurisë 
që lidhen me një rrezik të tepërt për gjakderdhje dhe 
mungesës për përfitim në rezultatet për iskemi te 



pacientët në rrezik të lartë të ACS. Veçanërisht, popullsia 
e studimit bartte komorbiditete të larta dhe regjimi sipas 
dozës së apixaban-it ishte doza e plotë e përdorur për të 
parandaluar insultin kardioembolik te fibrilacioni atrial jo-
valvular. Së fundmi, darexaban dhe dabigatran ishin që të 
dy të testuar në fazën II të shkallës-dozuese të sudimit te 
pacientët post-ACS.859,860 Në të dy rastet, u observua rritja 
e gjakderdhjeve të mëdha të varura-nga-doza, por nuk 
kishte asnjë shenjë të efikasitetit të shtuar, kur duke 
shtuar terapi antikoagulante terapisë antiagreguese në 
këtë kontekst. Në anën tjetër, hulumtimet e faza II e 
shkallës-dozuese me rivaroxaban dhe apixaban

demonstruan incidencë më të lartë të gjakderdhjes së 
madhe të varur nga doza, por një normë dukshëm më të 
ulët të vdekjes, infarktit të miokardit apo insultit sesa me 
placebo për rivaroxaban dhe prirje për apixaban.861,862

Tiparet farmakologjike të antikoagulantëve direkt oral 
janë përmbledhur në Tabelën 14.

Në përfundim, roli i antikoagulantëve direkt oral në 
kombinim me DAPT në parandalimin sekondar të ACS 
është premtues, por interpretimi i tërësisë së provave për 
klasën e antikoagulantëve oral nuk është përfundimtar 
dhe kërkon studime të mëtejshme.

18.4.4 Antikoagulimi gjatë intervenimit 
koronar perkutan te pacientët në 
antikoagulim oral

Një pjesë e konsiderueshme e pacientëve (6 - 8%) që u 
nënshtrohen PCI-së kanë indikacion për antikoagulim 
afatgjatë oral me një antagonist të vitaminës K (VKA) 
ose NOAC, për shkak të konditave të ndryshme të tilla 
si AF me risk të moderuar-deri-të lartë për emboli, 
valvulat mekanike të zemrës, ose tromboembolizmi 
venoz. Ndërprerja e terapisë VKA mund të ekspozojë 
pacientin ndaj rritjes së rrezikut për episode 
tromboembolike.863 Ndërhyrja  koronare perkutane 
mund të jetë një proces delikat nën antikoagulim të 
plotë me VKA ose NOAC.

Në PCI elektive, nuk nevojitet anticoagulim shtesë nëse 
raporti ndërkombëtar i normalizuar (INR) është =2.5. 
Qasja radiale duhet të jetë zgjedhja e preferuar, për të 
zvogëluar rrezikun e gjakderdhjes periprocedurale. PCI 
pa ndërprerje të VKA, për të shmangur terapinë 
urëzuese që mund të çojë në më shumë gjakderdhje 
apo komplikime iskemike, duhet të jetë strategjia e 
parapëlqyer. Përdorimi i frenuesit GP IIb/IIIa, përveç 
për situata kushtëzuese ('bail out'), duhet të shmanget 
gjithashtu.
PCI primare te pacientët me antikoagulim terapeutik oral 
duhet të kryhet nëpërmjet qasjes radiale me përdorim të 
anticoagulimit shtesë parenteral, pavarësisht nga koha e 

dozës së fundit të antikoagulantit oral. Duke pasur 
parasysh efektin afat-shkurtër të veprimit prej 25 
minutash dhe rrezikun e ulët për gjakderdhjetë  
bivalirudin -përdorur gjatë procedurës dhe ndërprerë 
menjëherë pas PCI primare -mund të jetë e preferuar ndaj 
UFH ose enoxaparin, sidomos kur pacientët janë të 
ekspozuar ndaj dabigatran. Enoxaparin duhet të jetë 
antikoagulanti i preferuar parenteral në rastet e 
ekspozimit paraprak ndaj frenuesve anti-Xa (rivaroxaban 
ose apixaban) për të shmangur kryqëzimin. Përveq
situatave kushtëzuese, inkibitorët e GPIIb/IIIa në 
përgjithësi duhet të shmangen.

18.4.5 Terapia antitrombotike pas 
intervenimit koronar perkutan te 
pacientët që kanë nevojë për 
antikoagulim oral

Ekspozimi afatgjatë i pacientëve ndaj terapisë së 
trefishtë ndërlidhet me rrezik të lartë të 
gjakderdhjes.864 Gjakderdhjet fatale ndaj të gjitha 
gjakderdhjeve përfaqësohen me raportin 1 në 10, nga 
të cilat gjysma janë me origjinë intrakraniale dhe 
gjysma nga trakti gastrointestinal.865 Evidenca në 
dispozicion është shumë e dobët për të ofruar 
udhëzime të qarta.866,867 Terapia e trefishtë, e përbërë 
nga ASA, clopidogrel, dhe NOAC pas PCI-së, duhet të 
jepet vetëm nëse indikacioni bindës ekziston (dmth  AF 
paroksizmal, perzistent, ose permanent me 
pamjaftueshmëri të zemrës, hipertensioni, mosha ≥75 
[dyfishi], diabeti, insulti [dyfish], sëmundja vaskulare, 
Mosha 65-74 dhe gjinia [Femër] (CHA2DS2-VASC); 
rezultati ≥2; valvulat mekanike; historia e kohëve të 
fundit apo e përsëritjes së trombozës të thellë venoze 
ose embolisë pulmonare).  Terapia e trefishtë duhet të 
kufizohet në kohëzgjatje, varësisht nga gjendja klinike 
tromboembolike (rezultati CHA2DS2-VASC) dhe 
rreziqet e gjakderdhjes: hipertensioni, funksioni 
abnormal renal/mëlçisë, insulti, historia e gjakderdhjes 
apo predispozicionit, labiliteti i INR-së, të moshuarit, 
barërat/alkooli -HAS-BLED rezultati. Përdorimi i 
prasugrel ose ticagrelor si pjesë e terapisë së trefishtë 
duhet të shmanget, duke pasur parasysh mungesën e 
përfitimit të njohur dhe rrezikun më të madh për 
gjakderdhje të madhe në krahasim me clopidogrel (HR 
4.6; 95% CI 1,9-11,4, p=0.001) në një studim 
vëzhgimor.868 Mbrojtja e lukthit duhet implementuar 
me inkibitor të pompës protonike. Intensiteti dozës së 
antikoagulimit oral duhet të monitorohet me kujdes 
me synim të INR-së prej 2.0-2.5 në rast të 
antagonistëve të vitaminës K dhe përdorim të dozës së 
ulët testuar për parandalimin e insultit në rastin e 
NOAC (dabigatran 110 mg dy herë në ditë; rivaroxaban 
15 mg një herë në ditë, etj) .



Tabela 14 Veçoritë farmakologjike të antikoagulantëve të rinj

AF –fibrilacion atrial; b.i.d –dy here në ditë;

Rekomandimet mbi llojin e stentit (DES ndaj BMS) janë 
të vështira për shkak të mungesës së të dhënave 
përfundimtare. Edhe pse DAPT rekomandohet në 
mënyrë rutinore për një kohëzgjatje prej së paku 1 
muaj pas BMS dhe për 6 muaj pas DES, rreziku për 
stent-trombozë (dhepër fund-qëllime tjera për iskemi) 
në mes të 1 dhe 12 muajve pas stentimit shfaqet i 
ngjashëm me të dy platformat e stentit.124,352,869 Përveç 
kësaj, të dhënat e fundit mbi rrezikun e ngjarjeve 
negative në mesin e pacientëve të cilët kanë ndërprerë 
medikimin me DAPT648 dhe pacientët që i nënshtrohen 
një operacioni jo-kardiak, sugjerojnë që nuk ka dallime 
në mes të BMS dhe DES.663 Derisa të dhënat nga 
studimet e randomizuara të jenë në dispozicion, ky 
grup punues rekomandon përdorimin e DES-ave të 
gjeneratës së re ndaj BMS në pacientët që kanë nevojë 
për antikoagulim oral dhe që janë me rrezik të ulët për 
gjakderdhje (rezultati HAS_BLED ≤2). Në mesin e 
pacientëve që i nënshtrohen PCI të cilët kanë 
neantikoagulim oral dhe kanë një rrezik të lartë për 
gjakderdhje (rezultati HAS-BLED ≥3) zgjedhjen mes 
BMS dhe DES të brezit të ri duhet të vendoset në baza 
individuale.

Ndërprerja e ASA duke mbajtur clopidogrel-in është 
vlerësuar në studimin: WOEST, i cili randomizoi 573 
pacientë ose për terapi të dyfishtë me antikoagulim oral 
dhe klopidogrel (75 mg në ditë), ose për terapi të trefishtë 
me antikoagulim oral, clopidogrel dhe ASA 80 mg në ditë. 
Mjekimi u vazhdua për 1 muaj pas vendosjes së  BMS në 
35% të pacientëve dhe për 1 vit pas vendosjes së DES në 
65% të të tjerëve; përcjellja ishte për 1 vit.870 Intervenimi 
koronar perkutan ishte bërë në gjysmën e pacientëve me 
VKA  dhe një e treta ishin paraqitur me NSTE-ACS. Fund-
qëllimi parësor për çfarëdo gjakderdhjeje TIMI ishte 
dukshëm më i ulët në grupin me terapi të dyfishtë (19.5% 
ndaj 44.9%, HR 0.36, 95% CI 0,26-0,50; p=0.001). Normat 
e infarktit të miokardit, insultit, TVR, apo stent-trombozës 
nuk ndryshuan në mënyrë sinjifikante, por mortaliteti nga 
të gjitha-shkaqet ishte më i ulët në grupin me terapi të 
dyfishtë (të dyfishtë 2.5% kundrejt trefishtë 6.4%; 
p=0,027) në 1 vit. Megjithatë, dallimet ishin nxitur nga 
gjakderdhjet e vogla, meqë gjakderdhja e madhe nuk ka 
qenë dukshëm më e ulët, qasja femorale është përdorur 
në shumicën e pacientëve (74%), dhe terapia e trefishtë u 
zgjat për 1 vit. Edhe pse studimi ishte shumë i vogël për të 
vlerësuar rezuultatet e iskemisë, terapia e dyfishtë me 
clopidogrel dhe antikoagulantë oral mund të konsiderohet 
si alternativë për terapinë e trefishtë te pacientët me 
rrezik të lartë gjakderdhjeje.

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Caku Factor IIa 
(thrombin) 

Factor Xa Factor Xa

T max (h) 0.5–2 2–4 3–4
Cytochrome P450 
metabolizmi

- None 32%
(CYP314, J2J)

Minimal
(CYP 3A4, 3A5)

Biodispozicioni (%) 6.5 80
(100 me ushqim)

50

Ttransportuesit P-glycoprotein P-glycoprotein
BRCP

P-glycoprotein
BRCP

Lidhja me proteina (%) 35 93 87
Gjysmë-koha (h) 12–14 9–13 8–15
Ekskretimi renal (%) 80 33 27
Regjimi dozues 110 dhe 150 mg 

b.i.d.
2.5 mg b.i.d. për ACS;
15 and 20 mg q.d. për AF

2.5 and 5 mg b.i.d.



Rekomandimet për terapinë antitrombotike te pacientët që u nënshtrohen PCI-së, e të cilët duhet antikoaguluar

CHA2DS2 -VASc –Pamjaftueshmëri zemre, Hipertension, Mosha ≥75 [dyfish poena], Diabet, Insult [dyfish poena], -Sëmundje vaskulare,             
             Mosha 65–74 dhe Gjinia[femër]); 

HAS-BLED -Hipertension, Abnormalitet i funksionit renal/hepatik, Insult, Histori e gjakderdhjes ose predispozicion, Labilitet i INR, Të   
moshuarit, barnat/alkooli;

(N)OAC -Antikoagulant Oral Jo-vitaminë K Antagonist

18.4.6 Kohëzgjatja e terapisë së 
dyfishtë antiagreguese pas 
intervenimit koronar perkutan 
Në studimet kryesore themeluese të vlerës 
së DES-ave të brezit të ri, kohëzgjatja e DAPT 
ishte 2 - 3 muaj për stentin me sirolimus dhe 
6 muaj për stentin me paclitaxel. Duke 

përcjellur shqetësimet estent-trombozës 
dhe eventet negative iskemike,651 disa 
dokumente udhëzuese rekomanduan DAPT 
për 1 vit ose më gjatë pas implantimit të 
DES.779 Analizat e detajuara krahasuese të 
DES të brezit të ri me BMS konfirmuan asnjë 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Te pacientët me indikacion të plotë për antikoagulim oral (p.sh. fibrilacion 
atrial me CHA2DS2-VASc>2, tromboembolizëm venoz, tromb të LV, apo 
protezë mekanike të valvulës), antiokoagulimi oral rekomandohet si shtesë e 
terapisë antiagreguese.

I C

DES-at e gjeneratës së re, preferohen kundrejt atyre BMS te pacientët që u 
duhet antikoagulimi oral nëse risku i gjakderdhjes është i ulët (HAS-BLED ≤2).

II a C

Te pacientët me SCAD dhe fibrilacion atrial me CHA2DS2-VASc poentim ≥2 me 
risk të ulët të gjakderdhjes (HAS-BLED ≤ 2), terapia fillestare e trefishtë e  
(N)OAC dhe ASA (75–100 mg/ditë) dhe klopidogrel 75 mg/dditë duhet 
konsideruar për kohëzgjatje prej së paku 1 muaj  pas BMS  apo DES të 
gjeneratës së r, pasuar me terapi të dyfishtë me (N)OAC dhe aspirin 75–100 
mg/ditë apo klopidogrel (75 mg/ditë) me vazdhdim deri në 12 muaj. 

II a C

DAPT duhet konsideruar si alternativë ndaj terapisë së trefishtë fillestare për 
pacientët me SCAD dhe fibrilacion atrial me CHA2DS2-VASc poentim ≤1.

II a C

Te pacientët me ACS dhe fibrilacion atrial me risk të ulët të gjakderdhjes  
(HAS-BLED ≤ 2), terapia fillestare e trefishtë e (N)OAC dhe ASA (75–100 
mg/ditë) dhe clopidogrel 75 mg/ditë duhet konsideruar për kohëzgjatje prej 6 
muajsh pa marrë parasysh llojin e stentit pasuar me (N)OAC dhe aspirin 75–
100 mg/ditë ose klopidogrel (75 mg/ditë) vazhduar deri në 12 muaj. 

II a C

Te pacientët që u duhet antikoagulimi oral me risk të lartë të gjakderdhjes 
(HAS BLED ≥3), terapia e trefishtë e (N)OAC dhe ASA (75–100 mg/ditë) dhe 
klopidogrel 75 mg/ditë duhet konsideruar për kohëzgjatje prej 1 muaj pasuar 
me (N)OAC dhe aspirin 75–100 mg/ditë ose klopidogrel (75 mg/ditë) pa 
marrë parasysh gjendjen klinike (SCAD apo ACS) dhe tipin e stentit (BMS apo 
DES i gjeneratës së re).

II a C

Terapia e dyfishtë e (N)OAC dhe klopidogrel 75 mg/ditë mund të konsiderohet 
si një alternativë e terapisë iniciale së trefishtë te pacientët e zgjedhur. 

II b B 865,870

Përdorimi i ticagrelor dhe prasugrel si pjesë e terapisë iniciale të trefishtë nuk 
rekomandohet. 

III C

Terapia antikoaguluese pas PCI-së te pacienti me ACS

Te apcientët e zgjedhur të cilët marrin ASA dhe clopidogrel, rivaroxaban me 
dozë të ulët (2.5 mg dy herë në ditë) mund të konsiderohet në kondita të PCI-
së për ACS, nëse pacienti është me risk të ulët të gjakderdhjes. 

II b B 855

Antikoagulimi gjatë PCI-së te pacientët me antikoagulim oral

Rekomandohet përdorimi i antikoagulimit shtesë parenteral, pa marrrë 
parasysh kohën që nga doza e fundit e (N)OAC.

I C

Antikoagulantët periprocedural parenteral (bivalirudin, enoxaparin ose UFH) 
duhet ndalur menjëherë pas PCI-së primare. 

II a C



çështje të sigurisë, norma të ngjashme të 
vdekjes, dhe infarkt miokardi, gjatë ndjekjes 
afat-gjatë përgjatë 5 vitesh me kohëzgjatje 
heterogjene të DAPT, duke filluar nga 2 muaj 
deri ne 1 vit.124,649,650 Edhe pse stent-
tromboza shumë e vonshme ishte më e 
shpeshtë, kjo ngjarje e rrallë është lënë 
mënjanë nga norma diqka më e ulët e stent-
trombozës së hershme dhe rreziku më i ulët 
i infarktit të miokardit ndërlidhur me 
përsëritjen e rivaskularizimit. Kohët e fundit, 
DES të brezit të ri  janë treguar të kenë profil 
të sigurisë së ngjashme ose edhe më mirë se 
BMS, duke përfshirë rrezikun e stent-
trombozës  shumë të vonshme.125,129-132

Aktualisht, të dhënat në dispozicion nuk mbështesin 
zgjatjen e DAPT pas DES përtej 1 viti. Studimi i 
randomizuar i quajtur: ZEST-LATE/REAL-LATE, përfshiu 
pacientë stabil 1 vit pas implantimit të DES, në 
clopidogrel plus ASA ose vetëm në ASA.871 Pas një 
mesatareje të ndjekjes prej 19 muajsh, ka pasur një 
normë josinjifikante më të lartë për infarkt miokardi, 
insult, dhe vdekjeje në pacientët të cilët kishin 
vazhduar trajtimin me clopidogrel se në ata që u ndal 
clopidogrel-i me caktim të rastit 1

vit pas impllantimit.
Disa studime të randomizuara duke përfshirë: 

EXCELLENT,803 RESET,805 OPTIMZE,804 dhe PRODIGY,799

krahasuan kohëzgjatjen e shkurtër (3-6 muaj) të DAPT 
kundër kohëzgjatjes së zgjatur (12-24 muaj) dhe në 
vazhdimësi kanë treguar për mungesë benefiti në 
aspektin e rezultatit isemik, por rrezik më të lartë të 
gjakderdhjes. Një meta-analizë e kohëve ko fundit, e të 
dhënave krahasuese për DAPT afatshkurtë (3 - 6 muaj) 
ndaj afatgjatë (përtej 12 muaj), ka konkluduar se 
zgjatja e DAPT përtej 6 muajve ka rritur rrezikun e 
gjakderdhjes, pa ulur eventet iskemike.802 Duhet 
theksuar që asnjë nga këto studime nuk janë fuqizuar 
për fund-qëllimet iskemike; të gjithat ishin të hapura 
dhe koha nga stentimi deri te randomizimi varironte. 
Prandaj, peshimi i cilësisë së evidencës në dispozicion 
është i vështirë dhe këto konkluzione duhet të 
konfirmohen duke vazhduar me studime të shkallës së 
gjerë, duke përfshirë: ISAR-SAFE (NCT00661206) dhe 
DAPT (NCT00977938).

Duke pasur parasysh rreziqet mirë të qartësuara të 
gjakderdhjes së lidhur me DAPT përtej 12 muajve, si 
dhe mungesës së provave të përfitimit në 
parandalimin e komplikimeve iskemike, zgjatja rutinore 
e DAPT përtej 6 muajve pas implantimit të DES të 
brezit të ri në SCAD nuk mund të rekomandohet në 
bazë të të dhënave aktualisht në dispozicion. Të dhënat 
vëzhgimore nga stentat e brezit të ri me zotarolimus 

dhe ata me everolimus sugjerojnë që edhe zgjatjet më 
të shkurtra

të DAPT mund të mjaftojnë.872,873 Në studimin 
OPTIMZE, jo inferioriteti klinik i 3 muajve ndaj 12 
muajve me DAPT u vlerësua në pacientët që iu 
nënshtruan PCI me stenta të lyer me zotarolimus.804

Shkalla e ngjarjeve totale negative klinike nuk dallonte 
në mes të DAPT afatshkurtër dhe DAPT me zgjatje afati 
(6.0% ndaj 5.8%, respektivisht, dallimi në rrezik, 0.17, 
95% CI 21,52-1,86). Shkalla e gjakderdhjeve, të mëdha 
ose të tjera, nuk ishin statistikisht të ndryshme. Për 
shkak të pamjaftueshmërisë së të dhënave me cilësi të 
lartë për periudhë 3-mujore (ose më të shkurtër) të 
kohëzgjatjes së DAPT me DES të gjeneratës së re, ky 
regjim duhet të jetë i rezervuar për pacientët në rrezik 
të lartë të gjakderdhjes ose për ata që kërkojnë 
antikoagulim oral. Pacientët që i nënshtrohen 
rivaskularizimit miokardial për ACS me rrezik të lartë, 
DAPT është e rekomanduar për 1 vit, pavarësisht nga 
lloji i stentit. Ky rekomandim bazohet në studimin e 
hershëm CURE -që demonstroi një përfitim 
vazhdimisht në rritje të DAPT ndaj ASA gjatë tërë 
periudhës përcjellëse të studimit -sikurse që edhe 
studime më të fundit TRITON-TIMI 38 dhe PLATO, që 
treguan përfitim vazhdimisht në rritje të DAPT me 
bllokuesit e rinj, potentë të P2Y12-receptorëve. Pas 
stentimit për ACS, veçanërisht për STEMI-n, zgjatja e 
DAPT zvogëlon rrezikun e stent-trombozës, ri-infarktit 
të miokardit, dhe vdekshmërisë kardiovaskulare,825

dhe DAPT më potente ndërlidhet benefitet klinike më 
të mëdha pas ACS-së, cfarëdo qofshin ato.830 Është e 
rëndësishme për të informuar pacientët dhe mjekët e 
tyre në lidhje me nevojën për të shmangur 
ndërprerjen e parakohshme të DAPT.

Në përmbledhje, është e rekomandueshme që 
DAPT të administrohet për të paktën 1 muaj pas BMS 
implantimit për SCAD,86 për 6 muaj pas implantimit të 
DES të gjeneratës së re për SCAD,86 dhe për deri 1 vit 
në pacientët pas ACS-së, pavarësisht strategjisë së 
rivaskularizimit.180

18.4.7 Ndërveprimet e barërave: çështja rreth 
clopidogrel-it 

Statinet që janë me substrat si izoforme të CYP3A4 
(dmth, simvastatinë, atorvastatine dhe lovastatina) 
mund të ndërveprojnë me metabolizmin e clopidogrel, 
ndërveprim i cili ka pak, nëse ndonjë, rëndësi klinike.

Agjencitë rregullatore Europiane dhe  të SHBA-së kanë 
lëshuar paralajmërime për ulje veprimi të clopidogrel-it 
kur kombinohet me frenuesit e pompës protonike  
(sidomos omeprazolit dhe esomeprazolit). Trajtimi me 



frenuesit e pompë protonike  duhet të konsiderohet me 
kujdes në pacientët me komplikime të mëparshme 
gastrointestinale ose me faktorët rreziku për gjakderdhje 
gastrointestinale (p.sh.

të moshuar, përdorimi njëkohshëm i Ëarfarin, 
glukokortikoideve, anti-inflamatorëve jo-steroidal  ose 
infeksionit me Helicobacter pylori) që kërkojnë DAPT. 
Disa studime kanë treguar që frenuesit e pompës 
protonike kanë ndikim në farmakodinamikën e 
antitrombotikëve, derisa një numër i vogël studimesh 
mbështesin këto efekte si sinjifkante në kuptimin klinik.  
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të dekurajuar 
përdorimin e frenuesit të pompës protonike në 
pacientët e trajtuar me ASA, prasugrel, ticagrelor, 
dabigatran, ose me ndonjë nga frenuesit oral të faktorit 
Xa  (riv-aroxaban dhe apixaban). Deri më tani, hulumtimi 
më gjithëpërfshirës është ai i ndërveprimit të frenuesve 
të pompës protonike me clopidogrel. Ndërveprimet e 
mundshme midis efektit antiagregues të clopidogrel dhe 
frenuesit të pompës protonike janë të diskutabile, pa 
konkluzione të forta mbi implikimet klinike. Clopidogrel 
më së shpeshti është përshkruar me ASA, dhe pacientët 

me DAPT kanë rritje rreziku për gjakderdhje 
gastrointestinale; megjithatë, frenuesit e proton-
pompës nuk duhet ordinuar automatikisht te këta 
pacientë, por duhet të jenë të përshkruar për pacientët 
me komplikime të mëparshme gastrointestinale ose që 
janë në rritje të rrezikut të gjakderdhjes. Studimet 
farmakodinamike  -e jo studimet e rezultateve klinike  -
mbështesin përdorimin e frenuesve të rinj të proton-
pompës, të tillë si pantoprazol në vend të omeprazole.874

18.4.8 Disfunksioni renal

Disfunksioni i veshkëve është i pranishëm në 30 - 40% të 
pacientëve me CAD dhe shtrirja e CKD është e lidhur fort me 
rrezikun e në-spital rezultateve negative. Rezultatet e 
disfavorshme klinike të pacientëve me CKD shpjegohen 

Tabela 15 Përshtatja e dozimit të antitrombotikëve te pacientët me CKD

CKD-Sëmundje Kronike Renale; GFR –Niveli i Filtrimit Glomerular

Rekomandimet
ASA Pa përshtatje dozimi.
klopidogrel Pa përshtatje dozimi.
Prasugrel Pa përshtatje dozimi. Nuk ka përvoja me sëmundjen renale të stadit të 

fundit/dializë. 
Ticagrelor Pa përshtatje dozimi. Nuk ka përvoja me sëmundjen renale të stadit të 

fundit/dializë.

Enoxaparin
Pa përshtatje dozimi për aplikim  i.v. në veçanti për PCI. Përshtatje dozimi për 
injektim subkutan te pacientët me klirens të kreatinines <30 mL/min: gjysmë doze.

Heparine e 
pafraksionuar

Pa përshtatje për bolus dozë.

Fondaparinux Kontra indikuar te pacientët me dëmtim të rëndë renal (GFR <20 mL/min).

Bivalirudin

 te pacientët me insuficiencë të moderuar renale (GFR 30-59 mL/min) 
nivel më i ulët i infuzionit inicial prej 1.4 mg/kg/h, duhet dhënë.

 te pacientët me dëmtim të rëndë renal  (GFR < 30 mL/min) bivalirudina 
nuk duhet të përdoret

 nuk nevojitet ulje e bolus dozës.
Abciximab Nuk ka rekomandime specifike. Konsiderim i kujdesshëm i riskut të gjakderdhjes. 

Eptifibatide

 te pacientët me insuficiencë të moderuar renale (GFR ≥30 deri <50 
mL/min), një bolus i.v. prej 180 πg/kg duhet administruar, pasuar me një 
dozë infuzioni continual prej 1.0 πg/kg/min gjatë kohëzgjatjes së terapisë.

 Te pacientët me insuficiencë të rëndë renale (GFR<30 mL/min) 
eptifibatide është i kontraindikuar.

Tirofiban Te pacientët me insuficiencë të rëndë renale (GFR <30 mL/min) doza e infuzionit 
duhet ulur në 50% (0.05 mcg/kg/min).



ndoshta  me sëmundje më të shpeshta para-ekzistuese 
kardiovaskulare, me aterotrombozë më të avansuar, me 
paraqitje më serioze të ACS, normat më të ulëta 
rivaskularizimi, dhe nën-përdorimin e terapive të bazuara 
në evidencë, me tejdozim të mundshëm të ilaçeve te ata 
pacientë metabolizimi dhe sekretimi i të cilëve varet nga 
funksioni i veshkëve.Klirensi i kreatininës duhet të llogaritet 
me formulën Cockroft-Gault, në përputhje me etiketimin e 
medikamentit dhe shmangien e tejdozimit me 
antitrombotikë -situatë e shpeshtë në pacientët me CKD -
duke çuar në rritje rreziku të gjakderdhjes.875,876 Te 
pacientët e referuar për PCI akute, doza e parë e një 
antitrombotiku zakonisht nuk shton rrezikun e 
gjakderdhjes në rastet e CKD. Përsëritja e nfuzioneve dhe 
marrjes tjetër mund të çojë në akumulimin e barit dhe rrit 
rrezikun e gjakderdhjes. Prandaj, në mungesë të 
kontraindikacioneve, pacientët me CKD duhet marrin të 
njëjtin trajtim të zgjedhjes-së-parë si çdo pacient tjetër. 
Mëpastaj, adaptimi i dozës në lidhje me funksionin e 
veshkëve është i domosdoshëm dhe agjentë specifik 
antitrombotik mund të preferohen (Tabela 15). Është e 
rëndësishme, që për të minimizuar rrezikun e CIN, për të 
siguruar hidrimin e duhur gjatë dhe pas PCI primare dhe 
për të kufizuar dozën e agjentëve të kontrastit (shih 
seksionin 11.4).
Disfunksioni i veshkave ishte një prej disa kritereve të rrezikut 
që është dashur të merren parasysh në studimin PLATO dhe 
vetëm pacientët me insuficiencë renale të fazës terminale që 
kërkon dializë u përjashtuan. Pacientët me CKD (21%), 
përfituan në veçanti nga ticagrelor, me një RRR 23% për fund-
qëllimin primar të iskemisë (krahasuar me normën jo-
sinjifikante të uljes prej 10% në pacientët pa CKD), dhe, për 
mortalitein nga-të-gjitha-shkaqet RRR prej 28% me rënie të 
uljes  edhe më të theksuar prej 4.0%.877

18.4.9 Kirugjia te pacientët në terapi të 
dyfishtë antiagreguese

Menaxhimi i pacientëve në DAPT të cilët janë referuar 
për procedurat kirurgjikale varet nga niveli i 
emergjencës dherreziku për trombozë dhe gjakderdhje 
për pacientin individual (Figura 4) .878 Shumica e 
procedurave kirurgjikale mund të kryhen në DAPT ose 
të paktën vetëm me ASA me norma të pranueshme të 
gjakderdhjes. Qasja multidisiplinare është e nevojshme 
(kardiologu, anesteziologu, hematologu, dhe kirurgu) 
për të përcaktuar rrezikun e pacientit (gjakderdhje dhe 
trombozë) dhe për të zgjedhur strategjinë më të mirë. 
Në të vërtetë, gjakderdhja e ndërlidhur me kirurgji rrit 
mortalitetin 30-ditor dhe atë afatgjatë.573

Të dhënat vëzhgimore nga një studim i madh i kohortit 

(124 844 BMS ose DES implantime) tregojnë se 
faktorët më të fortë të rrezikut për MACE pas kirurgjisë 
jo-kardiake janë nevoja për kirurgji jo-elektive, historia 
e infarktit të miokardit brenda 6 muajsh nga kirurgjia 
dhe sëmundjet e avansuara kardiake. Derisa koha e 
operacionit u shoqërua me MACE gjatë 6 muajve të 
parë pas PCI, kjo nuk është vërejtur përtej 6 
muajve.663 Veçanërisht, lloji i stentit (BMS ndaj DES) 
nuk u shoqërua me MACE pas operacionit. Në mënyrë 
që të zvogëlohet rreziku i gjakderdhjes dhe trombozës, 
është e rekomandueshme që operacioni jo-kardiak 
elektiv të shtyhet deri në përfundimin e kursit të plotë 
të DAPT të rekomanduar  (idealisht 6 muaj tSCAD dhe 
1 vit në pacientët me ACS) dhe se operacioni të kryhet 
pa ndërprerje të aspirinit, nëse është e mundur. 
Kohëzgjatja e shkurtër e DAPT mund të justifikohet 
nëse operacioni nuk mund të shtyhet.
Në përgatitjen për procedurat kirurgjikale me rreziku të 
lartë-për-shumë të lartë  për gjakderdhje, është e 
rekomandueshme që clopidogrel të ndërpritet 5 ditë 
para operacionit për të reduktuar gjakderdhjen dhe 
nevojën për transfuzion, duke mbajtur ASA gjatë gjithë 
periudhës perioperative.879 Prasugrel duhet të ndalet 
7 ditë para operacionit, bazuar në inkibimin e tij të 
zgjatur dhe më efektiv trombocitar se clopidogrel. 
Interesante, pavarësisht nga nivelet më të larta të 
vërejtura të gjakderdhjes së madhe TIMI (OR 4,73; 95% 
CI 1.9 -11,8), transfuzion të trombociteve, dhe ri-
eksplorimit kirurgjikal për gjakderdhje, me prasugrel u 
shoqërua një normë më e ulët e vdekjes pas CABG se 
sa me clopidogrel në nëngrupin e vogël të pacientëve 
në studimin TRITON_TIMI 38 (2.3% ndaj 8.7%, 
respektivisht, përshtatje e OR 0,26; p=0,025).880 
Shumica e rasteve të CABG ishin të planifikuara dhe të 
ndërmarra pas përjashtimit të ngjarjes kualifikuese, 
dhe medikamenti në studim zakonisht rifillohej pas 
CABG. Në studimin PLATO, në nëngrupin e pacientëve 
të nënshtruar CABG-së brenda 7 ditëve pas marrjes së 
fundit  të medikamentit në studim (3-5 ditë), ticagrelor, 
krahasuar me clopidogrel, ishte gjithashtu i lidhur edhe 
me ulje mortaliteti nga të-gjitha-shkaqet (4.6% ndaj 
9.2% , respektivisht, P=0,002) pa tepricë rreziku për 
gjakderdhje të ndërlidhur me CABG.881 Më shumë se 
gjysma e rasteve të CABG janë ndërmarrë gjatë 
ngjarjes kualifikuese. Kjo ishte atrbut për më pak 
vdekje që lidhen me gjakderdhje dhe infeksion, si dhe 
më pak evente iskemike. Një total prej 37% nuk kanë 
rifilluar ilaçet studimore brenda 7 ditëve që nga 
lëshimi.
Prandaj, tërheqja e frenuesve të P2Y12 nuk 
rekomandohet në kohortet me rrezik të lartë, të tilla si 
ato me iskemi të vazhdueshme dhe anatomi me rrezik 
të lartë (p.sh. LM ose sëmundje të rënda proksimale 
multivenore). Këta pacientë duhet t'i nënshtrohen 



CABG duke ruajtur P2Y12 inkibimin, derisa vëmendje 
të veçantë duhet  kushtuar uljes së gjakderdhjes. 
Mund të jetë e arsyeshme -edhe pse vetëm në 
pacientët rreziku i gjakderdhjes te të cilët është shumë 
i lartë -që të mbahen frenuesit P2Y12 para kirurgjisë, 
madje edhe te ata me iskemi aktive, dhe të marrin në 
konsideratë strategjitë urëzuese (shih më poshtë). 
Terapia e dyfishtë antiagregueseduhet rinisur sa më 
shpejt të jetë e mundur, duke përfshirë një dozë të 
ngarkimit për clopidogrel, ticagrelor, ose prasugrel 
(nëse është e mundur brenda 24 orëve të operacionit), 
edhe pse koha optimale për rifillimin e ilaçeve pas 
operacionit CABG mbetet e pasigurt.
Monitorimi i trajtimit, duke përdorur testet afër 
shtratit, është sugjeruar si një opsion për udhëzim të 
ndërprerjes të trajtimit, në vend të përdorimit arbitrar 
për periudhë të caktuar. Përgjigja frenuese 
trombocitare e clopidogrel përcakton gjakderdhjen e e 
lidhur me CABG.882 dhe strategjia e bazuar në testimin 
para-operativ të funksionit trombocitar, për të 
përcaktuar kohën e CABG në pacientët e trajtua me 
clopidogrel, çoi në kohën ≏50% më të shkurtër të 
pritjes sesa si e rekomanduar në Udhërrëfyesit 
aktual.883 Për këto arsye, 2012-Përditësimi i 
udhëzimeve të Shoqatës së Kirurgëve Torakal bëri  me 
dije se një vonesa e madje edhe e një ose dy ditëve 
është e arsyeshme, për të ulur gjakderdhjen dhe
rrezikun trombotik në pacientët me ACS.879 Në situata 
me rrezik shumë të lartë, të tilla si në javët e para pas 
implantimit të stentit, është sugjeruar që, 5 ditë para 
operacionit, pacienti mund të kaloi nga clopidogrel-i në 
një agjent të kthyeshëm antiagregues me një gjysmë-
jetë të shkurtër (p.sh. frenuesit i.v. të GP IIb / IIIa, 
tirofiban ose eptifibatide), duke ndalur infuzionin 4 orë 

para operacionit, 884 por nuk ka prova klinike, meqë 
bazohet vetëm në farmakokinetikë ose 
farmakodinamikë për mbështetjen e kësaj qasjeje. 
Në studimin BRIDGE, përdorimi i cangrelor,  frenues 
trombocitar intravenoz, reverzibil i P2Y12  për urëzimin 
e pacientëve të trajtuar me thienopyridine me kirurgji 
të CABG, u vlerësua kundrejt frenuesit placebo.854 
P2Y12 orale u ndaluan 48 orë para CABG. Cangrelor 
rezultoi me normë më të lartë të mbajtjes së  inhibimit 
trombocitar (fund-qëllimi primar, njësitë e reagimit 
P2Y12, 240; 98,8% (83/84) ndaj 19,0% (16/84), 
respektivisht; RR 5.2; 95% CI 3,3-8,1; p*0.001). Urëzimi 
me një infuzion të zgjatur të cangrelor nuk rriti 
gjakderdhjen e madhe para operacionit.
Zëvendësimi i DAPT me LMËH ose UFH është 
joefektiv.885 Në procedurat kirurgjikale me rrezik të 
ulët-deri-moderuar  për gjakderdhje, kirurgët duhet të 
inkurajohen për të vepruar duke ruajtur DAPT.
Rinisja e clopidogrel pas CABG duket të jetë e sigurt dhe 
efektive në përputhje me një meta-analizë të kohëve të 
fundit nga pesë studime të randomizuara dhe gjashtë 
studime vëzhgimore që përfshinte 25 728 pacientë të 
cilët, kur clopidogrel është shtuar në ASA, në krahasim me 
vetëm ASA, tregoi një kalueshmëri të hershme më të mira 
të graftit venoz (RR 0,59; 95% CI 0,43-0,82; p= 0.02) dhe 
vdekshmëri më të  ulët në-spital ose  30-ditore (0.8% 
kundrejt 1.9%, p*0,0001).886 Përfitimi në vdekshmëri pas 
CABG në PLATO dhe në TRITON_TIMI 38 sugjeron se 
ticagrelor dhe prasugrel mund të rinisen pas CABG; 
megjithatë, dëshmia është e kufizuar, me vetëm një të 
tretën e pacientëve që rifillojnë ticagrelor në PLATO dhe 
pa evaluim të randomizuar.881



18.4.10 Monitorimi i terapisë antiagreguese 
dhe testimit gjenetik

Testimi i funksionit trombocitar ka ofruar një masë  
sigurie për të kuptuarit e sëmundjeve 
kardiovaskulare: agjentët që ofrojnë inkibim të 
fuqishëm dhe të vazhdueshëm për reaktivitetin e 
ndërmjetësuar me P2Y12; ulin  infarktin e miokardit 
post-procedural  dhe stent-trombozën, duke 
konfirmuar hipotezën mekanike që sinjalizimi 
receptorik i P2Y12 është një komponentë e 
rëndësishme e patofiziologjisë së formimit të 
trombit te pacientët me ACS të trajtuar me PCI.774Në 
studimin: ADAPT-DES, studimin më të madh 
observues mbi funksioniin trombocitar deri më tani -
afër 50% të 30 ditëshit të stent-trombozave post-
PCI, i janë atribuuar reaktivitetit të lartë trombocitar, 
definuar si:  P2Y12 me vlerë njësie të reagimit prej 
>208,  duke përdorur shtratit testin afër shtratit 
VerifyNoww®.887Megjithatë, edhe në rastin kur 
reaktiviteti trombocitar gjatë trajtimit, paraqitet si 
një masë matjeje e besueshme dhe e pavarur e 
rrezikut të ngjarjeve të ardhshme, 888-889 koncepti i 
terapisë selektive e intensive antiagreguese i bazuar 
në matjen e efektit të medikamentit, nuk është 
dëshmuar me sukses asnjëherë.890 Studimet e 
randomizuara mbi hipotezën e testimit të funksionit 
trombocitar, përkatësisht: GRAVITAS dhe TRIGGER-
PCI, kanë qenë të kufizuara nga normat e ulëta të 
eventeve, intervenimeve të pamjaftueshme 
farmakologjike, përzgjedhjes potenciale 
paragjykuese, për pacientët me rrezik të ulët, dhe 
intervenimit te pacientët e konsideruar si jo-
respondentë pas vendosjes së stentit.778,891 Studimi 
ARCTIC, i cili randomizoi përdorimin e testimit (afër 
shtratit) të funksionit trombocitar; me përsëritjen e 
matjeve të ASA dhe clopidogrel-it para dhe pas testit 
të funksionit trombocitar, me ndërhyrje të shumta 
farmakodinamike në responderët e dobët (përfshirë 
përdorimin e inhibitorëve GP IIb / IIIa, rimbushjen, 
dhe kalimin në frenues më të fuqishëm të P2Y12) 
është treguar neutral.892Ky studim ishte fuqizuar në 
mënyrë të përshtatshme, me ndërhyrje shumë më 
agresive farmakologjike në jo-respondentët, duke 
çuar në një reduktim të dyfishtë në normën e jo-
responderëve. Në përmbledhje, matja e efektit të 
trajtimit me testet e funksionit trombocitar duhet të 
fokusohet në hulumtimet klinike, por nuk duhet të 
përdoret në mënyrë rutinore në praktikën klinike.
Ndryshueshmëria gjenetike në metabolizmin dhe 
thithjen e klopidogrel-it është një faktor kyç, 
përgjegjës për gjeneratën joefikase të metabolitit 

aktiv të medikamentit. Metabolizmi oksidues dy-
hapësh i varur nga citokromi hepatik  P450 (CYP)i 
promedikamentit, duket të jetë i një rëndësie të 
veçantë. Analizat farmakogjenomike kanë 
identifikuar humbjen e funksionit të aleles variante 
të CYP 2C19  -veçanërisht të aleles 2C19 * 2   -si 
ndërmjetësues kryesor gjenetik të efektit 
antiagregues të klopidogrel-it. Bartësit (e këtij 
varianti) janë treguar të kenë nivele më të ulëta të 
metabolitit aktiv të klopidogrelit, reaktivitet të lartë 
trombocitar dhe kështu ndërlidhje me rezultate më 
të dobëta.893-896 Testet e shpejta dhe të sakta
gjenetike -"pika-e-kujdesit",  janë në dispozicion për 
të identifikuar këto alele. Por, ka edhe çështje të 
pazgjidhura në lidhje me rolin e testimit të tillë, të 
tilla si zgjedhja e pacientit dhe nëse trajtimi i 
personalizuar në bazë të gjenotipit ka  ndikim pozitiv 
në rezultatet klinike dhe ekonomike.897Aktualisht, 
testimi gjenetik nuk mund të rekomandohet në 
praktikën klinike rutinore, për shkak të të dhënave të 
pamjaftueshme prospektive. Në përfundim, testimi i 
funksionit trombocitar ose testimigjenetik mund të 
konsiderohet në situata të veçanta me rrezik të lartë 
(p.sh. historia e stent-trombozës, çështja e 
pajtueshmërisë/pëlqimit, dyshimi i rezistencës, 
rreziku i lartë për gjakderdhje).

18.4.11Pacientët me tejndjeshmëri në acid 
acetilsalicilik
Te pacientët me tejndjeshmëri në ASA, dhe te të 
cilët terapia meASA është e domosdoshme, mund të 
bëhet procedura e shpejtë e desensibilizimit.898

Klopidogrel 75 mg në ditë është një alternativë e 
përshtatshme në pacientët të cilët janë intolerant 
apo alergjik ndaj ASA në kuptim trajtimi 
afatgjatë.899Në mënyrë alternative, në rast 
intolerance ndaj aspirinës, një inkibitor më i 
fuqishëm P2Y12 (prasugrel ose ticagrelor) mund të 
preferohet ndaj clopidogrel-it si terapi vetme 
antiagreguese për kohëzgjatje të kufizuar (1 deri në 
6muaj) pas PCI-së.

18.4.12 Trombocitopenia e indukuar nga 
heparina
Te pacientët me histori të trombocitopenisë së 
indukuar nga heparina, as UFH e as LMWH nuk 
duhet të përdoren, për shkak të shqetësimeve rreth
reaksionit të kryqëzuar. Në këtë rast, bivalirudin 
është alternativa më e mirë për antikoagulim; 
opsionet e tjera të mundshme janë argatroban, 
hirudin, lepirudin, dhe danaparoid.



Rekomandimet e përgjithshme për terapinë
antiagreguese

19. Relacioni vëllim –rezultat për 
procedurat e rivaskularizimit

Përvoja e operatorit influencon rezultatet, në 
veçanti, në situata kritike komplekse. Sa më e madhe 
përvoja e përgjithshme e  tërë ekipit spitalor -i 
përbërë nga anëtarë ndihmës në sallën e 
operacionit, ose laboratorin e kateterizimit dhe ata 
që janë përgjegjës për kujdes post-operativ  -shpie 
në rezultate të favorshme. Prandaj, iniciativa 
'Leapfrog' ka promovuar PCI dhe CABG në qendrat e 
vëllimit të lartë.902

19.1 Graftimi anashkalues i arteries koronare 
(CABG)
Një meta-analizë, mbi vlerësimin e ndikimit të 
vëllimit të spitalit në vdekshmërinë në-spital, tregoi 
se në mesin e shtatë studimeve që përfshijnë 1 470 
990 pacientë në 2040 spitale, spitale të vëllimit të 
lartë kishin shkallë më të ulët të vdekshmërisë (OR 
0,85; interval konfidence 95% 0,83 -0,91) edhe pas 
rregullimit për dallimet në rastet-e-
përziera.903Vëllimi i rasteve të trajtuara nga një 
spital i caktuar mund të jetë i lartë, por numri i 
procedurave për kirurg mund të ndryshojë, duke e 
bërë relacionin kirurg-vëllim një shënues më të mirë. 
Edhe pse studimi ikohëve të fundit nuk raportoi 
asnjë ndryshim të rëndësishëm në normat e 
komplikimevespitalore dhe vdekshmërisë 5-vjeçare 
në mes të kirurgëve në trajnim dhe kirurgëve 
konsulent pas rregullimit multivariabil për dallimet e 
karakteristikave bazike (HR 1.02, 95% CI 0,87-1,20), 
904të dhënat që mbështesin relacionin janë mjaft të 
forta. Birkmeyer dhe bashkë-autorët zbuluan se 
volumi i rasteve të kirurgut, si variabël e 
vazhdueshme, ishte e lidhur anasjelltas me 
vdekshmërinë operative (OR i përcaktuar 1,36; 95% 
CI 1,28-1,45).905Për më tepër, kur vëllim i rasteve 
spitalore u mor në konsideratë, ndikimi i vëllimit të 
rasteve të kirurgut ndryshoi shumë pak dhe mbeti 
një parashikues i fortë (OR i përcaktuar 1,33; 95% CI 
1,25-1,42). Vëllimi i spitalit si tillë kishte një OR 1,13 
(95% CI 1,03-1,24), nëse korrigjohet për vëllimin 
kirurg. Është sugjeruar që, sidomos për procedurën 
teknikisht më sfiduese të CABG jashtë-pompe, 
përvoja kirurgjike është e rëndësishme.906Edhe pse 

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Inkibitori i pompës protonike në 
kombinim  me DAPT rekomandohet 
te pacientët me histori të 
hemorrgjisë gastrointestinale  ose 
ulçerës peptike, dhe është adekuat 
për pacientët me faktorë  multipël  
risku (p.sh. infeksion me 
Helicobacter pylori, moshë mbi 65 
vjeҫ, dhe që njëkohësisht përdorin 
antikoagulant, NSAID, apo 
steroide). 

I A 900, 
901

Klopidogreli 75 mg indikohet si 
alternativë në rast të intolerancës 
ndaj ASA te pacientët me SCAD. I B 899
Testimi i funksionit të trombociteve 
ose testimi gjenetik mund të 
konsiderohet në situata specifike 
më risk-të lartë (p.sh. histori të 
stent trombozës; Çështjet e 
kompliancës; dyshimi në 
rezistencë; risku i lartë i 
gjakderdhjes).

II b C

Testimi rutin i funksionit 
trombocitar apo testimi gjenetik 
(Klopidogrel ose ASA) për 
përshtatje të terapisë 
antiagreguese para ose pas 
stentimit elektiv nuk 
rekomandohet. 

III A
778, 
892

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Ndërprerja e trajtimit

Rekomandohet që mos të 
ndërprehet terapia terapia 
antiagreguese brenda kohëzgjatjes 
së rekomanduar të trajtimit.

I C

Te pacientët me inkibitorë të P2Y12 
që u duhet nënshtruar kirrgjisë
madhore jo-emergjente (përfshirë
CABG), duhet konsideruar shtyerja 
e kirurgjisë për së paku 5 ditë pas 
ndërprerjes së ticagrelor-it ose 
klopidogrelit, dhe për 7 ditë për 
prasugrel-in, nëse klinikisht e 
përshtatshme dhe duhet 
konsideruar vetëm nëse pacienti 
është me risk-të-lartë  për evente 
iskemike.

II a C

Vazhdimi i klopidogrelit pas CABG 
duhet konsideruar sa më shpejtë
që konsiderohet i sigurtë.

II a C

Testimi i funksionit trombocitar 
duhet përdorur si udhëzues për 
ndërprerjen e terapisë
antiagreguese më shumë se si 
arbitraritet për një periudhë të 
specifikuar të shtyerjes te pacientët 
që u nënshtrohen CABG. 

II a C



provat e akumuluara gjatë viteve tregojnë që vëllimi 
i rasteve të kirurgut dhe spitalit janë të rëndësishme, 
907disa studime sugjerojnë se masat e cilësisë janë 
më të rëndësishme se vëllimi në vetvete dhe se 
volumi i lartë nuk do të rezultojë në kualitet më të 
mirë.908,909Statistikat mbi normën e përdorimit 
tënjë IMA dhe për përdorimin perioperativ të 
medikamenteve, dhe duke lejuar mbledhjen e të 
dhënave dhe monitorimit nga regjistrat kombëtarë, 
janë disa shembuj të këtyre masave të cilësisë, të 
cilat janë treguar të jenë jetike për përmirësimin e 
rezultateve.
Një studim vëzhgimor i kohortit të 81 289 
procedurave CABG, të bëra nga 1451 kirurgë në 164 
spitale në Karolinën e Veriut, SHBA, ka raportuar se 
mungesa e indikatorëve të cilësisë ka parashikuar 
fort vdekshmërinë në spital, pavarësisht nga vëllimi i 
rasteve të kirurgut ose spitalit.910Duke marrë 
parasysh këto të dhëna, udhëzimet e tanishme të: 
Kolegji Amerikan i Kardiologjisë, Fondacioni / 
Asociacioni Zemra Amerikane (ACCF / AHA) për 
kirurgjinë e CABG theksojnë rekomandimin IIb, se 
programet e kirurgjisë kardiake me më pak se 125 
procedura CABG në të jenë të lidhura me qendra 
terciare me vëllim të lartë [niveli i evidencës (LoE ) 
C].285

19.2 Intervenimi koronar perkutan
Studime të shumta kanë hulumtuar marrëdhëniet në 
mes të vëllimit të procedurave dhe rezultateve të 
PCI, duke sugjeruar një marrëdhënie vëllim-rezultat 
në nivel të operatorit, si dhe në nivel 
institucioni.903,911-915Një meta-analizë e 10 
studimeve, duke përfshirë më shumë se 1,3 milion 
pacientë të nënshtruar PCI në 1746 institucionet në 
mes 1984 dhe 2005, trajtim në qendrat e vëllimit të 
lartë u shoqërua me një RRR prej 13% për 
vdekshmërinë spitalore (OR 0.87, 95% CI 0.83-0.91) 
në krahasim me trajtimin në qendrat me vëllim të 
ulët.903Duke përdorur një meta-analiza regresioni 
të vitit mesatar të studimit, madhësia e efektit nuk 
dobësohet ndjeshëm me kalimin e kohës. Këto 
rezultate janë në përputhje me një studim bazuar në 
popullsi nga sistemi raportues për PCI i Neë York-ut, 
duke treguar se vëllimet e rasteve spitalore prej 
<400 PCI në vit dhe vëllim-raste të operatorit prej 
<75 PCI në vit ndërlidhen me rënie të 
rezultateve.911Disa kanë sugjeruar se rezultatet 
procedurale u nivelizuan nga përmirësimet 
teknologjike në materialin e PCI, me ngushtim 
progresiv të mospërputhjes së rezultateve me 
shkallën e komplikimeve në mes të qendrave me 

vëllim të lartë dhe qendrave me vëllimit të ulët në 
rastin e procedurave elektive.916Megjithatë, gjetjet 
nga studimet e kryera në epokën e stentave koronar 
tregojnë se sikur përvoja e operatorit ashtu edhe 
vëllimit-spitalor vazhdojnë të lidhen me rezultatet, 
me një marrëdhënie që sugjeron se rezultatet më të 
mira arrihen me operatorët me vëllim të lartë që 
punojnë në institucione me vëllim të lartë.912,917Te 
pacientët me ACS, veçanërisht STEMI, operatori dhe 
vëllimi spitalor luajnë një rol të rëndësishëm. Një 
studim i madh në SHBA raportoi se, në një grup prej 
36 535 pacientëve që iu nënshtrua PCI-së primare, 
kohët më të shkurtra derë-në-balon dhe mortalitet 
më i ulët spitalor ka rezultuar në institucionet me 
vëllim më të lartë të PCI-së primare.918Rezultate të 
ngjashme janë vërejtur në tri studime më të reja 
vëzhgimore Europiane.914,919,920Në një analizë të 
29 513 pacientëve me infarkt akut të miokardit të 
cilët iu nënshtruan PCI primare, trajtiminë qendrat e 
vëllimit të lartë u shoqërua me kohë derë-balon në 
mënyrë sinjifikante më të ulët se në qendrat e 
vëllimit të mesëm dhe të ulët (88 ndaj 90 ndaj 98 
minuta, përkatësisht; p -vlera për prirje < 0.001), 
edhe pse vdekshmëria spitalore nuk ndryshoi në 
mënyrë sinjifikante (OR 1.22, 95% CI 0,78 -1,91 për 
qendrat e vëllimit të ulët, dhe OR 1.14, 95% CI 0.78-
1.66 për qendrat e vëllimit të lartë).921Nallamothu 
dhe kolegët treguan një marrëdhënie të 
drejtpërdrejtë mes shkallës së specializimit të një 
institucioni (operator dhe përvoja spitalore, 
disponueshmërinë 24 orë / 7ditë, aktivizimin e 
hershëm të laboratorit kateterizues, proceset e 
shkruara për kujdesin emergjent) dhe rezultatet në 
aspektin e vdekshmërisë spitalore në mesin e 
pacientëve me infarkt akut tëmiokardit që u 
nënshtroheshin PCI-së primare.913Udhërrëfyesit 
aktual të ACCF/AHA rekomandojmë që PCI elektive 
duhet të kryhet nga operatorët me vëllim vjetor të 
rasteve prej të paktën 75 procedurave, në qendrat e 
vëllimit të lartë që bëjnë të paktën 400 procedura në 
vit (Klasa IC) ose, përndryshe, nga operatorët me 
vëllim vjetor të së paku 75 procedurave nëqendrat 
ku bëhen të paktën 200 procedura në vit (Klasa IIa 
C). Në rastin e PCI primare, rekomandohet që, çdo 
vit, operatori duhet të kryej të paktën 75procedura 
elektive, dhe në mënyrë ideale 11 procedura të PCI-
së primare në institustitucionet që kryejnë më 
shumë se 400 PCI elektive në vit dhe më shumë se 
36 procedura primare për STEMI.922Udhërrëfyesit e 
ESC për STEMI rekomandojnë që PCI primare 
duhettë kryhet vetëm në qendrat që ofrojnë 
shërbime 24 orë/7 ditë.201Për shkak të vazhdimit të 
zgjerimit të njohurive përkatëse për PCI, kërkesat në 



rritje të aftësive teknike të nevojshme për të bërë 
PCI në mënyrë të pavarur dhe me profesionalizëm, 
dhe rëndësia e Ekipit të Zemrës në menaxhimin e 
pacientëve me CAD, Task Forca e EACTS/ESC për 

rivaskularizim të miokardit ka nxjerrë rekomandime 
për trajnimin operator dhe për kompetencë.

Rekomandimet për trajnim, aftësim, dhe kompetencë operatore/institucionale për CABG dhe PCI

Trajnimi në kardiologjinë intervente
Programi i trajnimit Europian në kardiologjinë 
intervente është propozuar nga Shoqata Evropiane 
për Intervenime Kardiovaskulare Perkutane (EAPCI) 
për të siguruar cilësi të lartë të kujdesit ndaj pacientit 
dhe ekselencë klinike.923Programi duhet të zgjasë 1-2 
vjet në institucione të vëllimit të lartë që merren me 
të paktën 800 PCI në vit dhe që kanë krijuar shërbim 
24 orë / 7ditë për trajtimin e pacientëve me ACS. 
Gjatë programit, i trajnuari duhet të kryejë të paktën 
200 procedura PCI si operator i parë ose si i vetëm, 
duke vepruar nën mbikëqyrje për një të tretën (>66) 
e këtyre procedurave në pacientë emergjent ose me 
ACS, para se të bëhet i pavarur. Përveç kësaj, të 
trajnuarit janë të detyruar të marrin pjesë të paktën 
30 ditë (240 orë) në të mësuarit formal, duke 
përfshirë vijimin në kurset e akredituara kombëtare 
dhe ndërkombëtare të kardiologjisë intervente.923

20. Terapia medikamentoze, parandalimi 
sekondar, dhe strategjitë për përcjellje

Rivaskularizimi i miokardit duhet të shoqërohet me 
terapi mjekësore dhe strategji tjera sekondare 
parandaluese për modifikim të faktorëve të riskut 
dhe ndryshimin e përhershëm të mënyrës së 
jetesës.925Parandalimi sekondar dhe rehabilitimi 
kardiak janë pjesë integrale e strategjisë së 
menaxhimit pas rivaskularizimit, sepse masat e tilla 
ulin sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë në të 
ardhmen në mënyrë kushtueshmërie-efektive dhe 
mund të përmirësojnë më tej simptomet.

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Duhet konsideruar që të trajnuarit në kirurgjinë kardiake të bëjnë së paku 200 
procedura të CABG nën mbikëqyrje para se të pavarësohen. 

II a C

CABG duhet performuar me një volum vjetor të institucionit prej së paku 200 
CABG raste. 

II a C

Rekomandohet përdorimi rutin i arteries interne mamare në nivel >90% . I B 169, 924

Raportimi rutin i CABG i të dhënave të rezultateve të CABG për regjistrat nacional 
dhe/ose databazën e EACTS rekomandohet. 

I C

Trajnimi i mjekut në kardiologjinë intervente duhet kompletuar trajnimin zyrtar 
sipas kurrikulumit prej 1-2 vite në institucione me së paku 800 PCI në vit dhe 
shërbim të konsoliduar 24-orë/7-ditë për trajtimin e pacientëve me ACS.

II a C

Mjekët që trajnohen në kardiologjinë intervente  duhet të kenë performuar së
paku 200 procedura të PCI-së si udhëheqës ose si operatori i vetëm, me një të
tretën e PCI procedurave si emergjente ose te pacientët me ACS nën mbikëqyrje 
para se të pavarësohen 

II a C

National Societies of the ESC should develop recommendations on annual 
operator and institutional PCI volume. This Task Force recommends, the operator 
and hospital volumes listed beloë: Shoqatat Nacionale të ESC duhet të bëjnë
rekomandime për volumin vjetor operator dhe institucional për PCI.

II b C 865,870

 PCI për ACS duhet bërë nga operatorët e trajnuar me një volum prej së
paku 75 procedura në institucione që performojnë së paku 400 PCI në
vit me shërbim të konsoliduar 24-orë/7-ditë për trajtimin e pacientëve 
me ACS. 

 PCI për SCAD duhet performuar nga operatorët e trajnuar me një volum 
prej 75 procedurave në institucione që performojnë së paku 200 PCI në
vit. 

 Institucionet me një volum vjetor prej më pak se 400 PCI duhet 
konsideruar bashkëpunimin në rrjetet me institucione me volum-të-
lartë (më shumë se 400 PCI në vit), me protokole të përbashkëta të
shkruara dhe shkëmbim të operatorëve dhe personelit ndihmës. 

II a C



Terapia medikamentoze afat-gjate pas rivaskularizimit miokardial për përmirësimin e prognozës dhe 
rekomandimet për ndryshimet në stilin e të jetuarit dhe pjesëmarrja në programe rehabilitimi 

Edhe pse nevoja për të zbuluar ristenozën ka rënë 
dukshëm në epokën e DES, përsëritja e simptomave 
për shkak të progresivitetit të sëmundjes 
oseristenozës meriton vëmendje. Po kështu, 

qëndrueshmëria e rezultateve të CABG është rritur 
me përdorimin e grafteve arteriale, dhe iskemia 
rrjedh kryesisht nga dobësimi i SVG dhe/ose 
progredimi i CAD në enët amë.

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.
Sëmundja e arteries koronare

Terapia me statine me synimin për LDL-C <70 mg/dL (<1.8 mmol/L) 
indikohet të fillohet dhe vazhdohet te të gjithë pacientët me CAD pas 
rivaskularizimit, vetëm nëse kundërinidkohet.

I A
926–928

Doza e vogël e ASA (75–100 mg/ditë) rekomandohet te të gjithë pacientët 
me CAD. 

I A
774,794

Pacientët që nuk mund të tolerojnë ASA, klopidogreli rekomadohet si 
alternativë.

I B 899

ACE-inkibitorët rekomandohen te të gjitha pacientët me CADnëse ka 
prezencë të gjendjeve tjera (p.sh. pamjaftueshmëri zemre, hypertension 
ose diabet). ARB-të janë alternativë, nëse ACE-inkibitorët nuk tolerohen. 

I A 929–935

Të gjiithë pacientët duhet këshilluar rreth ndryshimit të stilit të të jetuarit 
(përfshirë ndërprerjen e duhanpirjes, aktivitetin erregullt fizik, dhe dietën 
e shëndoshë). 

I A
936,937

Pjesëmarrja në programe rehabilitimi kardiak për modifikim të shprehive 
të stilit të të jetuarit dhe ngritjen e përkushtimit ndaj trajtimit duhet 
konsideruar për të gjithë pacientët që hospitalizohen ose që u 
nënshtrohen intervenimit invaziv pas një ndodhie akute të iskemisë apo 
pas kirurgjise së anashkalimit koronar. 

II a A
925,
938–943

Sëmundja e arteries koronare dhe hipertensioni
Synimi i tensionit arterial siistolik  <140 mmHg duhet konsideruar te 
pacientët me CAD. 

II a A 944–946

Synimi i tensionit arterial diastolik <90 mmHg rekomandohet te të gjitha 
pacientët. Te pacientët me diabet synimi i tensionit arterial diastolik <85 
mmHg rekomandohet.

I A
947,948

Sëmundja e arteries koronare dhe diabeti tip 2 
Synimi për  HbA1c of <7.0% rekomandohet, i cili është sidomos mirë i 
bazuar në prevenimin e sëmundjes mikrovaskulare. 

I A
949,950

Sëmundja e arteries koronare dhe pamjaftueshmëria kronike e zemrës 
Rekomandohet fillimi dhe mbajtja e ACE-inkibitorëve te të gjithë
pacientët me pamjaftueshmëri të zemrës apo infarkt miokardi me LVEF 
<40%,, vetëm nëse kontraindikohet. 

I A
929,930

ARB-të janë të indikuar te pacientët të cilët janë intolerant në ACE-
inkibitorë dhe kanë pamjaftueshmëri të zemrës apo infarkt miokardi me 
LVEF <40%..

I A
931,932

Terapia me beta-bllokues indikohet te të gjithë pacientët me 
pamjaftueshmëri të zemrës ose disfunksion të LV, vetëm nëse 
kontraindikohet. 

I A
951–954

Terapia me antagonist të receptorëve të aldosteronit indikohet te 
pacientët me simptoma perzistuese (NYHA II-IV) dhe  EF <35%, përkundër 
trajtimit me ACE-inkibitorë (ose ARB) dhe beta-bllokues. 

I A
955–957

Ivabradine duhet konsideruar për redukim risku për hospitalizim për 
shkak të pamjaftueshmërisë së zemrës te pacientët me ritëm sinusal me  
EF <35%, dhe frekuencë >70 rrahje/min. dhe simptoma  perzistente 
(NYHA II-IV) përkundër trajtimit me dozë të bazuar-në-evidencë të beta-
bllokuesit (ose me maksimumin e toleruar), ACE-inkibitorit (ose ARB), dhe 
antagonistit të receptorëve mineralokortikoid (ose ARB). 

II a B
958,959



21. Shtojca

Shoqatat Nacionale Kardiake të ESC-së të përfshira 
në mënyrë active në procesin shqyrtues të
Udhërrëfyesve të rivaskularizimit miokardial 
tëESC/EACTS 2014:
Austri,  Austrian  Society  of  Cardiology,  Franz  
Weidinger; Azerbaixhan, Azerbaijan Society of 
Cardiology, Firdovsi Ibrahimov;Belgjikë, Belgian 
Society of Cardiology, Victor Legrand; Bosnia dhe 
Hercegovina, Association of Cardiologists of Bosnia 
and Herzegovina, Ibrahim Terzić; Bullgari, Bulgarian 
Society of Cardi-ology, Arman Postadzhiyan; Kroaci, 
Croatian Cardiac Society, Bosko Skoric; Qipro, Cyprus 
Society of Cardiology, 
Georgios M. Georgiou; Republika Ceke, Czech 
Society of Cardiology, Michael Zelizko; Danimarke, 
Danish Society of Cardiology, Anders Junker; Estoni, 
Estonian Society of Cardiology, Jaan Eha; Finlande, 
Finnish  Cardiac  Society,  Hannu  Romppanen;  
France,  French Society  of  Cardiology,  Jean-Louis  
Bonnet;  Gjeorgji,  Georgian Society of Cardiology, 
Alexander Aladashvili; Gjermani, German Cardiac 
Society, Rainer Hambrecht; Hungari, Hungarian 
Society of Cardiology, Dávid Becker; Islande, 
Icelandic Society of Cardi-ology, Thorarinn 
Gudnason; Izrael, Israel Heart Society, Amit Segev; 
Itali, Italian Federation of Cardiology, Raffaele 
Bugiardini; Kazakstan, Association of Cardiologists of 
Kazakhstan, Orazbek Sakhov; Kirgizstan, Kyrgyz 
Society of Cardiology,AibekMirrakhimov; 
Luksemburg, Luxembourg Society of Cardiology, 
Bruno Pereira; Malte, Maltese Cardiac Society, 
Herbert Felice; Norvegji, Norwegian Society of 
Cardiology, Thor Trovik; 
Poloni, Polish Cardiac Society, Dariusz Dudek; 
Portugali, Portuguese Society of Cardiology, Hélder 
Pereira; Serbi, Cardiology Society of Serbia, Milan A. 
Nedeljkovic; Slovaki, Slovak Society of Cardiology, 
Martin  Hudec;  Spanje,  Spanish  Society  of  
Cardiology,  Angel Cequier; Suedi, Swedish Society of 
Cardiology, David Erlinge; Zvicer,  Swiss  Society  of  
Cardiology,  Marco  Roffi;  Ish-Republika Jugosllave e 
Maqedonise, Macedonian FYR Society of Cardiology, 
Sasko Kedev; Tunizia, Tunisian Society of Cardiology 
and Cardio-Vascular Surgery, Faouzi Addad; Turqi, 
Turkish Society of Cardiology, Aylin Yildirir; Mbreteri 
e Bashkuar, British Cardiovascular Society, John 

Davies.

Strategjitë për përcjellje dhe menaxhim të
pacientëve pas rivaskularizimit miokardial 
d Nëngrupet specifike të pacientëve me indikacion për 
strest test të hershëm me imazheri: 
– pacientët me profesion kritk-në-siguri (p.sh. pilotët, 
vozitësit, zhytësit) dhe atletët që garojnë ;
– pacientët që mirren me aktivitete rekreacionale për të 
cilat duhet konsum i lartë i oksigjenit ;
– pacientët e reanimuar nga vdekja e papritur ;
– pacientët me rivaskularizimi jokomplet ose suboptimal, 
qoftë edhe asimptomatik ;
– pacientët me ecuri të komplikuar gjatë rivaskularizimit ( 
infarkt miokardi perioperativ, diseksion ekstensiv gjatë 
PCI-së, endarterektomi gjatë CABG, etj.);
– pacientët me diabet (sidomos ata insulin-kërkues);
– pacientët me sëmundje multi-enore dhe lezione 
reziduale mesatare , ose me iskemi të qetë.
e Të gjturat mesatare dhe me risk-të-lartë në stress 
imazheri janë: iskemia në ngarkesë të ulët, iskemia e 
hershme, zona multiple të nivelit të lartë të 
abnormalitetit të kinetikës së murit, ose defekti i 
perfuzionit reverzibil.  

Rekomandimet Klasi Niveli Ref.

Pacientët asimptomatik
Testimi i hershëm imazherik 
duhet konsideruar te 
nëngrupet specifike të
pacientëve. d

II a C

Stres testi rutinor muns të
konsiderohet > 2 vite pas PCI-së
dhe >5 vite pas CABG.

II b C

Pas PCI-së me risk-të-lartë
(p.sh. stenoza e pambrojtur e 
LM) angiografia e vonshme 
kontrolluese (3-12 muaj) mund 
të konsiderohet, pa marrë
parasysh simptomet. 

II b C

Pacientët simptomatik
Rekomandohet fuqizimi i 
terapisë medikamentoze dhe 
ndryshimet në stilin e të
jetuarit te pacientët me risk-të-
ulët të gjeturash në stress test. 

I C

Te të gjeturat e riskut mesatar 
deri te të-lartë në stres test, 
rekomandohet angiografia 
koronare. 

I C
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