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Shkurtesat dhe akronimet

AAA aneurizma e aortës abdominal
ACEi inhibitorë të enzimës konvertuese të angiotenzinës
ACS sindromi akut koronar

(SAkK)
AF fibrilacioni atrial (FA)
AKI lezion akut i veshkës – insuficiencë akute e veshkës (IRA)
AKIN rrjeti i lezionit akut të veshkës
ARB bllokatorë të receptorëve të angiotenzinës
ASA Shoqata Amerikane e Anesteziologëve
b.i.d. bis in diem (dy here në ditë)
BBSA Beta-Blokatorë në Anestezion Spinal
BMS stent i thjeshtë—(bare-metal stent)
BNP peptidi natriuretik  tip B
bpm beats per minute/rrahje për minutë
CABG bypass graft arterial koronar
CAD sëmundje e arterieve koronare (SAK)
CARP profilaksa e revaskularizimit te aa koronare
CAS stentim i arterieve karotide
CASS Studim i kirurgjisë së arterieve koronare
CEA endarterektomia karotide
CHA2DS2-VASc cardiac failure, hypertension, age ≥75 (doubled), diabetes, 
stroke (doubled)-vascular disease, age 65–74
and sex category (female)
CI intervali i konfidencës
CI-AKI lezioni akut i veshkës i indukuar me kontrast 
CKD sëmundje kronike e veshkës (IRK)
CKD-EPI Kolaborimi epidemiologjik i IRK
Cmax koncentrimi maksimal
CMR rezonanca magnetike kardiovaskulare (RMK)
COPD sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK)
CPG Komiteti për udhërrefyes praktik
CPX/CPET test ushtrimor kardiopulmonar
CRP proteina C-reaktive
CRT terapi  kardiake resinkronizuese
CRT-D defribilator - terapi  kardiake resinkronizuese
CT tomografi e kompjuterizuar (TK)
cTnI  troponina I kardiake
cTnT troponina T kardiake
CVD   sëmundja  kardiovaskulare (SKV)
CYP3a4 enzimi cytochrome P3a4
DAPT terapi e dyfishtë antitrombotike (dual anti-platelet therapy )
DECREASE Dutch EchocardiographicCardiacRisk Evaluation Applying Stress 
Echocardiography
DES stent me medikament  (drug-eluting stent)
DIPOM DIabetic Post-Operative Mortality and Morbidity –
semundshmeridhe vdekshmeri postoperative diabetike
DSE stress echokardiografi me dobutamine
ECG elektrokardiografi (EKG)
eGFR shkallae llogaritur e filtrimit glomerular 
ESA Shoqata Europiane e Anesteziologëve
ESC Shoqata Europiane e Kardiologjisë -European Society of Cardiology
EVAR riparimi endovaskular i AAA
FEV1 vëllimi ekspirator i sforcuar në 1 sekondë

HbA1c hemoglobina e glikolizuar
HF-PEF pamjaftueshmeria e zemrës me fraksion ejeksioni të ruajtur të VM

(PZ-FER)
HF-REF pamjaftueshmeria e zemrës me fraksion ejeksioni të zvogluar të 
VM (PZ-FEZ)
ICD defibrillator kardiovertues i implantueshëm
ICU njësia e mjekimitintenziv
IHD sëmundja iskemike e zemrës (SIZ)
INR shkalla e normalizuar ndërkombëtare
IOCM mjedisi iso-osmolar i kontrastit
KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes
LMWH heparinë me peshë molekulare të ulët
LOCM mjedis i ulët-osmolar i kontrastit
LV  ventrikuli i majtë (VM)
LVEF fraksioni i ejeksionit të ventrikulit të majtë (FE-VM)
MaVS Metoprolol pas kirurgjisë vaskulare
MDRD dieta e modifikuar në sëmundjen renale
MET ekuivalent metabolik
MRI imazheri me resonance magnetike
NHS National Health Service
NOAC antikoagulant oral jo-vitamin K
NSQIP National Surgical Quality Improvement Program
NSTE-ACS sindromi akut koronar  pa  ST elevim (SAkK-paSTE)
NT-proBNP N-terminal pro-BNP
O2 oksigjeni
OHS sindromi i hipoventilues i obezitetit
OR odds ratio shkalla e pritshërisë
P gp glikoproteina e trombociteve
PAC kateter i arteries pulmonare
PAD sëmundje e arterieve periferike
PAH hipertension arterial pulmonar
PCC koncentrat kompleks protrombinë
PCI intervenim koronar perkutan
POBBLE beta-bllokada perioperative
POISE       evaluimi iskemik perioperativ
POISE-2evaluimi iskemik perioperativ  2

PZ               pamjaftueshmëria e zemrës
q.d. quaque die (një herë në ditë)
RIFLE Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage renal disease
SPECT single photon emission computed tomography
SVT takikardi supraventrikulare (TSV)
SYNTAX Synergy between Percutaneous Coronary Intervention
with TAXUS and Cardiac Surgery
TAVI implantimi i valvulës aortale transkateterial
TdP torsades de pointes
TIA atak iskemik tranzitor
TOE echokardiografi  transezofageale (TEE)
TOD dopler transezofageal    (doplerTEE)
TTE echokardiografi transtorakale
UFH heparinë e pafraksionuar
VATS kirurgji torakale e asistuar me video -video-assisted thoracic 
surgery
VHD sëmundja valvulare e zemrës (SVZ)
VISION Vascular Events In Noncardiac Surgery Patients Cohort
Evaluation
VKA antagonistë të vitaminës K 
VPB  rrahje premature ventrikulare
VT takikardi ventrikulare
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1. Preambulë

Udhërrëfyesit përmbledhin dhe vlerësojnë të gjitha të dhënat 
e disponueshme në kohën e procesit tëhartimit, mbi 
njëçështjeme qëllimin për të ndihmuar profesionisët 
shëndetsor në përzgjedhjen e strategjive më të mira 
menagjuese për një pacientgjatënjë gjendje të caktuar, duke 
marrë në konsiderim ndikimin në rezultate poashtu edhe 
raportin rrezikshmëri-dobi të masave të caktuara diagnostike 
ose terapeutike. Udhërrëfyesit dhe rekomandimet do të duhej 
ti ndihmonin profesionistet shëndetsor për të marrë vendime 
nëpraktikën e tyre të përditshme; megjithatë, vendimet finale 
sa i përket një pacienti të caktuar duhet të merren nga 
profesionistët përgjegjësnë konsultim me pacientin dhe 
ofruesin e kujdesit në mënyrë sa më adekuate. Një numër i 
madh i udhërrëfyesve janë botuar vitet e fundit nga ESC dhe 
ESA, poashtu edhe nga shoqata dhe organizata tjera.Për shkak 
të ndikimit të tyre në praktikën klinike, janë vendosur kritere 
cilësore për zhvillimin e udhërrefyesve me qëllim që të
gjithavendimet ti bëhen transparente përdoruesit.
Rekomandimet për formulimin dhe botimin e Udhërrëfyesve
nga ESC/ESA mund të gjenden në web-faqene 
ESC(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-
guidelines/about/Pages/rules-writing.aspx). Këta udhërrefyes 
të ESC/ESA përfaqsojnëpozitën zyrtare të këtyredy shoqatave 
mbi njëçështje të caktuar dhe rregullisht 
përditësohen.Anëtarët e kësaj TaskForce janë përzgjedhur nga 
ESC dhe ESApër të përfaqsuar profesionistët e perfshirë në
kujdesin shëndetsortë pacientëve me këtë patologji. Ekspertët 
e përzgjedhur ndërmorrënnjë rishiqim të hollësishëm të të
dhënave të botuara për menagjimin(përfshirë diagnozën, 
trajtimin, preventivën dhe rehabilitimin) eçështjes së dhënë, 
sipas politikave të Komitetit të ESC për Udhërrëfyes 
Praktik(ESC-CPG) dhe të Komitetit të ESA për Udhërrëfyes.  
Është bërë një vlerësim kritik i procedurave diagnostike dhe 
terapeutike, duke përfshirë vlerësimin e raportit rrezikshmëri-
dobi. Janë përfshirë edhe llogaritje të rezultateve të shëndetit 
për popullsi më të mëdha, aty ku ekzistojnë të dhënat. Niveli i 
të dhënave dhe forca e rekomandimeve për opcionet e 
caktuara menagjuese janë matur dhe graduar sipas 
shkallëzuesve të predefinuar, siq janë të përshkruar në
Tabelën 1 dhe 2.1. Ekspertët e paneleve për hartim dhe 
rishqyrtim i kompletuanformularët për deklaratën e interesit e 
cila mund të perceptohete disponueshme në kohën e procesit 
të shkrimit, mbi njëçështje si një burim i vërtetë ose potencial i 
konfliktit të interesit. Këta formularë u përpiluan në një dosje 
dhe mund të gjenden nëweb-faqen e ESC

(http://www.escardio.org/guidelines). Secili ndryshim në
deklaratat e interesit që vjen në shprehje gjatëprocesit të
shkrimit duhet të njoftohet ESC/ESA dhe të përditsohet.Task 
Forca ka marrë përkrahje të plotë financiare nga ESC dhe ESA  
pa asnjë përfshirje nga industria e kujdesit shëndetsor.
ESC/CPG mbikqyrë dhe koordinon përgaditjen e 
udhërrëfyesvetë rinjë të prodhuar nga Task Forca, grupet e 
ekspertëve ose panelet konsensuale. Komiteti është gjithashtu 
përgjegjës për procesin e miratimit të këtyre udhërrëfyesve. 
Udhërrëfyesit e ESC dhe ata të Përbashkët i nënshtrohen 
rishiqimit ekstenziv nga CPG dhe Komitetet partnere për 
Udhërrëfyes dhe ekspertët ekstern.Pas rishqyrtimit adekuat ai 
aprovohet nga të gjithë ekspertët e përfshirë në Task Force. 
Dokumenti i finalizuar aprovohet nga CPG/ESA për publikim 
simultan në European Heart Journal dhe revistën e partnerit të
përbashkët, në këtë rast European Journal ofAnaesthesiology. 
Kjo është zhvilluar pas konsiderimit të kujdesshëmtë njohurive 
mjekësore dhe shkencore dhe të dhënat në disponimnë kohën 
e caktuar. Detyra e zhvillimit të Udhërrëfyesve ESC/ESA 
mbulon jo vetëmintegrimin e hulumtimeve më të fundit por 
gjithashtu edhe krijimine mjeteve edukative dhe programe të
implementimit për rekomandimet. Për ti implementuar 
udhërrëfyesit, janë prodhuar verzione të kondenzuara për 
xhep, sllajde përmbledhëse, fletushka me porosithelbësore, 
kartela përmbledhëse për jospecialistët, verzione 
elektronikepër aplikacione dixhitale (smart phone etj). Këto 
verzione janë tëshkurtuara dhe për këtë, nëse duhet, 
gjithmonë duhet referuarverzionit me tekst të plotë i cili është
i disponueshëm në web faqete ESC dhe ESA. Shoqatat 
kombetare të ESCdheESAinkurajohen tëmiratojnë, përkthejnë
dhe  implementojnë udhërrëfyesit e ESC. Programet 
implementuese nevojiten sepse është dëshmuar se rezultati i 
sëmundjes mund të influencohetfavorshëm nga aplikimi i 
detajuar i rekomandimeve klinike. Janë të nevojshme 
survejime dhe regjistra për të verifikuar së praktika e 
përditshme në jetën reale duhet mbështetur në 
rekomandimet që ipen në udhërrëfyes, ashtu që të 
kompletohet lidhja mes hulumtimit shkencor, shkrimi i 
udhërrëfyesve, diseminimi i tyre dhe implementimi në 
praktikën klinike.Profesionistët shëndetsor inkurajohen ti 
përmbahen në përpikëmëri udhërrëfyesve të ESC/ESA kur të 
ushtrojnë gjykimin e tyre praktik, gjithashtu edhe në 
determinimin dhe implementimin e strategjive mjekësore 
preventive, diagnostike ose terapeutike; sidoqoftë, 
udhërrëfyesit e ESC/ESA, në asnjë mënyrë nuk e tejkalojnë 
përgjegjësinë individuale të profesionistit shëndetsor për të 
marr vendime të sakta dhe adekuate në konsiderim të gjendjes 
shëndetsore të secilit pacient dhe në konsultim me atë 
kujdestarin e pacientit.
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Është gjithashtu përgjegjësi e profesionistit shëndetsor të 
verifikoj rregullat dhe udhëzimet e aplikueshme për barnat 
dhe pajisjet, në kohën kur përshkruhen.

Tabela 2      Nivelet e evidencës

Niveli A i 
evidences

Të dhëna që rrjedhin nga testimetë
shumfishta klinike të randomizuara ose 
meta-analiza

Niveli B i 
evidences

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

Niveli C i 
evidences

Pajtueshmërie opinionit të ekspertëve 
dhe/ose studimeve të vogla,studime, 
regjistra retrospektiv

2. Hyrje

2.1 Madhësia e problemit

Udhërrëfyesit aktual fokusohen në menagjimin e pacientëve 
kardiovaskular në të cilët sëmundja e zemrës është burim 
potencial i komplikimeve gjatë operacionit jo-kardiak. Rreziku i 
komplikimeve perioperative varet nga gjendja e pacientit para 
operacionit, prevalenca e komorbiditeteve, dhe urgjenca, 
rendësia, tipi, dhe kohëzgjatja e procedurës kirurgjike. Me 
saktësisht, komplikimet kardiake mund të ndodhin në
pacientët me sëmundje iskemike të dokumentuar apo 
asimptomatike (SIZ), disfunksion të ventrikulit të majtë (VM), 
sëmundje valvulare të zemrës (SVZ-VHD), dhe aritmi, të cilët i 
nënshtrohen procedurave kirurgjike që shoqërohen me stres 

të zgjatur hemodinamik dhe kardiak. Në rastin e iskemisë
miokardiale perioperative, janë tërendësishëm dy mekanizma: 
(i) mospërputhja në furnizim-nevojë me rrjedhë të gjakut, në
përgjigje të nevojës metabolike si pasojë e stenozës së arteries 
koronare që mund ti kufizohet rrjedha nga fluktuimet 
hemodinamike perioperative dhe (ii) sindromet akute 
koronare (SAkK-ACS) si pasojë e rupturës stresogjene të pllakës 
aterosklerotike vulnerabile në kombinim me inflamacion 
vaskular dhe vazomocion te çrregulluar, e gjithashtu edhe 
hemostazës. Disfunksioni i VM dhe aritmitë mund të ngjajnë
për shkaqe të llojllojshme në të gjitha moshat. Për shkak se 
prevalenca jo e vetëm SIZ por edhe sëmundjes valvulare dhe 
aritmive rritet me moshën, mortaliteti dhe morbiditeti kardiak 
perioperativ janë qështje predominante në popullatën e rritur 
të cilët i nënshtrohen intervenimeve të medha kirugjike 
jokardiake. Madhësia e problemit në Europë më së miri mund 
të kuptohet në aspektin e (i) masës së grupit kirurgjik jo 
kardiak të të rriturve  dhe (ii) rrezikun mesatar të
komplikimeve kardiake në këtë grup.  Fatkeqsisht, të dhënat 
sistematike mbi numrin vjetor dhe tipin e operacioneve dhe 
rezultatet e pacientëve janë të disponueshme në nivel 
kombetar vetëm në 23 vende europiane (41%).  Përveç kësaj, 
përkufizimet e të dhënave dallojnë, sikurse edhe sasia dhe 
cilësia e të dhënave. Një strategji e fundit e modelimit, e 
bazuar në të dhënat botërore të disponueshme në 2004, ka 
llogaritur numrin e operacioneve madhore të jëtë në shkallën 

Tabela 1 Klasa e rekomandimeve

Klasat e
Rekomandimeve

Përkufizimi Sygjerimet për t’u përdorur

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

Rekomandohet/indikohet

Klasa II Evidencëe dyzuar (dubioze) dhe/ose 
deivergjence ne opinion në lidhje me 
përdorshmërinë/efikasitetin e trajtimit apo 
procedures në fjalë

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

Duhet të merret në konsiderim

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

Mund të merret në konsiderim

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

Nuk rekomandohet
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4% të popullatës botërore për një vit.  Kur kjo të aplikohet për 
Europën, me një popullsi mbi 500milion, me një llogaritje të
vrazhdë i bie që të jenë 19 milion procedura madhore për një
vit. Derisa shumica e këtyre procedurave kryhen në pacientët 
me rrezik minimal kardiovaskular, 30% e pacientëve i 
nënshtrohen proceduarave ekstenzive kirurgjike në praninë e 
komorbiditeteve kardiovaskulare; prandaj, 5.7 milion 
procedura në vit kryhen në pacientë europian me komplikime 
kardiovaskulare. Anëmbanë botës, kirurgjia jo kardiake 
shoqërohet me mesatarisht 7-11% komplikime të
përgjithshme dhe mortalitet 0.8-1.5%, varësisht nga masat 
paraprake të sigurisë. Afro 42% e tyre shkaktohen nga 
komplikimet kardiake. Kur kjo të aplikohet në popullatën e 
shteteve te Bashkimit Europian, këto shifra japin së paku 
167000 komplikime kardiake në vit për shkak të proceduarave 
kirurgjike jokardiake, prej të cilave 19000 janë jetëkërcënuese. 

2.2 Ndryshimet demografike

Brenda 20 viteve të ardhshme, plakja e popullatës do të ketë
ndikim madhor në menagjimin perioperativ të pacientëve. 
Llogaritet që për të moshuarit nevojiten 4 herë më
shumëoperacione sesa për popullatën tjetër.  Në Europë, 
llogaritet se numri i pacientëve që do ti nënshtrohen 
operacioneve do të rritet me 25% në vitin 2020. Për periudhën 
e njejtë, popullatta e moshuar do të rritet me 50%. Numri total 
i procedurave kirurgjike mund të rritet edhe më shpejtë për 
shkak të rritjes së shpeshtësisë së intervenimeve me moshën. 
Rezultatet e United States National Hospital Discharge Survey 
tregojnë se numri i procedurave do të rritet në gati të gjitha 
grupmoshat dhe se rritja më e madhe do të jetë në moshat e 
mesme dhe pleqtë. Demografia e pacientëve që i nënshtrohen 
kirurgjisë tregon një tendencërritjejetë numrit të pacientëve të
moshuar dhe komorbiditeteve. Edhepse mortaliteti nga 
sëmundjet kardiake është duke rënë në popullatën e 
përgjithshme, prevalenca e SIZ, PZ, dhe faktorëve të rrezikut 
kardiovaskular, sidomos diabetit, është në rritje. Së bashku me 
komorbiditetet sinjifikante në të moshuarit që i nënshtrohen 
kirurgjisë së përgjithshme, sëmundja kardiovaskulare është më
prevalentja. Mosha, sidoqoftë, duket seështë përgjegjëse 
vetëm për një rritjetë vogël të rrezikut për komplikime; 
rrezikshmëria mëe madhe shoqërohet me urgjencat dhe 
sëmundjet sinjifikante kardiake, pulmonaredhe renale; 
prandaj, këto gjendje duhet të kenë ndikim më të madh në
vleresimin e rrezikut sesa mosha si e vetme.

2.3 Synimi dhe organizimi

Këta Udhërrëfyes janë menduar për mjekët dhe 
bashkëpunëtorët e përfshirë në kujdesin paraoperativ, 
operativ dhe pasoperativ të pacientëve që i nënshtrohen 
intervenimeve kirurgjike jokardiake.

Tabela 3 Llogaritja e rrezikut kirurgjik sipas llojit të
kirurgjisë apo intervenimita,b

Rrezik i ulët: 
<1%

Rrezik 
mesatar: 1-5%

Rrezik i lartë: 
>5%

-Kirurgji sipërfaqsore
-Gjiri
-Dentare
-Tiroide endokrine
-Syri
-Rekonstruktive
-Karotide 
asimptomatike (CEA 
ose CAS
-Gjinekologji: minore
-Ortopedike: minore 
(meniskektomi)
-Urologjike:minore 
(resekcion 
transurethral i 
prostatës)

-Intraperitoneale: 
splenektomi, riparim 
i hernisë hiatale, 
kolecistektomi
-Karotide 
simptomatike (CEA 
ose CAS)
-Angioplastikë 
arteriale periferike
-Riparim 
endovaskular i 
aneurizmës
-Kirurgji e kokës dhe 
qafës
-Neurologjike dhe 
ortopedike: 
madhore(kirurgji e 
legenit dhe kurrizit)
-Urologjike ose 
gjinekologjike: 
madhore
-Transplant i veshkës
-Intratorakale jo 
madhore

-Aortale dhe kirurgji 
madhore vaskulare
-Revaskularizim i hapur i 
këmbës ose amputim 
ose trombembolektomi
- Kirurgji duodeno-
pankreatike
-Resekcion i melqisë, 
kirurgji e duktusëve 
biliare
-Ezofagektomi
-Riparim i zorrës së 
perforuar
-Resekcion adrenal
-Cistektomi totale
-Pneumonektomi
-Transplant i  mëlqisë 
apo mushkërisë

CAS- stentim i arteries karotide, CES- endarterektomi karotide.aLlogaritja e 
rrezikut kirurgjik  është përtej përafërsisht 30 ditë rrezik për vdekje 
kardiovaskulare dhe infarct miokardi që merr parasysh vetëm intervenimin 
kirurgjik specific, pa konsideruar komorbiditetet e pacientit. bAdaptuar nga 
Glance et al 11

Objektivi është të sigurojë një qasje të standardizuar dhe të
bazuar në dëshmi ndaj menagjimit perioperativ kardiak.  
Udhërrëfyesit rekomandojnë një vlerësim praktik, hap pas hapi 
të pacientit që harmonizon faktorët klinik të rrezikut dhe test 
rezultate me stresin e llogaritur për procedurën e planifikuar. 
Kjo rezulton në një vlerësim kardiak të individualizuar, me një
mundësi për të filluar terapinë, intervenimet koronare, dhe 
teknikat specifike kirurgjike dhe anestetike me qëllim 
optimizimin e gjendjes perioperative të pacientit.Krahasuar me 
ambientet jokirurgjike, të dhenat nga hulumtimet klinike të
randomizuara, të cilat ofrojnë dëshmi të bazuara ideale për 
udhërrëfyes, janë të rralla. Për pasojë, kur nuk ka hulumtime 
të disponueshme, për regjimin specifik tëmenagjimit kardiak 
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në ambientin kirurgjik, përvetsohen të dhënat nga mjediset 
jokirurgjike dhe jepen rekomandime të ngjajshme por me nivel 
të ndryshëm të dëshmive. Anesteziologët, të cilët janë ekspert 
për kërkesa të veçanta të procedurës kirurgjike të propozuar, 
zakonisht bashkpunojnë në vlerësimin paraoperativ. Shumica e 
pacientëve me sëmundje stabile të zemrës mund ti 
nënshtrohen intervenimin kirurgjik me rrezik mesatar dhe të
ulët (Tabela 3) pa vlerësim shtesë. Pacientët e selektuar 
kërkojnë evaluim nga një ekip i integruar i specialistëve 
multidiciplinar përfshirë anesteziologët, kardiologët dhe 
kirurgët, dhe kur nevojitet edhe një ekip shtesë (psh. 
internistët, pulmologët ose geriatristët). Pacientët e selektuar 
janë ata të identifikuar nga anesteziologët për shkak të 
sëmundjes kardiake të dyshuar ose të njohur me kompleksitet 
të mjaftueshëm për të pasur rrezik kardiak perioperativ (psh. 
sëmundje kongjenitale e zemrës, simptome jostabile ose 
kapacitet funksional të ulët), pacientët në të cilët optimizimi 
paraoperativ mjekësor pritet të reduktojë rrezikun 
paraoperativ përpara procedurës kirurgjike me rrezik të ulët 
dhe të mesëm, dhe pacientët me sëmundje të njohur ose 
rrezik të lartë për sëmundje të zemrës që i nënshtrohen 
operacionit me rrezik të lartë. Udhërrëfyesit kanë potencialin 
të përmirsojnë rezultatet postoperative dhe të theksojnë
ekzistencën e mundësisë së qartë për përmirsimin e cilësisë së
kujdesit në këtë grup me rrezik të lartë. Perveç promovimit të
përmirsimit imediat të kujdesit perioperativ, udhërrëfyesit do 
të duhej të ofronin këshilla afatgjata. Përshkak të
disponueshmërisë së provave të reja dhe ndikimit 
ndërkombëtar të kundërthënjeve mbi hulumtimet DECREASE, 
ESC/ESA dhe ACC/AHA, të dyja filluan procesin e rishiqimit të
udhërrëfyesve të tyre në mënyrë konkuruese. Komitetet 
respektive hartuesenë mënyrë të pavarur bënë rishqyrtimin 
dhe analizën e literaturës së tyre, dhe pastaj zhvilluan 
rekomandimet e tyre. Sapo u kompletua një rishiqim fillestar i 
të dy udhërrëfyesve, komitetet hartuese zgjodhën të 
diskutojnë rekomandimet e tyre respektive sa i përketë 
terapisë me beta-bllokatorë dhe qështje tjera relevante. 
Çfardo dallimi në rekomandime u diskutua dhe qartësisht u 
artikulua në tekst; megjithatë, komitetet hartuese radhitën 
disa rekomandime për të evituar hutinë brenda komunitetit 
klinik, përveq aty ku ishte prevalent variacioni i praktikës 
ndërkombtare. Pas zhvillimit të dhe prezentimit të
udhërrëfyesve kardiak perioperativ, efekti në rezultatin e tyre 
duhet të monitorohet. Vleresimi objektiv i ndryshimeve në 
rezultat do të formojë një pjesë thelbësore të zhvillimit të 
udhërrëfyesve perioperativ në të ardhmen.

Rekomandimet mbivlerësimin paraoperativ

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Pacientët e selektuar me 
sëmundje kardiake që i 
nënshtrohen operacionit 
jokardiak me rrezik të ulët dhe 
mesatar mund të referohen nga 
anesteziologu për evaluim dhe 
optimizim medikamentoz 
kardiologjik

IIb

C

Duhet të konsiderohet ekipi 
multidiciplinar i ekspertëve për 
evaluimin preoperativ të 
pacientëve me prani të ose rrezik 
të lartë për sëmundje kardiake 
që i nënshtrohen operacionit 
jokardiak me rrezik të ulët

IIa

C
8

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

3. Vlerësimi Para-operativ

3.1 Rreziku kirurgjik për ngjarje kardiake

Komplikimet kardiake pas intervenimeve jokardiake varen nga 
faktorë e lidhur me pacientin, llojin e operacionit, dhe nga 
rrethanat në të cilat ajo kryhet. Faktorët kirurgjik që ndikojnë 
në rrezikun kardiak janë të lidhur me urgjencën, invazivitetin, 
llojin dhekohëzgjatjen e procedurës, e gjithashtu ndryshimet 
në temperaturën trupore, humbjen e gjakut, dhe zhvendosjen 
e lëngjeve. Çdo operacion nxitë një përgjigje stresi. Kjo 
përgjigje inicohet nga lezioni i indit dhe ndërmjetësohet nga 
factorët neuroendokrin dhe mund të indukojë çrregullim 
simpatovagal. Zhvendosja e lëngjeve në periudhën 
perioperative e keqsojnë stresin kirurgjik. Ky stres rrit kërkesën 
e miokardit për oksigjen. Kirurgjia gjithashtu shkakton 
çrregullime në balancin ndërmjet faktorëve protrombotik dhe 
fibrinolitik, duke rezultuar potencialisht në trombogjenicitetin 
e rritur koronar. Masa e këtyre ndrrimeve është proporcionale 
me masën dhe kohëzgjatjen e intervenimit.Këta faktorë së 
bashku me pozitën e pacientit, menagjimin e temperaturës, 
gjakderdhjen, dhe llojin e anestezionit, mund të kontribojnë në 
çrregullime hemodinamike që çojnë kah iskemia miokardiale 
dhe pamjaftueshmëria e zemrës. Anestezioni i përgjithshëm, 
loko-regjional dhe neuroksial dallojnë në aspektin e përgjigjes 
së stresit të nxitur nga kirurgjia. Teknikat më pak invazive,
anestetike mund të zvoglojnë mortalitetin e hershëm në 
pacientët më rrezik të mesëm deri të lartë kardiak dhe të 
kufizojnë komplikimet postoperative.  Edhe pse faktorë 
pacient-specifik janë më të rendesishëm sesa ata kirurgji-
specifik në parashikimin e rrezikut kardiak për procedurat 
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kirurgjike jokardiake, lloji i kirurgjisë nuk mund të injorohet. Sa 
i përket rrezikut kardiak intervenimet kirurgjike të cilat 
përfshijnë procedura të hapura ose endovaskulare  mund të
ndahen në grupe me rrezik të ulët, të mesëm dhe të lartë, me 
shkallë të llogaritur 30 ditëshe për ngjarje kardiake (vdekje 
kadiake dhe infarkt miokardi), prej <1%, 1–5%, 
dhe>5%,respektivisht (tabela3). Nevoja për, dhe pesha e 
vlerësimit kardiak,paraoperativ, do të varet gjithashtu, nga 
urgjenca e kirurgjisë. Në rast të procedurës emergjente, 
kirurgjike siç janë ruptura e aneurizmës aortaleabdominale 
(AAA), trauma madhore ose perforim visceral, vlerësimi 
kardiak nuk do ta ndryshojë kursin ose rezultatin e 
intervenimit por mund të ndikojë në menagjimin në periudhën 
imediate perioperative. Në kushtet joemergjente por urgjente 
kirurgjike siç është urëzimi (ang.bypass) për iskeminë akute 
tëanësisë ose trajtimi i obstrukcionit të zorrëve, 
sëmundshmëria dhe vdekshmëria e gjendjes primare të
patrajtuar mund ta tejkaloj rendësinë e rrezikut potencial 
kardiak të lidhur me intervenimin. Në këto raste vlerësimi 
kardiologjik mund të ndikoj në masat perioperative që merren 
për të zvogluar rrezikun kardiak por nuk do të ndikojnë 
vendimin për të kryer intervenimin. Në disa raste, rreziku 
kardiak mund gjithashtu të ndikojë në llojin e operacionit dhe 
të udhëzojë kah zgjedhja e intervenimeve më pak invazive, siç
janë angioplastika arteriale periferike në vend të urëzimit 
(bypass-it) infrainguinal, apo rekonstruktimi ekstra-anatomik 
në vend të një procedurë aortale, madje edhe kur këto mund 
të sjellin rezultate më pak të favorshme në aspektin afatgjatë. 
Përfundimisht në disa situata vlerësimi kardiak (për aq sa 
mund në mënyrë të saktë të parashikoj komplikimet kardiake 
perioperative dhe mbijetesën e vonshme), duhet të mirret 
parasysh kur të vendoset nëse të kryhet një intervenim ose të
menagjohet në mënyrë konzevative. Ky rast haset te disa 
intervenime profilaktike të caktuara siç është trajtimi i AAA-ve 
të vogla ose stenoza asimptomatike e karotideve, ku 
pritshmëria për jetesë e pacientit dhe rreziku i operacionit
janë faktorë të rëndësishëm në vlerësimin e përfitimit 
potencial nga intervenimi kirurgjik.

3.2 Lloji i kirurgjisë

Në përgjithësi, teknikat endoskopike dhe endovaskulare e 
shpejtojnë shërimin, zvoglojnë qëndrimin spitalor dhe 
zvoglojnë shkallën e komplikimeve. Megjithatë, studimet 
klinike të randomizuara që krahasojnë teknikat laporaskopike 
me ato të hapura i përjashtojnë pacientët e moshuar, tërëndë
dhe *urgjent*, dhe rezultatet nga një studim i randomizuar i 
bazuar në ekspert (kolecistektomi laporaskopike kundrejt e 

hapur), nuk  kanë treguar ndonjë dallim qenësor në shkallën e 
konvertimit, të dhimbjes, kohës së qëndrimit në spital ose 
rispitalizimeve. Llojllojshmëria e procedurave kirurgjike në një
mori kontekstesh të ndryshme e bëntë vështirë percaktimin e 
një rreziku specifik për një ngjarje kardiake të padëshirueshme 
të madhe për secilën procedurë. Kur mirren parasysh metoda 
alternative kirurgjike ndaj atyre të hapura qoftë endovaskulare 
ose më pak invazive, duhet të llogariten peshimet potenciale 
ndërmjetbenefiteve për shkak të zvoglimit tësëmundshmërisë
dhe efikasitetit afatmesëm deri afatgjatë.

3.2.1 Procedurat endovaskulare kundrejt
procedurave të hapura vaskulare

Intervenimet vaskulare janë me interes të veçantë, jo vetëm se 
ato bartin rrezikun më të lartë për komplikime, por edhe për 
shkak se shumë studime kanë treguar se ky rrezik mund të 
ndikohet nga masat adekuate perioperative në këta pacientë. 
Edhe procedurat e hapura aortike edhe infrainguinale duhet të
shihen si procedura me rrezik të lartë. Edhepse është 
intervenim më pak ekstenziv, revaskularizimi infrainguinal 
bartë rrezik të njejtë kardiak ose edhe më të lartë sesa 
procedurat aortike.Kjo mund të shpjegohet me incidencë më 
të lartë të diabetit, çrregullimi tëfunksionit renal, SIZ dhe 
mosha e shtyer në këtë grup të pacientëve. Kjo gjithashtu e 
shpjegon pse rreziku i lidhur me angioplastikën e arterieve 
periferike, që është minimalisht invazive, nuk duhet të 
neglizhohet. Riparimi endovaskular i AAA (EVAR), është 
shoqëruar me vdekshmëri dhe sëmundshmëri perioperative 
më të ulët sesa riparimi i hapur por kjo përparësi zvoglohet 
mekohën, për shkak të komplikimeve gjithnjë më të shpeshta 
të grafteve dhe riintervenimeve në pacientët që i janë 
nënshtruar EVAR-it, duke rezultuar në shkallë të njejtë 
afatgjatë të vdekshmërisë të lidhur me AAA dhe vdekshmërisë
totale. Një metaanalizë studimesh, që krahasojnë metodat e 
hapura me ato perkutane transluminale për trajtimin e 
sëmundjes arteriale femoro-popliteale, tregoi se urëzimi 
(bypass-i) kirurgjik shoqërohet me sëmundshmëri më të lartë 
30 ditëshe [shkalla e pritshmërisë-odds ratio (OR) 2.93; 
95%intervali i konfidencës (CI) 1.34 – 6.41] dhe dështime më 
të ulëta teknike sesa trajtimi endovaskular, pa dallim në 
vdekshmërinë 30 ditore; megjithatë, kishte shkallë më të lartë 
të mbijetesës pa amputime dhe mbijetesës së përgjithshme në 
grupin e urëzimeve (bypass-it) në katër vite. Prandaj faktorë të 
shumtë duhet të shqyrtohen kur të vendoset se cila procedurë 
i shërben më mirë pacientit. Një qasje fillestare endovaskulare 
këshillohet në pacientët me komorbiditet sinjifikant, përderisa 
një procedurë me urëzim (bypass) mund ti ofrohet si zgjedhje 
e parë e trajtimit intervent pacientëve të aftë dhe me 
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pritshmëri jetese më të gjatë. Stentimi i arteries karotide është 
dukur si një alternativë atraktive më pak invazive ndaj CEA; 
megjithatë, edhepse CAS zvoglon shkallën e infarktit të
miokardit dhe paralizës së nervave kranial periprocedural, 
shkalla e kombinuar 30 ditëshe e goditjes në tru ose vdekjes 
është më e lartë se sa në CEA, posaçërisht në pacientët 
simptomatik dhe të moshuar nxitur nga dallimi në rrezikun e 
goditjes pa-paaftësi periprocedural.Dobia e revaskularizimit 
karotid është sidomos e madhe në pacientët me atak iskemik 
tranzitor të vonshëm(<3 muaj), ose goditjes në tru dhe > 60% 
te stenoza e bifurkacionit të arteries karotide. Në pacientët 
neurologjikisht asimptomatik, dobia e revaskularizimit karotid 
është e diskutueshme, në krahasim me terapinë moderne
medikamentoze, përveç në pacientët me stenozë karotide 
>80% dhe një pritshmëri të llogaritur jetese > 5 vite. Zgjedhja 
ndërmjet CEA dhe CAS duhet të integroj përvojën e operatorit 
dhe rezultatet, karakteristikat anatomike të enëve harkore, 
tiparet e qafës dhe komorbiditetet. 

3.2.2 Procedurat e hapura kundrejt procedurave
laparoskopike ose torakoskopike.

Procedurat laparoskopike në krahasim me procedurat e 
hapura kanë një përparësi se shkaktojnë më pak trauma 
indore dhe paralizë të zorrëve, duke rezultuar në dhimbje më
të vogël incizionale, funksion më të mirë pulmunar 
pasoperative, komplikime dukshëm më të pakta të murit, dhe 
zhvendosje më të vogël të lëngjeve në lidhje me paralizën e 
zorrëve. Megjithatë, pneumoperitoneumi që nevojitet për 
këto procedura rezulton ne presion te rritur intraabdominal 
dhe zvoglim të kthimit venoz. Pasojat (sekuelat) tipike 
fiziologjike janë si pasojë e presionit të rritur intraabdominal 
dhe absorbimit të gazrave, të përdorura për insuflim. Derisa të
shëndoshët në ventilimin e kontrolluar zakonisht e tolerojnë
pneumoperitoneumin, pacienëet e rënduar në aspektin 
kardiopulmonar dhe obezët mund të shfaqin pasojë të
padëshirueshme. Pneumoperitoneumi dhe pozita 
Trendelenburgrezultojnë në ngritje të presionit mesatar 
arterial, presionit qendror venoz, presionit mesatar të arteries 
pulmonare, presionit pykor kapilar pulmonar dhe rezistencës 
sistemike vaskulare duke çrregulluar funksionin kardiak. 
Prandaj, krahasuar me kirurgjinë e hapur, rreziku kardiak në
pacientët me PZ nuk zvoglohet në pacientët që i nënshtrohen  
laparoskopisë dhe të dyja duhet të vlerësohen në të njejtën 
mënyrë. Kjo është posaçërisht e vërtetë për pacientët që i 
nënshtrohen intervenimeve për obezitet morbid por 
gjithashtu, edhe në lloje tjera të kirurgjisë duke konsideruar 
rrezikun e konvertimit në një procedurë të hapur. Janë
raportuar rezultate superiore afatshkurtëra të procedurave 

laparoskopike ndaj atyre të hapura, varësisht prej llojit të
kirurgjisë, përvojës së operatorit dhe madhësisë së spitalit, por 
pak studime japin të dhëna direkte për komplikimet kardiake. 

Rekomandimet mbi selektimin e qasjes kirurgjike 
dhe ndikimin e tij mbi rrezikun
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që pacientët 
duhet ti nënshtrohen vlerësimit 
për rrezik preoperative 
pavarsisht nga qasja kirurgjike 
laparoskopike apo e hapur

I C
26,27,35

Në pacientët me AAA ≥55mm, 
anatomikisht të përshtatshme 
për EVAR, rekomandohet si 
riparimi i hapur si ai EVAR, nëse 
rreziku kirurgjik është i 
pranueshëm 

I A
15-17

Në pacientët me AAA 
asimptomatike, të 
papërshtatshëm për riparim të 
hapur, mund të mirret në 
konsiderim EVAR së bashku me 
trajtim medikamentoz të mirë

IIb B
15,35

Në pacientët me sëmundje 
arteriale të ekstremitetit të 
poshtëm qëkërkon 
revaskularizim, strategjia më e 
mirë menagjuese duhet të 
përcaktohet nga një ekip 
ekspertësh duke konsideruar 
anatominë, disponueshmërinë 
lokale, dhe ekspertizën

IIb B
18

AAA- aneurizma e aortës abdominal, EVAR-rekonstruktimit endovaskular i aortës
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
dPasi procedurat laparoskopike demostrojnë stres kardiak të njejtë me atë të procedurave të 
hapura

Dobia prej procedurave laparoskopike është me gjasë më e 
madhe te pacientët e moshuar me zvoglim të qëndrimit 
spitalor, të humbjes intraoperative të gjakut, incidencës 
pasoperative të pneumonisë, kohës së kthimit të funksionit 
normal të zorrëve, incidencës pasoperative të komplikimeve 
kardiake dhe infeksioneve të plagës. Pak të dhëna janë në 
disponim për kirurgjinë torakale të asistuar me video VATS, pa 
ndonjë studim të madh të randomizuar që krahason VATS me 
rezeksionin e hapur torakal të mushkrive. Në një studim që 
përfshinë pacientët me poentim të 
pritshmërisë(propensityscore-matched), lobektomia VATS nuk 
është shoqëruar me ndonjë dallim sinjifikant në vdekshmëri, 
por me shkallë dukshëm më të ulët perioperative të 
sëmundshmërisë së përgjithshme, pneumonisë dhe aritmisë 
atriale.
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3.3 Kapaciteti funksional 

Përcaktimi i kapacitetit funksional është një hap themelor në 
vleresimin paraoperativ të rrezikut kardiak dhe matet me 
ekuvalent metabolik(MET). Një MET është e barabartë me 
shkallën e metabolizmit bazal. Prova ushtrimore ofron një 
vlerësim objektiv të kapacitetit funksional. Pa testim, 
kapaciteti funksional mund të matet nga aftësia për të kryer 
aktivitetet e jetës së përditshme. Një MET përfaqson kërkesën 
metabolike në qetësi; ngjitja e dy vargjeve me shkallë kërkon 4 
MET, dhe sporti i fuqishëm >10MET (figura 1). Paaftësia për ti 
ngjitur dy vargje me shkallë ose për të vrapuar një distancë të 
shkurtër (<4MET) tregon për kapacitet të ulët funksional dhe 
shoqërohet me një rritje të incidencës së ngjarjeve kardiake 
post operative. Pas kirurgjisë torakale, kapaciteti i ulët 
funksional është shoqeruar me rritje të vdekshmërisë (rreziku 
relativ 18.7; 95% CI 5.9–59); megjithatë, në krahasim me 
kirurgjinë torakale, një status funksional i ulët nuk është
shoqëruar me rritje të vdekshmërisë pas kirurgjisë tjetër 
jokardiake (rreziku relativ 0.47; 95% CI 0.09–2.5). 

Kapaciteti funksional 

1 MET A mundesh…                4 MET       A mundesh…

                    Të kujdesesh për veten?            Të ngjitesh dy vargje 
                      Të hash, vishesh                         shkallë  ose të ngjitesh malit?
ose të përdorësh toaletin?

                    Të ecësh nëpër shtëpi?                                  Të bësh punë të rënda si 
të…pastrosh 

   dyshemenë ose 
…………………………………………………………….të zhvendosësh orenditë?

Të ecësh 100m në rrafsh                                       Te marrësh pjesë në sporte 
  me 3-5km/orë?                                                                      Të fuqishme si noti,  

………………………………………………………..tenisi, futbolli, basketbolli 
…………………………………………………………………….. ose skijimi?

4 MET më shumë se 10 MET

Figura 1 – Nevojat e llogaritura energjetike për aktivitete të 
ndryshme. Bazuar në Hlatky et al dhe Fletcher et al.36,37

Km/orë-kilometra për orë, MET-ekuivalent metabolik

Kjo mund të reflektoj rendësinë e funksionit mushkëror, 
shumë të lidhur me kapacitetin funksional, si një parashikues 
madhor i mbijetesës pas operacioneve torakale. Këto gjetje 
janë konfirmuar në një studim me 5939 pacientë të planifikuar 
për operime jokardiake te të cilët kapaciteti funksional 
paraoperativ i matur me MET tregonte asocim relativ të dobët 
me ngjarje kardiake apo vdekje pasoperative. Qartësisht kur 

kapaciteti funksional është i lartë prognoza është e shkëlqyer 
madje edhe në prani të SIZ stabile ose faktorëve të rrezikut; 
përndryshe, kur kapaciteti funksional është i ulët ose i 
panjohur, prania dhe numri i faktorëve të  rrezikut në raport 
me rrezikun e kirurgjisë do të përcaktoj stratifikimin 
paraoperativ të rrezikut dhe menagjimin perioperativ.

3.4 Treguesit (indekset) e rrezikut 

Për dy arsye kryesore strategjitë efektive të menduara për 
reduktimin e rrezikut perioperativ te komplikimeve kardiake 
duhet te perfshijnë vlerësim kardiak duke përdorur historinë
mjeksore perpara procedures kirurgjike. Së pari paceintet me 
nje rrezik paraprak te ulet kardiak pas evaluimit te hollsishem 
mund te operohen pa ndonje vonese te metejme. Nuk pritet 
qe strategjite per zvoglim të rrezikut do ta zvoglojne edhe më 
tutje rrezikun perioperativ te këta pacientë. Së dyti, zvoglimi i 
rrezikut me trajtim farmakologjik është më kosto-efektiv në 
pacientët me rrezik të rritur të dyshuar të rrezikut kardiak. 
Teknikat shtesë imazherike kardiake joinvazive janë mjete për 
të identifikuar pacientët me rrezik të lartë; megjithatë, 
teknikat imazherike duhet të rezervohen për ata pacientë tek 
të cilët rezultatet e ekzaminimeve do të ndikonin në menagjim 
dhe do ta ndryshonin atë. Qartësisht, intenziteti i vlerësimit
kardiak paraoperative duhet t’i përshtatet gjendjes klinike të 
pacientit dhe urgjencës së rrethanave që kërkojnë intervenim 
kirurgjik. Kur intervenimi emergjent është i nevojshëm, 
vlerëimi domosdoshmërisht duhet të kufizohet; megjithatë, 
shumë rrethana klinike lejojnë aplikimin e qasjes më 
ekstenzive sistemike, me vlerësim te rrezikut kardiak i cili 
fillimisht bazohet mbi karakteristikat dhe llojin e kirurgjisë dhe 
pastaj zgjerohet, nëse indikohet, me EKG në qetësi, 
ekzaminime laboratorike,ose testime tjera joinvazive. Janë 
zhvilluar shumë indekse të rrezikut për 30 vitet e kaluara, 
bazuar në analiza të llojllojshme të të dhënave observacionale, 
të cilat përfaqsojnë raportin ndërmjet karakteristikave klinike 
dhe vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë  kardiake 
perioperative. Indeksat e zhvilluar nga Goldman (1977), 
Detsky (1986), Lee (1999) janë bërë mjaftë të njohura. 
Edhepse vetëm një llogaritje e vrazhdë, sistemet e vjetra të 
shkallëzimit të rrezikut mund të përfaqsojnë mjete klinike të 
përdorshme për mjekët në respekt të nevojës për vlerësim 
kardiak, trajtimin me barna, dhe vleresimit te rrezikut për 
ngjarje kardiake. Indeksi Lee ose indeksi “i reviduar i rrezikut 
kardiak”, një verzion i modifikuar i indeksit original të 
Goldmanit, ishte dizajnuar për të parashikuar
pasoperativ:infarktin e miokardit, edemën mushkërore, 
fibrilacionin ventrikular ose arrestin kardiak, dhe bllokun 
komplet të zemrës. Ky indeks i rrezikut përmbledh 6 variable: 
llojin e kirurgjisë, historinë për SIZ, histori për pZ, histori për 
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sëmundje cerebrovaskulare, trajtimi paraoperativ me insulinë
dhe kreatinina paraoperative >170 mmol/L (>2 mg/dL) dhe
është konsideruar nga shumë klinicistë dhe studiues si indeksi 
më i mirë i disponueshëm për parashikimin e rrezikut kardiak
në intervenimet kirugjike jokardiake. Te gjithë indeksat e 
rrezikut të lartpërmendur, megjithatë, janë zhvilluar vite më 
parë dhe janë bërë shumë ndryshime prej atëherë në trajtimin 
e SIZ dhe menagjimin anestetik, para- dhe pas operativ te 
pacientëve me kirurgji jo kardiake. Një model i ri parashikues u 
zhvillua kohët e fundit për të vlerësuar rrezikun për infarkt 
miokardi ose arrest kardiak në periudhën intra/paoperative, 
duke përdorur databazën e NSQIP (American College of Sur-
geons National Surgical Quality Improvement Program)44.Ky 
model (NSQIP MICA) u krijua në arkivën e 2007, bazuar në 
pacientët prej 180 spitaleve, dhe u vërtetua me arkivën e 
2008, të dyja përmbanin >200.000 pacientë dhe duke pasur 
parashikueshmëri. Pikëmbrojtja (ang.endpoint) primare ishte 
IM ose Arresti kardiak intra/pasoperativ deri 30 ditë pas 
operacionit. U identifikuan pesë parashikuesepër IM/arrestit 
kardiak intra/postoperativ si: 1). lloji i operacionit, 2). statusi 
funksional, 3). kreatinina e rritur(>130mmol/l ose >1.5mg/dl), 
4). klasa e ASA (Shoq. Amerikane e Anesteziologeve) (Klasa I-
pacienti i shëndoshë, Klasa II-pacienti ka sëmundje të lehtë 
sistemike, Klasa III-pacienti ka sëmundje të rendë sistemike që 
nuk dekomenzon, Klasa IV-pacienti ka sëmundje 
dekompenzuese që është kërcënim konstant për jetë, Klasa V-
një pacient që nuk pritet të jetoj mbi 24 orë, me ose pa 
operacion) dhe 5). Mosha. Ky model u prezentua sinjë 
kalkulator interaktiv i rrezikut (http://www.
Surgicalriskcalculator.com/miorcardiacarrest) kështu që 
rreziku mund të llogaritet në shtrat apo klinikë në një mënyrë 
të thjeshtë e të saktë. Ndryshe nga llogaritësit tjerë të rrezikut, 
modeli NSQIP nuk vendosi një system të llogaritjes por ofron 
një vlerësim të bazuar në model të probabilitetit për infarkt 
miokardi dhe arresti kardiak për një pacient të caktuar. 
Kalkulatori i rreziku performoi më mirë sesa indeksi Lee i 
rrezikut, me një zvoglim performance në pacientët vaskular, 
edhe pse ishte prapë më superior, megjithatë, disa komplikime 
kardiake perioperative me interes për klinicistët, siq janë 
edema pulmonare dhe blloku komplet i zemrës, nuk janë 
marrë parasysh në modelin NSQIP, sepse ato variabla nuk ishin 
përfshirë në databazat e NSQIP. Në kontrast, indeksi Lee lejon 
llogaritjen e rrezikut perioperativ edhe për edemë pulmonare 
dhe bllokut komplet të zemrës, përveq atij për IM dhe vdekje 
(http://www.mdcalc.com/revised-cardiac-risk-index-for-pre-
operative-risk/). Një rishiqim sistematik i freskët i 24 
studimeve që përfshinin >790 000 pacientë vërtetoi se indeksi 
Lee i kishte diskriminuar mesatarisht pacientët me rrezik të 
ulët vs të lartë për ngjarje kardiake pas intervenimeve të 

përziera jokardiake, por performance e tij ishte  penguar në 
rastin e parashikimit te ngjarjeve kardiake pas intervenimeve 
vaskulare jokardiake ose parashikimin e vdekjes.45 Prandaj, 
modelet NSQIP dhe Lee të indeksave të rrezikut ofrojnë 
perspektiva komplementare prognostike dhe mund të 
ndihmojnë klinicistin në procesin e vendim-marrjes. Modelet e 
riskut nuk i diktojnë vendimet e menagjimit por duhet të 
mirren parasysh si një copëz e enigmës që duhet vlerësuar, në 
bashkërendim me informatat më tradicionale në dispozicionin 
e mjekut.

3.5 Bioshenjuesit (biomarkuesit)

Shënjuesi (markuesi) biologjik, ose ‘biomarkues’, është 
karakteristika e cila mund objektivisht të matet dhe e cila 
është një tregues i proceseve biologjike. Në një ambient 
perioperativ, biomarkuesit mund të ndahen në markues që 
fokusohen në iskeminë apo dëmtimin e miokardit, inflamimin, 
dhe funksionin e VM. Troponinat kardiake T dhe I (cTnT dhe
cTnI, respektivisht), janë markues të preferuar për diagnozën e 
infarktit të miokardit sepse ata demostrojnë senzitivitet dhe 
specificitet indor më mirë sesa biomarkuesit e tjerë në 
dispozicion.46  Informata prognostike është e pavarur nga, dhe 
komplementare ndaj treguesve tjerë kardiak të rëndësishëm 
të rrezikut, siç janë devijimi i ST dhe funksioni i VM. Duket se 
troponinat - cTnI dhe cTnT janë me vlerë të njejtë për 
vlerësimin e rrezikut në SAkK në praninë ose mungesën e 
insuficiencës renale. Dëshmitë ekzistuese sygjerojnë se edhe 
rritjet e vogla të cTnT në periudhën perioperative reflektojnë 
dëmtim miokardial klinikisht relevant me prognozë dhe 
rezultat të keqsuar kardiak.47-49 Zhvillimi i biomarkuesve të 
rinjë, duke përfshirë troponinat me senzitivitet të lartë, me 
gjasë do ta përparojnë vlerësimin e dëmtimit miokardial.48

Prandaj duhet pasur parasysh matja e troponinave kardiake në 
pacientët me rrezik të lartë, para dhe 48-72 orë pas 
intervenimit të madh kirurgjik.3 Duhet cekur se rritje e 
troponinave mund gjithashtu të vërehet në shumë gjendje 
tjera; diagnoza e NSTEMI nuk duhet kurrë të bazohet vetëm në 
bazë të biomarkuesve. Markuesit inflamator mund të 
identifikojnë paraoperative ata pacientë me një rrezik të rritur 
për pllakë koronare jostabile; megjithatë, një një institucion 
kirurgjik, nuk ka të dhëna në disponim se si markuesit
inflamatorë do të ndryshonin strategjitë për reduktim të 
rrezikut.  BNP dhe NT-proBNP (B-tip peptid natriuretik dhe N-
terminal pro-BNP) prodhohen në miocitet kardiake në 
përgjigje ndaj stresin e rritur të murit miokardial. Kjo mund të 
ndodh në secilin stad të PZ, pavarsisht pranisë apo mungesës 
së iskemisë së miokardit. BNP dhe NT-proBNP plazmatike janë 
bërë tregues të rendësishëm prognostik për shumë sëmundje 
kardiake në ambiente jo kirurgjike.50  Nivelet paraoperative të 
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BNP dhe NT-proBNP kanë vlerë shtesë prognostike për 
vdekshmërinë afatgjate dhe ngjarjet kardiake pas 
intervenimeve vaskulare jokardiake51–53Të dhënat nga testime 
prospektive,  të kontrolluara mbi përdorimin e biomarkuesve 
paraoperative janë të pakta.Bazuar mbi të dhënat ekzistuese, 
matja e biomarkuesve në serum për pacientët që i 
nënshtrohen operimeve jokardiake nuk mund të propozohet si 
përdorim rutinor, por mund të konsiderohet te pacientët me 
rrezik të lartë (METs ≤4 ose me indeks të reviduar të rrezikut 
me vlerë >1 për kirurgji vaskulare dhe >2 për kirurgji 
jovaskulare).

Rekomandimet mbishkallëzimin e rrezikut kardiak
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Indeksat klinik të rrezikut 
rekomandohet tëpërdoren për 
stratifikimin e rrezikut 
perioperative

I B
43,44

Modeli NSQIP ose indeksi Lee i 
rrezikut rekomandohen për 
stratifikimin e rrezikut kardiak 
perooperativ

I B
43,44,54

Vlerësimi i troponinave kardiake 
te pacientët me rrezik të lartë, 
para dhe 48-72 pas operimit të 
madh kirurgjik duhet të merret 
parasysh

IIb B
3,48,49

Mund të konsiderohet matja e 
NT-proBNP dhe BNP pertë marrë 
informacion prognostik të 
pavarur për ngjarje perioperative 
dhe të vonshme kardiake në 
pacientët me rrezik të lartë

IIb B
53,53,55

Nuk rekomandohet mostra 
rutinore univerzale e 
biomarkerve perioperativ për 
stratifikim të rrezikut dhe për të 
parandaluar ngjarje kardiake

III C

BNP- peptidi B natriuretik, NT –pro BNP= N-terminal pro-brain peptidi natriuretik 
NSQIP- National Surgical Quality Improvement Program
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

3.6 Testimet jo-invazive

Testimi preoperativ joinvaziv synon të ofrojë të dhëna për tre 
markues të rrezikut kardiak: disfunksion i VM, iskemia 
miokardiale dhe anomalitë e valvulave të zemrës, të gjitha 
këto duke qenë determinante madhore për rezultatin e 
pafavorshëm postoperativ.  Funksioni i VM  matet në qetësi, 
dhe ka shumë metoda imazherike në disponim për këtë.Për 
detektimin e iskemisë miokardiale, mund të përdoren prova 
ushtrimore me EKG dhe metodatjera imazherike joinvazive. 
Nuk rekomandohet roentgen i gjoksit si rutinë para 
operacioneve jokardiake pa pasur indikacion specifik. Mendimi 
i përgjithshëm është se algoritmi diagnostik për stratifikimin e 
rrezikut për iskemi miokardiale dhe disfunksion të VM duhet të 

jetë i ngjajshëm me atë të propozuar për pacientët në 
ambientet jokirurgjike me SIZ të njohur apo të dyshimtë.56

Testimi joinvaziv duhet të merret parasysh jo vetëm për 
revaskularizim të arterieve koronare por edhe për kontrollën e 
pacientëve, ndrrimin e menagjimit perioperativ në lidhje me 
llojin e operacionit, teknikat anestetike dhe prognozën 
afatgjate. 

3.6.1 Testimi jo-invaziv për sëmundje kardiake

3.6.1.1 Elektrokardiografia

EKG me 12-lidhje zakonisht kryhet si pjesë e 
vlerësimitparaoperative të rrezikut kardiovaskular në pacientët 
që i nënshtrohen operacioneve jokardiake. Në pacientët me 
SIZ, EKG paraoperative ofron informata të rendësishme 
prognostike dhe është një parashikues i rezultatit afatgjatë, i 
pavarur nga të gjeturat klinike dhe iskemia perioperative.57  
Megjithatë, EKG mund të jetë normale ose jospecifike në 
pacientët me iskemi miokardiale apo edhe me infarkt.

Rekomandimet mbi EKG rutinore paraoperative

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

EKG preoperative rekomandohet për 
pacientët me faktorëd rreziku dhe të 
planifikuar për ndërhyrje kirurgjike me 
rrezik të mesëm deri të lartë

I C 57

EKg preoperative mund të 
konsiderohet për pacientët që kanë 
factorë rreziku dhe janë planifikuar për 
kirurgji me rrezik të ulët.

IIb C

EKG mund të konsiderohet për 
pacientët që nuk kanë factorë rreziku, 
janë mbi 65 vjeç,dhe janë planifikuar 
për kirurgji me rrezik mesatar.

IIb C

EKG rutinore preoperative nuk 
rekomandohet për pacientë që nuk 
kanë faktorë rreziku dhe janë 
planifikuar për kirurgji me rrezik të ulët.

III B 71

EKG-elektrokardiografia
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
dFaktorët klinik të rrezikut në Tabelën 4

3.6.1.2 Vlerësimi i funksionit të ventrikulit të majtë

Funksioni i VM në qetësi mund të caktohet para operacionit 
jokardiak me ventrikulografi radionukleide, me SPECT (Single 
Photon Emission Computed Tomography), MRI (rezonancë
magnetike), ose TK (tomografi kompjuterike shumështresore), 
të gjitha me saktësi të ngjajshme.
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Rekomandimet mbi ekokardiografinë në qetësi në 
pacientët asimptomatik pa shenja të sëmundjes 
kardiake ose anomali elektrokardiografike
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Ekokardiografia në qetësi mund të 
konsiderohet te pacientët që i nënshtrohen 
kirurgjisë me rrezik të lartë.

IIb
C

Ekokardiografia nuk rekomandphet në 
pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë me rrezik 
intermedia ose  të ulët 

III
C

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

Ekokardiografia është mjeti më lehtë i disponueshëm dhe 
shumë i aftë për të vlerësuar funksionin ventrikular. Nuk 
rekomandohet Ekokardiografi rutinore për evaluim 
preoperative të funksionit ventricular por mund të bëhet 
tepacientët asimptomatik me rrezik të lartë kirurgjik.58

Disfunksioni sistolik i VM preoperativ, regurgitimi mesatar deri 
i rendë mitral, dhe ngritja e gradientëve të valvulës aortal 
shoqërohen me ngjarje të mëdha kardiake.59 Vlera e kufizuar 
parashikuese vlerësimit të funksionit të VM për rezultatin 
perioperativ mund të jetë e lidhur  me dështimin për të 
zbuluar SIZ të rendë ekzistuese.

3.6.2 Testimi joinvaziv i SIZ (sëmundjes iskemike të 
zemrës)

Ushtrimi fizik, duke përdorur ergometrin me shiritin lëvizës ose 
me biçikletë, ofron një llogaritje të kapacitetit funksional, 
vlerëson përgjigjen e shtypjes së gjakut dhe frekuencës së 
zemrës, dhe detekton iskeminë miokardiale perms 
ndryshimeve në segmentin ST. Saktësia e provës ushtrimore 
me EKG varion dukshëm nëpër studime.56 Stratifikimi i rrezikut 
me një prove ushtrimore nuk është i përshtatshëm për 
pacientët me kapacitet të kufizuar ushtrimor, që tregohet me 
paaftësinë e tyre për të arritur frekuencën e cakut. Gjithashtu, 
anomalitë paraekzistuese në segmentin ST, në qetësi, sidomos 
në lidhjet prekordiale V5 dhe V6, vështirësojnë një analizë
objektive të ST segmentit. Shkalla e seriozitetit të rezultatit të 
testit lidhet me rezultatin perioperativ: fillimi injë përgjigje 
iskemie miokardiale në ngarkesë të ulët ushtrimore 
shoqërohet me rrezik sinjifikativisht të rritur për ngjarje 
kardiake perioperativ dhe afatgjate. Për dallim, fillimi i 
iskemisë miokardiale në ngarkesë të lartë shoqërohet vetëm 
me një rritje të vogël të rrezikut, por më të madhe sesa te testi 
totalisht normal. Testimi stresues farmakologjik si me imazheri 
perfuzionale nukleare apo me ekokardiografi është më i 
përshtatshëm përshtatshëm në pacientët me tolerancë të 

kufizuar ushtrimore.  Është i dëshmuar mjaftë mirë roli i 
imazherisë perfuzionale miokardiale për stratifikimin e rrezikut 
preoperativ. Në pacientët me kapacitet të kufizuar ushtrimor, 
stress testi farmakologjik (dipiridamol, adenozinë ose 
dobutaminë) është një stresues alternativ.  Janë bërë studime 
edhe gjatë stresit edhe në qetësi, për të përcaktuar praninë e 
defekteve të rikthyeshme, që reflektojnë miokardin iskemik të 
rrezikuar apo defektet e fiksuara, që reflektojnë vrragën apo 
indin e nekrotizuar. Vlera prognostike e gjerësisë së miokardit 
iskemik, duke përdorur iamzheri perfuzionale miokardiale me 
dipiridamol semi-kuantitativ, është hulumtuar në një 
metaanalizë me pacientët që ishin nënshtruar operacioneve 
vaskulare.60Pikëmbrijtjetj (endpoint-ët) e studimeve ishin 
vdekja kardiake dhe infarkti i miokardit, perioperativ. Autorët i 
përfshinë 9 studime, me total 1179 pacientë që iu nënshtruan 
operacioneve vaskulare, me një shkallë prej 7% të ngjarjeve në 
30-ditësh. Në këtë analizë, iskemia e rikthyeshme në >20% të 
miokardit të VM nuk i kishte ndryshuar gjasat për ngjarje 
kardiake perioperative, në krahasim me ata pa iskemi. 
Pacientët me defekte më ektenzive te rikthyeshmereverzibile 
prej 20%-50% ishin në rrezik të shtuar. Një meta-analizë e dytë 
grumbulloi rezultate nga 10 studime që vlerësonin imazherinë 
me dipiridamol-talium201 në kandidatët për operacione 
vaskulare për një periudhë 9 vjeçare prej 1985 deri me 1994.61

Në periudhën 30-ditore, shkalla e vdekjes kardiake dhe e IM 
jofatal ishte 1% në pacientët me rezultate nomale të 
testimeve, 7% në pacientët me defekte fikse, dhe 9% në 
pacientët me defekte reverzibilee në imazherinë me 
talium201. Për më tepër, 3 prej këtyre 10 studimeve përdorën 
rezultate semi-kuantitative, duke demostruar incidencë më të 
lartë të ngjarjeve kardiake në pacientët me dy ose më shume 
defekte reverzibile.

Tabela 4 Faktorët klinik të rrezikut sipas indeksit të 
korrigjuar të rrezikut kardiak43

 Sëmundja iskemike e zemrës (angina pektorale 
dhe/ose infarkti i mëparshëm i miokardita)

 Pamjaftueshmëria e zemrës

 Goditja në tru ose atak tranzitor iskemik

 Disfunksioni renal (kreatinina >170µmol/L ose 
2mg/d Lose klirensi i kreatininës 
<60mL/min/1.73m2

 Diabeti melit që kërkon terapi me insulin

aSipas përkufizimit universal për infarkt miokardi



14

Përgjithësisht, vlera pozitive parashikuese e defekteve 
reverzivbile për vdekje ose IM perioperative është ulur në më 
shumë studime të kohës së fundit. Kjo ndoshta lidhet me 
ndryshimet e menagjimit perioperativ dhe procedurave 
kirurgjike;, sidoqoftë,  për shkak  senzitivitetit të lartë të 
studimeve me imazheri nukleare për detektimin e SIZ, 
pacientët me rezultate nomale të skanimeve kanë një 
prognozë të shkëlqyeshme. Stres ekokardiografia që përdor 
stresin fizik apo farmakologjik (dobutaminë, dipiridamol) është 
përdorur gjerësisht për evaluimin e rrezikut kardik preoperativ. 
Testi kombinon informata mbi funksionin e VM në qetësi, 
anomalitë e valvulave të zemrës, dhe praninë dhe gjerësinë e 
iskemisë së indukuar nga stresi.62  Në një studim, u përfshinë 
530 pacientë për të vlerësuar vlerën  ngritëse të stres-
ekokardiografisë me dobutaminë (DSE), për matjen e rrezikut 
kardiak para operacioneve jovaskulare kirurgjike.63  
Parashikues të shumëllojshmëm të ngjarjeve postoperative në 
pacientët me iskemi u gjetën të jenë historia e insuficiencës së 
zemrës (OR 4.7; 95% Cl 1.6-14.0) dhe pragu iskemik <60% e 
frekuencës së pritur nga mosha (OR 7.0; 95% Cl 2.8-17.6).DSE 
ka disa kufizime: ajo nuk duhet, për shembull, të bëhet te 
pacientët me aritmi të rënda, hypertension sinjifikant, 
aneurizma të mëdha aortale me trombe, ose hipotension. Në 
përgjithsi, stres ekokardiografia ka një vlerë të lartë negative 
parashikuese dhe testi negative shoqërohet me incidence 
shumë të ulët të ngjarjeve kardiake në pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë; megjithatë, vlera pozitive parashikuese 
është relativisht e ulët  (mes 255 dhe 45%); kjo nënkupton se 
probabiliteti postkirurgjike i ngjarjeve kardiake është i ulët, 
përkundër detektimit të anomalive në kinetikën e murit gjatë 
stres-ekokardiografisë. Një DSE negative, e kryer para 
operacionit të planifikuar aortal, megjithatë nuk e përjashton 
nekrozën miokardiale pasoperative.64 Mosarritja e frekuencës 
së pritur nuk është e pazakontë, përkundër një regjimi agresiv 
të DSE. Një DSE negative pa anomali në kinetikën e murit në 
qetësi ka vlerë të shkëlqyeshme negative parashikuese, pa 
marrë parasysh arritjen e frekuencës. Pacientët me anomali në 
kinetikën  e murit në qetësi janë në rrezik të rritur për ngjarje 
kardiake, edhe nëse iskemia nuk mund të provokohet.65Në një 
meta analizë të 15 studimeve që krahasojnë imazherinë me 
dipiridamol-talium201 dhe DSE për shkallëzimin e rrezikut para 
kirurgjisë vaskulare, u demostrua se vlera prognostike e 
anomalive të imazherive stresuese për ngjarje iskemike 
perioperative është e njejtë me të dy stresorëve farmakologjik, 
por saktësia varion me prevalencën e SIZ61. Në pacientët me 
prevalence të ulët të SIZ, saktësia diagnostike zvoglohet, 
krahasuar me ata me incidencë të lartë të SIZ. MRI 
kardiovaskulare (CMR) mund të përdoret për detektimin e 
iskemisë; edhe perfuzioni edhe kinetika e murit mund të 

detektohen gjatë stresit dhe në qetësi66. Saktësia e saj në 
vlerësimin e iskemisë është e lartë, me një senzitivitet prej 
83% dhe specificitet prej 86% kur përdoret kinetika e murit (14 
studime; 754 pacientë). Kur matet perfuzioni (24 studime; 
1516 pacientë), senzitiviteti ishte 91% dhe specificiteti 81%. 
Kur u evaluuan prospektivisht në studim multicentrik, 
senzitiviteti ishte 67% dhe specificiteti 61%67. Ekzistojnë të 
dhëna të kufizuar sa i përket CMR në ambientet paraoperative; 
në një studim u përdor stres CMR me dobutaminë në 102 
pacientë që i nënshtroheshin kirurgjisë madhore jokardiake; 
në analizë multivariate, iskemia miokardiale ishte parashikuesi 
më i fuqishëm i ngjarjeve kardiake perioperative (vdekje, IM 
dhe insuficiencë e zemrës)68. Aktualisht nuk ka të dhëna në 
disponim në këto ambiente për shkallëzimin e rrezikut 
paraoperative.  TK mund të përdoret për të detektuar 
kalciumin koronar, i cili reflekton aterosklerozën koronare dhe 
TK angiografia është e dobishme për të përjashtuar sëmundjen 
e arterieve koronare (SAK) në pacientët që janë në rrezik të 
ulët për aterosklerozë69.  Të gjitha testet e ndryshme 
imazherike e kanë riskun e tyre intrinzik dhe duhet pasur 
parasysh kur përdoren ato 70.

Rekomandimet mbi stres testet imazherike para 
kirurgjisë në pacientët asimptomatik
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Stres testimi imazherik rekomandohet para 
kirurgjisë me rrezik të lartë në pacientët me 
më shumë se dy faktorë rreziku klinik dhe 
kapacitet të dobët funksional (<4MET)C

I C

Stres testimi imazherik mund të konsiderohet 
para kirurgjisë me rrezik të lartë ose 
intermediary në pacientët me një ose dy 
faktorë rreziku klinik dhe kapacitet funksional 
të dobët (<4MET)C

IIb C

Stres testimi imazherik nuk rekomandohet 
para kirurgjisë me rrezik të ulët, pavarsisht 
rrezikut klinik të pacientit

III
C

MET=ekuivalent metabolik
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
CFaktorët e rrezikut klinik në Tabelën 4

Si mund të kontribojnë këto të dhëna në një algoritëm praktik? 
Testimet duhet të bëhen vetëm atëherë kur rezultatet e tyre 
mund të ndikojnë në menagjimin perioperativ. Pacientët me 
iskemi ekstenzive të indukuar nga stresi reprezentojnë  
popullatë me rrezik të lartë në të cilët terapia medikamentoze 
standard është e e pamjaftueshme  të prevenoj një ngjarje 
kardiake perioperative. Testimi preoperative rekomandohet në 
rast të operacioneve me rrezik të lartë në pacientët me 
kapacitet të dobët funksional (<4MET) dhe me më shumë se 2 
faktorë klinik rreziku të listuar në Tabelën 4, por mund 
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gjithashtu të konsiderohen në pacientët me më pak se 3 prej 
këtyre faktorëve të rrezikut.  E rendësishme është setestimi 
preoperative mund të shtyjë operacionin kirurgjik. Një 
rekomandim i ngjajshëm bëhet për pacientët me rrezik 
mesatar kirurgjik, edhe pse nuk ka të dhëna në disponim nga 
ndonjë testim i randomizuar. Duke pasur parasysh shkallën e
ulët të ngjarjeve në pacientët e planifikuar për kirurgji me 
rrezik të ulët, gjasat janë të vogla që rezultatet e testeve të 
ndryshojnë menagjimin perioperativ në pacientët stabil 
kardiak.

3.7 Angiografia koronare invazive

Angiografia koronare është një procedurë diagnostike invazive, 
tashmë e dëshmuar mirë, por rrallë indikohet për të vlerësuar 
rrezikun e pacientëve që i hyjnë operacioneve jokardiake.  

Rekomandimet mbi angiografinë koronare pre-
operative
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Indikacionet për angiografi 
koronare dhe revaskularizim 
preoperative janë të ngjajshme 
me ato si në ambientet 
jokirurgjike

I C 56

Angiografia urgjente 
rekomandohet në pacientët me 
STEMI akut që kërkon kirurgji 
jourgjente jokardiake

I A 75

Strategjia urgjente ose e 
hershme invazive rekomandohet 
në pacientët me NSTE-ACS që 
kërkojnë kirurgji jourgjente 
jokardiake sipas vlerësimit të 
rrezikut

I B 73

Angiografia pre-operative 
rekomandohet në pacientët me 
iskemi të dëshmuar miokardiale 
dhe dhimbje gjoksi jostabile 
(Klasa III-IV e Canadian 
Cardiovascular Society)me terapi 
adekuate medikamentoze që 
kërkon kirurgji jokardiake 
jourgjente.

I C

56,72

Angiografia pre-operative mund 
të konsiderohet te pacientët 
kardia stabil që i nënshtrohen 
kirurgjisë jo-urgjente me 
endarterektomi karotide

IIb B
76

Angiografia pre-operative nuk 
rekomandohet në pacientët 
stabil kardiak që i nënshtrohen 
kirurgjisë me rrezik të ulët

III C

NSTE-ACS=sindromi akut koronar pa elevim të segmentit ST
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

Ekziston mungesë e të dhënave prej testimeve klinke të 
randomizuara, sa i përket përdorshmërisë së saj në pacientët e 
planifikuar për kirurgji jokardiake. Gjithashtu, bërja e një 
vlerësimi invaziv koronar angiografik mund të shkaktojë 
shtyerje dhe vonesë të pa nevojshme dhe të paplanifikuar të 
një intervenimi kirurgjik tashmë të planifikuar, e poashtu edhe 
shtohet një rrezik tjetër i pavarur procedural rrezikut të 
përgjithshëm.  Përkundër faktit se SAK mund të jetë e 
pranishme në një numër sinjifikant të pacientëve që ju duhet 
intervenimi jokardiak, indikacionet për angiografi koronare 
dhe rivaskularizim paraoperative janë të njëjta me indikacionet 
për angiografi në ambietet jokirurgjike56,72-75. Trajtimi 
paraoperativ i iskemisë miokardiale, qoftë me medikamente 
apo me intervenim, rekomandohet kurdo  që operacioni 
kirurgjik mund të shtyhet.

4. Strategjitë e zvoglimit të rrezikut

4.1 Farmakologjike

Stresi kirurgjik ose i anestezionit mund të inicojë iskemi 
përmes një rritje të kërkesës së miokardit për oksigjen, zvoglim 
të furnizimit të miokardit me oksigjen, ose të dyja. Përveç 
strategjive për redukim të rrezikut të përshtatura 
karakteristikave të pacientit dhe llojit të kirurgjisë, vlerësim
paraoperative mund të verifikoj dhe optimizoj kontrollimin e 
faktorëve të rrezikut kardiovaskular.

4.1.1 Beta-bllokatorët

Janë ngritur mëdyshje lidhur me një numër studimesh të 
familjes DECREASE (Dutch Echocardiographic Cardiac Risk 
Evaluation Applying Stress Echocardiography77, dhe rezultatet 
e studimeve nuk janë përfshirë në Udhërrefyesit aktual.Arsyeja 
kryesore e përdorimit perioperativ të beta-bllokuesve është 
zvoglimi i konsumit të oksigjenit nga miokardi duke ulur 
frekuencën e zemrës, duke çuar te zgjatja e periudhës së 
mbushjes diastolike dhe zvoglim të kontraktilitetit të 
miokardit. Janë përmendur edhe faktorë shtesë 
kardioprotektiv; megjithatë përgjigja në atë se a përkthehet 
kjo apo jo në dobi klinike, kërkon testime të randomizuara për 
të analizuar incidencën e ngjarjeve kardiovaskulare. Janë 
publikuar 6 testime të randomizuara që masin efektin e 
betabllokuesve perioperativ mbi endpointët klinik, në gjuhën 
angleze, në revista me rishiqim nga afër (tabela 5)78-83. Dy 
testime shenjuan pacientët me rrezik të lartë për komplikime 
perioperative sa i përket llojit të kirurgjisë, pranisë së SIZ ose 
faktorëve të rrezikut për komplikime perioperative kardiake79-

83.   Tri studime tjera nuk kërkuan faktorë klinik të rrezikut, 
përveq diabetit në një rast80-82.  Testimi për vlerësimin 
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perioperativ të iskemisë (POISE) mbuloi një spekter të gjerë të 
rreziqeve për komplikime kardiake perioperative78.  Një testim 
randomizoi 200 pacientë me sëpaku dy faktorë rreziku për SIZ
ose me SIZ të njohur, të cilët ishin planifikuar për intervenime 
jokardiake me anestezion të përgjithshëm, duke përfshirë 40% 
për intervenime madhore vaskulare83. Atenololi asocohej me 
zvoglim sinjifikant në vdekshmërinë e përgjithshme në 6 
muaj,gjë që ishte e qëndrueshme deri në 2 vite; megjithatë 7 
vdekje spitalore, 5 në grupin e atenololit dhe 2 në grupin 
placebo, nuk u morën parasysh. Testimi me BetaBllokadë 
PeriOperative (POBBLE) randomizoi 103 pacientë me rrezikë të 
ulët që i nënshtrohen kirurgjisë vaskulare infrarenale elektive 
në Mertoprolol tartarat ose Placebo82, duke rezultuar në 
incidence të ngjajshme të vdekjes, IM dhe goditjes në tru në 30 
ditë (13% dhe 15 % respektivisht; P=0.78).  Ishin përjashtuar 
pacientët nërrezik të ulët kardiak dhe ata me histori të IM 
brenda dy viteve të fundit. Testimi  MaVS (metoprololi pas  
kirurgjisë vaskulare) randomizoi 497 pacientë që i  
nënshtroheshin kirurgjisë vaskulare infrarenale apo 
abdominale në metoprolol sukcinat ose placebo80.  Incidencë e 
kombinuar e vdekjes, IM, IZ, aritmive apo goditjes në tru në 30 
ditë ishte e ngjajshme (10.2% dhe 12.0%, respektivisht; P= 
0.57). Indeksi i reviduar i rrezikut kardiak ishte ≤2 në 90%të 
pacientëve dhe ≤1 në 60% të pacientëve. Testimi DIPOM 
(Diabetes Post-Operative Mortality and Morbidity) randomizoi 
921 pacientë me diabet, moshë>39 dhe kohëzgjatje të 
operacionit >1orë (39% kirurgji me rrezik të ulët) për të marrë 
metoprolol sukcinat ose placebo81. Incidenca e kombinuar e 
vdekjes, IM, anginës jostabile ose IZ në 30 ditë ishte prapë e 
ngjajshme(6% dhe 5%, respektivisht; P= 0.66); megjithatë 
vetëm 54% e pacientëve kishte histori të SIZ ose ndonjë 
faktorë shtesë të rrezikut kardiak, plus dhe ju nënshtrua 
operacionit me rrezik të lartë apo mesatar.Testimi POISE
randomizoi 8351 pacientë në metoprolol sukcinat ose 
placebo78. Mosha e pacientëve ishte ≥45 vjet dhe kishin CVD të 
njohur, ose së paku 3 nga 7 faktorë klinik rreziku për kirurgji 
merrezik të lartë, ose ishin planifikuar për kirurgji madhore 
vaskulare. Trajtimi konzistoi  në metoprolol sukcinat 100mg 2-
4 orë para intervenimit, 100mg gjate 6 orëve të para pas 
intervenimit, por bari u tërhiqej nëse shtypja sistolike e gjakut 
binte nën 100mmHg. Doza mbajtëse filloi 12 orë më vonë, 
duke bërë dozen totale të metoprololit në 24 orët e para deri 

në 400mg te disa pacientë. Kishte 17% rënje të endopointit 
primar kompozit të vdekjes, IM, ose arrestit kardiak jofatal në 
30 ditë (5.8% vs. 6.9%; P = 0.04); megjithatë, rënja prej 30% në 
IM jofatal (3.6% vs. 5.1%; P < 0.001) lihej mënjanë nga 33% 
rritje në vdekshmërinë totale (3.1% vs. 2.3%; P = 0.03) dhe 
dyfishim i incidences së goditjes në (1.0% vs. 0.5%; P=0.005). 
Hipotensioni ishte më i shpeshtë me metoprolol (15.0% vs. 
9.7%; P< 0.0001). Analizat “post hoc” treguan se hipotensioni 
kishte bartur rrezikun më të madh të atribueshëm për vdekje 
dhe goditje në tru84. Tetë metanaliza janë grumbulluar dhe 
publikuar 9, 25, 5, 11, 6, 8, 22, dhe 33 testime të randomizuara 
respektivisht mbi beta-bllokuesit perioperativ, duke 
përmbledhur respektivisht ; 10 529, 12 928, 586, 866, 632, 
2437, 2057, dhe 12 306 pacient.85–92 Katër metaanaliza treguan 
një reduktim sinjifikant në iskeminë dhe infarktin miokardial 
perioperativ në pacientët që merrnin betabllokues88,89,91,92 , 
duke qenë kjo më e shprehur në pacientët me rrezik të lartë. 
Dy prej metaanalizave nuk treguan reduktim sinjifikant në IM 
ose vdekshmërinë kardiak perioperative në pacientët që 
merrnin betabllokues87,90. Këto metaanaliza (përveç dy më të 
fundit)85,86 u kritikuan për shkak të heterogjenicitetit të 
studimeve të përfshira dhe llojit të kirurgjisë, shtuarjes së 
studimeve të familjes DECREASE, joprecizitetit të profileve të 
rrezikut kardiak të pacientëve, dhe kohës së ndryshme të 
administrimit të betabllokuesve, dozave dhe caqeve93. Testimi 
i fundit POISE kishte peshën më të madhe nga të gjitha këto 
analiza. Në POISE, vdekshmëria nga të gjitha shkaqet u rrit me 
33% në pacientët që merrnin beta-bllokues; vdekja 
perioperative në pacientët që merrnin metoprolol sukcinat 
asocohej me hypotension perioperativ, bradikardi dhe goditje 
në tru. Një histori me sëmundje cerebrovaskulare asocohej me 
rrezik më të lartë për goditje në tru.  Hipotensioni ishte i lidhur 
me doza të lartatë metoprololit pa titrim doze.    Në një meta-
analizë që përjashtoi testimet e DECREASE85 ,beta-bllokada 
perioperative u asocua me rritje statistikisht sinjifikante 27%
(95% CI 1–60)në vdekshmëri (9 testime-trials, 10529 pacientë) 
por prapë testimi POISE gjerësisht e shpjegoi këtë rezultat78

dhe gjithashtu incidencë të  zvogluar  të IM jofatale dhe 
incidencë të rritur të goditjeve jofatale në tru. 
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Një tjetër metaanalizë e re që përfshinë 12 928 pacientë 
ekzaminoi ndikimin e beta-bllokadës mbi vdekshmërinë 
kardiovaskulare nga të gjitha shkaqet sipas grupeve të rresikut 
kirurgji-specifike, kohëzgjatjen e trajtimit me beta-bllokues 
dhe nëse beta-bllokada u titrua për frekuencën e cakut .86. 
Dobia nga beta-bllokada u pa në 5 studime me rrezik të lartë 
kirurgjik dhe në 6 studime që përdorën titrimin për frekuencën 
e cakut, prej të cilave një dhe dy testime, respektivisht, ishin 
nga familja DECREASE. Dallimet në efektet e betabllokuesve 
mund të sqarohen me dallimet në karakteristikat e pacientëve, 
llojin e kirurgjisë, dhe metodat e betabllokadës (koha e fillimi, 
kohëzgjatja, titrimi idozës, dhe lloji i barit). Gjithashtu, 
problemet linden me përfshirjen e testimeve jo të dizajnuara 
për vlerësim të efektit mbi rrezikun kardiak perioperativ ose 
ato të cilat përdorën një dozë të vetme betabllokatori përpara 
anestezionit, pa vazhduar pas operacionit87. Dy metaanaliza 
sugjeruan se dallimet ne mes të testimeve mbi efektin 
kardioprotektiv të betabllokatorëve mund ti atribuoheshin 
variabilitetit në përgjigjen e zemrës me frekuencë 86,94 Në 
veçanti, rënja e IM pasoperativ ishte shumë sinjifikante, me 
kontroll të ngushtë të frekuencës së zemrës. Në pacientët me 

faktorë rreziku klinik që i nënshtrohen operacionit me rrezik të 
lartë (kryesisht vaskular), testimet e randomizuara, studimet 
kohortë dhe metaanalizat ofrojnë dëshmi që përkrahin 
zvoglimin e vdekshmërisë kardiake dhe IM me beta-bllokues 
(kryesisht atenololi).  Betabllokada perioperative është 
gjithashtu kosto-efektive në këta pacientë; sidoqoftë, 
pacientët me iskemi miokardiale siç demostrohet me stres test 
janë në rrezik të lartë për komplikime kardiake perioperative 
përkundër përdorimit perioperativ të betabllokuesve. 
Anasjelltas, në pacientët pa faktorë klinik të rrezikut, testimet 
e randomizuara dhe sudimet kohorte sugjerojnë që beta-
bllokada nuk e zvoglon rrezikun për komplikime kardiake dhe 
mund të rris rrezikun. Rritje e mundshme e  vdekshmërisë u 
sugjerua nga një kohortë retrospektive.95 Bradikardia dhe
hipotensioni mund të jenë të dëmshëmnë pacientët me 
aterosklerozë, dhe të forcojnë rrezikun për goditje në tru dhe 
vdekje. Gjithashtu, administrimi perioperativ i beta-bllokerve 
mund të rrisë deliriumin post-operativ në pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë vaskulare.Nuk mund të justifikohet 
ekspozimi i pacientëve me rrezik të ulët efekteve të 
mundshme negative, në mungesë të përfitimit të dëshmuar. 



18

Çështja mbetet e debatueshme në pacientët me rrezik të 
ndërmjetëm, dmth. ata me një ose dy faktorë klinik të rrezikut. 
Rritja e vdekshmërisë pas tërheqjes paraoperative të beta-
bllokatorve është raportuar në katër studime vëzhgimore96-99. 
Betabllokatorët duhet të vazhdohen kur të përshkruhen për 
SIZ ose aritmi. Kurbeta-bllokuesit  janë të përshkruar për 
hipertension, mungesa e provave për një efekt perioperativ 
kardioprotektiv me droga të tjera antihipertenzive nuk e 
mbështet një ndryshim të terapisë. Betabllokuesit nuk duhet 
larguar në pacientët e trajtuar për PZ stabile për shkak të 
disfunksionit sistolik të VM. Në PZ të dekompenzuar, terapia 
me betabllokues duhet të rregullohet sipas gjendjes klinike. 
Nëse është e mundshme, operacioni jokardiak duhet të 
shtyhet në mënyrë që ai të mund të kryhet nën terapi 
optimale medikamentoze në pacientin stabil. Duhet të 
respektohen kundërindikimet e beta-bnllokuesve (astma, 
çrregullimet e rënda të përçimit, bradikarditë simptomatike, 
dhe hipotensioni simptomtik). Në pacientët me klaudikacione 
intermitente, nuk është dëshmuar se betabllokuesit i keqsojnë 
simptomat dhe prandaj nuk kundërindikohen. Në mungesë të 
kundërindikacioneve, doza e betabllokuesit duhet titrohet 
ngadalë duke u rritur, duke filluar me doze të vogël të agjentit 
beta 1 selektiv, për të arritur frekuencën e zemrës në qetësi 
prej 60-70 të rrahura në minutë (bpm).Bllokuesit beta 
1selektiv pa aktivitet intrinzik simpatomimetik janë të 
favorizuar dhe ekzistojnë dëshmi që atenololi dhe bisoprololi 
janë më superior sesa metoprololi 97,100–102, ndoshta për shkak 
të metabolizmit të metoprololit të varur nga CYP2D6. Testimet 
që përdorën metoprololin nuk treguan benefit të qartë78,80–82. 
Një studim i fundit kohortë një-qendror (single-centered) në 
2462 pacientë në pale-krahasime sugjeroi se metoprololi ose 
atenololi (të analizaur së bashku) u asocuan me rritje të 
rrezikut për goditje në tru pasoperative, në krahasim me 
bisoprololin.Fillimi i terapisë dhe zgjedhja optimale e dozes së 
betabllokuesit janë të lidhura ngushtë. Duhet të evitohen 
bradikardia dhe hipotensioni. Është e rendësishme të 
shmanget mbitrajtimi me doza fikse, të larta, fillestare, dhe 
dozat duhet të zvoglohen kur kjo ndodh. Doza e betabllokuesit 
duhet të titrohet duke e rritur ngadalë dhe ti përshtatet 
frekuencës së duhur të zemrës dhe shtypjes së gjakut që 
kërkohet, që kërkon që trajtimi të filloj në mënyrë ideale më 
herët se një ditë (kur është e mundur 1 javë deri 30 ditë) 
përpara operacionit, duke filluar me dozë të vogël83,98,103 . në 
pacientët me funksion normal renal, atenololi duhet të fillohet 
me 50mg në ditë, pastaj të rregullohet përpara operacionit për 
të arritur frekuencë në qetësi prej 60-70 bpm86 me TA 
sistolik>.100 mm Hg.83

Rekomandimet mbi beta-bllokuesit

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Vazhdimi i dhënjes 
perioperative të 
betabllokuesve 
rekomandohet në pacientët
që aktualisht e marrin këtë 
bar

I B 96-99

Fillimi preooperativ  i 
betabllokuesve mund të 
konsiderohet në pacientët e 
planifikuar për kirurgji me 
rrezik të lartë dhe me≥2 
faktorë klinik të rrezikut ose 
statusin ASA≥3d

IIb B 86,95,97

Fillimi preoperative i 
betabllokuesve mund të 
konsiderohet në pacientët që 
dihet se  kanë SIZ apo iskemi 
miokardi 

IIb B 83,88,106

Kur të fillohet betabllokada 
orale në pacientët që 
nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake, mund të 
konsiderohet përdorimi i 
atenololit ose bisoprololit si 
bar i zgjedhur.

IIb B

97,100-102

Nuk rekomandohet fillimi 
perioperativ i dozave të 
mëdha të betabllokuescve pa 
titrim doze

III B 78

Nuk rekomandohet fillimi 
preoperative i 
betabllokuesve në pacientët 
e planifikuar për kirurgji me 
rrezik të ulët

III B 86,97

ASA= Shoqata amerikane e anesteziologjistëve, SIZ sëmundja iskemike e zemrës
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
dtrajtimi duhet të fillohet më së miri ndërmjet 30 ditë dhe së paku 2 ditë para operacionit, duke 
filluar me doze të ulët, dhe duhet vazhduar postoperative.83,98,103

Caku është frekuenca në qetësi prej 60-70bpm86 dheshtypja sistolike e gjakut >100mmHg79,83

Frekuenca e synuar aplikohet përgjatë tërë periudhës 
perioperative, duke përdorur administrimin intravenoz kur ai 
oral nuk është i mundur. Dozat e larta duhet të shmangen, 
sidomos menjëherë pas operacionit. Një studim retrospektiv 
sugjeron se TA mesatare intraoperative duhet të mbetet 
>55mmHg104 . Takikardia pasoperative duhet më parë të na 
orientojë kah trajtimi i shkakut primar-psh, hipovolemia, 
dhimbja, humbja e gjakut, ose infeksioni- sesa thjeshtë rritja e 
dozës së betabllokuesve. Kur betabllokuesit indikohen, 
kohëzgjatja optimale e beta-bllokadës perioperative nuk mund 
të rrjedh nga testimet e randomizuara. Dukuria e ngjarjeve 
kardiake të vonshme indikon nevojën për vazhdimin e terapisë 
me beta-bllokues për disa muaj. Për pacientët pozitiv në stres 
paraoperativ, duhet të përdoret terapi afatgjate me beta-
bllokues. Prioritet i lartë duhet t’i jepet testimeve të reja, 
klinike të randomizuara për të identifikuar më mire pacientët 
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që përfitojnë nga beta-bllokuesit në ambientet perioperative, 
dhe për të determinuar metodën optimal të beta-bllokadës.105

4.1.2 Statinat

Statinat (3-Hidroxi-3-metilglutaril koenzim A reduktazë
inhibitorët), përshkruhen gjerësisht në pacientët me ose në 
rrezik për SIZ.  Pacientët me aterosklerozë jo-koronare 
(karotide, periferike, aortal, renale) duhet të marrin terapi me 
statina për preventive sekondare, pavarsisht kirugjisë 
jokardiake. Statinat gjithashtu indukojnë stabilizim të pllakës 
koronare perms efekteve pleotropike, që mund të evitojnë 
ruptureën e pllakës dhe IM subsekuent në periudhën 
perioperative. Studime multiple vëzhgimore kanë sugjeruar se 
përdorimi perioperativ i statinave ka një efekt beneficial në 
shkallën 30 ditore të vdekjes dhe IM, dhe vdekshmërisë dhe 
ngjarjeve kardiake afatgjate107–110. Në një testim prospektiv, të 
randomizuar, të kontrolluar  100 pacientëve të planifikuar për 
kirurgji vaskulare u është dhënë nga 20mg/ditë ose 
atorvastatinë ose placebo për 45 ditë, pavarsisht koncentrimit 
të tyre të kolesterolit në gjak. 111.  Në përcjelljen 6 mujore, 
atorvastatina e ka zvogluar sinjifikativisht incidencën e 
ngjarjeve kardiake (8% vs. 26%; P = 0.03). Në pacientët në të 
cilët statinat u dhanë para intervenimit, dy metaanliza treguan 
një reduktim sinjifikant në rrezikun për IM pasoperativ pas 
procedurës invazive112,113, megjithatë, këto metaanaliza kishin 
përfshirë më shumë testime klinike të lidhura me kirurgji 
kardiake ose procedura perkutane sesa me kirurgji jokardiak. 
Vdekshmëria post-operative nga gjitha shkaqet nuk u zvoglua 
në shumicën e serive, përveq në një studim vëzhgimor që 
përdori përshtatje me bazë prirjeje për tu llogaritur për 
dallimet në karakteristikat e pacientëve sipas trajtimit.114 Një 
rishiqim i freskët i Cochrane i fokusuarnë kirurgjinë vaskulare 
në pacientët statin-naïve nuk gjeti ndonjë dallim qenësor
ndërmjet grupeve të kontrollit dhe atyre të trajtuar me statina 
për pikëmbritje (endpoin) të ndarë të vdekshmërisë nga gjitha 
shkaqet,  vdekshmërisë kardiovaskulare, dhe IM, por 
këtopikëmbrijtje (endpoint-e) u matën në vetëm 178 
pacientë.115 Statinat kanë qenë gjithashtu të asocuara me 
rrezik të zvogluar të komplikimeve pas riparimit endovaskular 
të AAA dhe një zvoglim i rrezikut të goditjes në tru pas 
stentimit karotid116,117. Seritë vëzhgimore sygjerojnë se terapia 
perioperative me statina është shoqëruar gjithashtu me një 
rrezik të ulët për pamjaftueshmëri renale akute dhe me 
vdekshmëri më të ulët në pacientët që përjetojnë komplikime 
ose sindrome disfunksionale multiple organike 
postoperative.114. Statinat mund të zvoglojnë rrezikun për 
fibrilacion atrial (FA) pasoperativ, që pason kirurgjinë madhore 

jokardiake. Ndalimi i statinave ma shumë se 4 ditë pas 
kirurgjisë aortal shoqërohet me rrezik trefish më të lartë për 
iskemi miokardiale pasoperative. 118. Kufizimi ose  e meta
potenciale e përdorimit perioperativ të statinave është 
mungesa e formulimeve parenterale; prandaj, statinat me 
gjysmëjetë të gjatë (psh atorvastatina) ose formulimet me 
lirim të zgjatur(psh lovastatin) mund  të favorizohen për të 
mbuluar periudhën menjëherë pas kirurgjisë  kur marrja orale 
nuk është e realizueshme.  Brenga lidhur me përdorimin 
perioperativ të terapisë me statina ka qenë rreziku për miopati 
apo rabdomiolizë të indukuara nga statinat. Ka faktorë të 
shumtë që rrisin rrezikun për miopati perioperative nga 
statinat psh, çrregullimii funksionit renal pas kirurgjisë 
madhore dhe përdorimi I shumëfisht i barnave gjatë 
anestezionit. Dhënja e hershme e statinave lejon detektimin 
më të lehtë të efekteve anësor potenciale. Sipas udhërrëfyesve 
actual, shumica e pacientëve me sëmundje arteriale periferike 
(PAD) duhet të marrin statina. Nëse ata duhet ti nënshtrohen 
intervenimit endovascular, statinat duhet të vazhdohen më 
pas. Në pacientët e patrajtuar më parë , statinat duhet më së 
miri të fillohen së paku 2 javë para intervenimit për efekte 
maksimale pllakë-stabilizuese dhe të vazhdohen për së paku 1 
muaj pas kirurgjisë. Në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë 
jovaskulare, nuk ka dëshmi që përkrah trajtimin paraoperative 
me statina nëse nuk ka indikacion tjetër.

Rekomandimet mbi statinat
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet vazhdimi 
perioperativ i statinave, duke 
favorizuar statinat me gjysmëjetë 
të gjatë ose formulime me lirim 
të zgjatur

I C

Fillimi preoperativ i terapisë me 
statina duhet konsiderohet në 
pacientët që i nënshtrohen 
kirurgjisë vaskulare, më së miri 
së paku 2 javë para operacionit

IIa B
112,113,115

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
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4.1.3 Nitratet

Nitroglicerina është e njohur për përmbysjen e iskemisë 
miokardiale. Efekti i nitroglicerinës intravenoze perioperative 
mbi iskeminë perioperative është çështje e debatit dhe nuk 
është demostruar ende ndonjë efekt mbi incidencën e IM apo 
vdekjes kardiake. Gjithashtu përdorimi perioperativ i 
nitroglicerinës mund të sjell një rrezik të rëndësishëm
hemodinamik për pacientët, pasi që zvoglimi i parangarkesës 
(ang.preload) mund të çoj kah takikardia dhe hipotensioni.

4.1.4 Inhibitorët e Enzimës Konvertuese të 
Angiotenzinës (ACEi) dhe Bllokatorët e Receptorëve të 
Angiotenzinës (ARB)

Pavarësisht nga efekti që zvoglon shtypjen e gjakut, ACEi 
ruajnë funksionin e organeve; megjithatë, të dhënat nga një 
studim vëzhgimor sugjeron se  pa marrë parasysh përshkrimin 
e beta-bllokuesve dhe statinave, ACEi nuk e kanë zvogluar 
frekuencën e vdekjes apo komplikimeve kardiake në 30-ditësh 
apo 1-vit, pas operacioneve vaskulare madhore në pacientët 
me rrezik të lartë(indeksi kardiak i reviduar ≥3).110. Përkundër 
mungesës së të dhënave specifike mbi ARB, rekomandimet 
vijuese vlejnë për ACEi dhe ARB, për shkak të vetive 
farmakologjike të tyre të numërta të përbashkëta. Përveq 
kësaj, përdorimi perioperativ i ACEi dhe ARB bart një rrezik për 
hipotension të rendë nën anestezion, në veçanti pas fillimit të 
përdorimit dhe përdorimit të njëkohshëm të betabllokuesve. 
Hipotensioni është më i rrallë kur ACEi ndërpriten një ditë para 
operacionit. Edhepse kjo mbetet e debatueshme, ndërprerja e 
ACEi duhet të konsiderohet 24 orëpërpara operacionit kur 
përshkruhen për hipertension. Ata duhet të vazhdohen pas 
operacionit sapo të jenë stabile shtypja dhe vëllimi i gjakut. 
Rreziku për hipotension është po aq i lartë si me ACEi si me 
ARB, dhe përgjigja ndaj vazopresorëve mund të dobësohet.  
Në pacientët me disfunksion sistolik të VM, që janë në gjendje 
stabile klinike, duket e arsyeshme vazhdimi i trajtimit me ACEi 
nën mbikqyrje të afërt gjatë periudhës perioperative. Kur 
disfunksioni i VM zbulohet gjatë velrëimit paraoperative në 
pacientët e patrajtuar me gjendje stabile, operacioni duhet 
mundësisht të shtyhet, për të lejuar diagnostikimin e shkakut 
themelor dhe futjen e ACEi dhe betabllokuesve.

Rekomandimet mbi përdorimin e ACEi dhe ARB
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Vazhdimi i ACEi dhe ARBve, nën monitorim të 
afërt duhet konsideruar gjatë 
kirurgjisëjokardiake në pacientët stabil me IZ 
dhe disfunksion sistolik të VM

IIa C

Fillimi i ACEi dhe ARBve duhet të konsiderohet 
së paku 1 javë para operacionit në pacientët 
kardiak stabil me IZ dhe disfunksion sistolik të 
VM

IIa C

Duhet konsideruar ndërprerja kalimtare e 
trajtimit me ACEi ose ARB para operacionit 
jokardiak në pacientët hipertenziv

IIa C

ACEi=inhibitorët e enzymes konvertuese të angiotenzinës, ARB=bllokuesit e 
receptorëve të angiotenzinës, VM=ventrikuli i majtë
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

4.1.5 Bllokatorët e kanaleve të kalciumit (BKK)

Efekti i BKK në balancën ndërmjet furnizimit dhe kërkesës së 
miokardit për oksigjen i bën ata teorikisht të përshtatshëm për 
strategjitë e reduktimit të rrezikut. Është e domosdoshme të 
bëhet dallimi ndërmjet dihidropiridinave, të cilat nuk veprojnë 
direkt në frekuencë. Rëndësia e testimeve të randomizuara që 
masin efektin perioperativ të BKK është e kufizuar nga 
madhësia e tyre e vogël, mungesa e stratifikimit të rrezikut, 
dhe mungesa e raportimit sistematik mbi vdekjen kardiake deh 
IM. Një metaanalizë grumbulloi 11 testime të randomizuara, 
me gjithsej 1007 pacientë. Të gjithë këta iu nënshtruan 
operacioneve jokardiake nën trajtim me BKK. Kishte një 
zvoglim sinjifikant në numrin e epizodeve të iskemisë 
miokardiale dhe takikardive supraventrikulare (SVT) në 
analizat e grumbulluara; megjithatë, rënia në vdekshmëri dhe 
IM e arriti sinjifikancën statistikore vetëm kur të dy endpointët 
u kombinuan në përzierje të vdekjes dhe/ose IM (rreziku 
relativ 0.35; 95% CI 0.08–0.83; P <0.02). Nëngrupi analizon 
diltiazemin e favorizuar. Një tjetër studim në 1000 pacientë që 
i nënshtrohen operimit të aneurizmës aortale akute apo 
elektive tregoi se përdorimi i dihidropiridinës ishte në mënyrë 
të pavarur i shoqëruar me incidencë të shtuar të vdekshmërisë 
perioperative.119 Përdorimi i dihidropiridinave me veprim të 
shkurtër, në veçanti, kapsulat nifedipinë-duhet të evitohen. 
Prandaj, edhepse BKK që zvoglojnë frekuencën nuk indikohen 
në pacientët me IZ dhe disfunksion sistolik, vazhdimi apo fillimi 
i terapisë me BKK që zvoglojnë frekuencën, mund më llogaritet 
në pacientët që nuk tolerojnë betabllokuesit. Përveq kësaj, 
BKK duhet të vazhdohen gjatë operimeve jokardiake në 
pacientët me anginë vazospastike.
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4.1.6 Agonistët e receptorëve Alfa2

Agonistët e receptorëve alfa2 reduktojnë lirimin pasganglionar 
të noradrenalinës dhe për këtë mund të zvoglojë valën e 
katekolaminave gjatë operacionit. Testimi i randomizuar 
europian Mivazerol i randomizoi 1897 pacientë me SIZ të cilët 
iu nënshtruan operimeve me rrezik mesatar ose të lartë. 
Mivazerol nuk e zvoglojë incidencën e vdekjes apo IM në 
popullatën e përgjithshme; megjithatë, kishte një reduktim të 
vdekjes dhe IM postoperative, të hasur në nën-popullatën prej 
904 pacientëve të cilët iu nënshtruan kirurgjisë vaskulare. 
Testimi POISE-2 (evaluimi perioperativ iskemik internacional) 
randomizoi 10 010 pacientë që i nënshtroheshim kirurgjisë 
joakrdiake ndaj klonidinës ose placebos. Klonidina nuk zvogëloi 
shkallën e vdekjes ose IM jofatal në përgjithësi, ose në 
pacientët që i nënshtroheshin kirurgjisë vaskulare (rreziku 
relative1.08; 95% Cl 0.93–1.26; P = 0.29). Në anën tjetër, 
klonidina rriste rrezikun për hipotension të rendësishëm klinik 
(rreziku relative 1.32; 95% Cl 1.24–1.40; P <0.001) dhe arrest 
kardiak jofatal (rrezik relativ 3.20; 95% Cl 1.17–8.73; P =
0.02).120Prandaj, agonistët e alfa2receptorëve nuk duhet 
administruar në pacientët që i nënshtrohen operacioneve 
jokardiake.

4.1.7 Diuretikët

Diuretikët përdoren shpesh tek hipertensioni ose PZ. Në 
përgjithësi, diuretikët për hipertension duhet tëjepen deri në 
ditën e operacionit dhe të rivazhdohen nga goja sapo të jetë e 
mundur. Nëse nevojitet ulje e shtypjes së gjakut para se të 
mund të vazhdohet terapia orale, duhet të administrohen
antihipertenzivë tjerë. Në PZ, rritja e dozës duhet të 
konsiderohet nëse janë prezente shenja dhe simptome të 
tejmbajtes së lëngjeve. Ulja e dozave duhet të konsiderohet në 
pacientët me hipovolemi, hipotension ose çrregullime të 
elektroliteve. Në përgjithsi, trajtimi me diuretikë, nëse 
nevojitet për të kontrolluar IZ, duhet të ipet deri në ditën e 
operacionit dhe pastaj të rivazhdohet me rrugë orale kur të 
jetë e mundur. Në periudhën perioperative, statusi vëllimor në 
pacientët me PZ duhet të monitorohet kujdesshëm dhe të 
rregullohet me diuretikë të ansës apo me lëngje. Duhet pasur 
në mendje mundësinë e çrregullimit elektrolitik te secili 
pacientë që merr diuretikë. Është raportuar se hipokalemia 
ndodh deri në 34% të pacientëve që i nënshtrohen kirurgjisë 
(shumica jokardiake). Është mirë e ditur se ajo e rrit dukshëm 
rrezikun për fibrilacion ventrikular dhe arrest kardiak në 

sëmundjet e zemrës. Në një studim me 688 pacientë me 
sëmundje të zemrës që i nënshtrohen kirurgjisë jokardiake, 
hipokalemia ishte shoqëruar në mënyrë të pavarur me 
vdekshmërinë perioperatore. Është e rendësishme se 
përdorimi i antagonistëve të aldosteronit që kursejnë K+ dhe 
Mg++, zvoglon rrezikun për vdekshmëri në IZ të rëndë. Kujdes i 
veçantë duhet dhënë pacientëve që marrin diuretikë dhe atyre 
të prirur për të zhvilluar aritmi. Një çrregullim elektrolitik, 
sidomos hipokalemia dhe hipomagnezemia, duhet të 
korigjohen me kohë përpara operacionit. Saturimi akut 
preoperativ në pacientët asimptomatik mund të shoqërohet 
me rrezik më të madh se dobi; prandaj, çrregullimet e vogla
asimptomatike elektrolitike nuk duhet të shtyjnë operacionin 
akut.

4.2 Menagjimi perioperativ i pacientëve nën 
terapi antitrombocitare

4.2.1 Aspirina

Evaluimi perioperativ i ndikimit të vazhdimit apo ndërprerjes 
së marrjes së Aspirinësmbi ngjarjet serioze kardiovaskulare 
apo gjakderdhjet ka demaskuar rezultate kundërthënëse me, 
në njërën anë një redukim i goditjeve në tru intra dhe 
perioperative, por pa ndikim mbi IM gjatë kirurgjisë jokardiake, 
dhe në anën tjetër pa sinjifikancë statistikore për endpointët e 
kombinuar për ngjarje vaskulare. Përveç kësaj, brengat e 
ndihmesës së komplikimeve hemoragjike perioperative kanë 
çuar shpesh kah ndërprerja e aspirinës në periudhën 
perioperative. Një metaanalizë e madhe, që përfshinte 41 
studiime me 49 500 pacientë, të cilat krahasuan tërheqjen 
periprocedurale ndaj rrezikut për gjakderdhje nga aspirina, 
konkluduan se rreziku për komplikime hemoragjike me aspirin 
ishte rritur për 50%, por që aspirina nuk kishte çuar kah 
rëndimi i komplikimeve hemoragjike.121Në pacientët me rrezik 
për SIZ ose me SIZ të dëshmuar, mosmarrja/tërheqja e 
aspirinës e trefishoi rrezikun për ngjarje të padëshirueshme të 
mëdha kardiake. Testimi POISE-2 randomizoi 10 010 pacientë 
në kirurgji jokardiake, për aspirinë apo placebo.122 Pacientët u 
stratifikuan në ata që nuk kishin marrë aspirinë para studimit 
(shtresa fillestare, me 5628 pacientët) dhe ata që tashmë ishin 
në regjim me aspirinë (shtresa e vazhdimit me 4382 pacientë). 
Në testimin POISE-2, aspirina u ndërpre së paku tre ditë ( por 
zakonisht 7 ditë) para operacionit. Pacientët me më pak se 6 
javë pas stentimit koronar me BMS, ose më pak se 1 vit pas 
stentimit koronar me DES, u përjashtuan nga ky testim dhe 
numri i pacientëve të stentuar jashtë këtyre intervaleve 
kohore ishte tepër i vogël për të dhënë një përfundim të qartë 
sa i përket raportit rrezikshmëri/dobi. Përveç kësaj, vetëm 23% 
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e popullatës së studimit kishte SAK të mëparme të njohur dhe 
pacientët që i nënshtroheshin operacionit karotid me 
endarterektomi u përjashtuan. Pacientët filluan të marrin 
aspirinë (doza 200mg) ose placebo menjëherë para 
operacionit dhe vazhduan atë përditë (doza 100mg) për 30 
ditë në shtresën fillestare dhe për 7 ditë në shtresën e 
vazhdimit, pas së cilës kohë ata vazhduan me regjimin e tyre të
rregulltë me aspirinë. Aspirina nuk redukoi shkallën e vdekjes 
ose IM jofatal për 30 ditë (7.0% në grupin e aspirinës vs 7.1% 
në grupin e placebos; hazard ratio 0.99; 95% CI 0.86-1.15; 
P=0.92). Gjakderdhja e madhe ishte më e rëndomtë në grupin 
e aspirins sesa në atë të placebos (4.6% vs. 3.8%, respektivisht; 
hazard ratio 1.23; 95% CI 1.01–1.49; P = 0.04). Rezultatet 
primare dhe sekondare ishin të ngjajshme në të dy shtresat me 
aspirinë. Rezultatet e testimit nuk e përkrahin përdorimin 
rutinor të aspirinës në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake, por nuk është e qartë nëse pacientët me rrezik të 
ulët perioperativ për gjakderdhje dhe rrezik të lartë për ngjarje 
tromboembolike mund të përfitonin nga një dozë e vogël e 
aspirinës. Aspirina duhet të ndërpritet nëse rreziku për 
gjakderdhje e tejkalon dobinë potenciale kardiovaskulare.121, 

123–125. Për pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë spinale apo 
atyre neurokirurgjike ose oftalmologjike, rekomandohet që 
aspirina të ndërpritet së paku 7 ditë. Si përfundim, përdorimi i 
dozave të vogla të aspirinës te pacientët që i nënshtrohen 
kirurgjisë jokardiake duhet të bazohet mbi vendimin individual, 
i cili varet nga rreziku për gjakderdhje perioperative, e peshuar 
ndaj rrezikut për komplikime trombotike.

4.2.2 Terapia e dyfishtë antitrombocitare-DAPT

5 deri 25 % e pacientëve me stenta koronar kanë nevojë për 
kirurgji jokardiake brenda 5 viteve pas stentimit. Prognoza e 
stent-trombozës duket të jetë më e keqe sesa e okluzionit de-
novo koronar, dhe ndërprerja e e parakohshme e terapisë së 
dyfishtë antitrombocitare (DAPT) në pacientët me stentim 
koronar në kohën e fundit, është parashikuesi më i fortë për 
stent-trombozë. Pasojat e stent trombozës do të variojnë sipas 
pozicionit të stentit, psh tromboza e stentit në trungun e left 
mainit, në shumicën e rasteve është fatale. Menagjimi i 
terapisë antitrombocitare, në pacientët që ajnë trajtuar me 
stentim koronar kohën e fundit dhe që janë planifikuar për 
kirurgji jokardiake, duhet të diskutohet ndërmjet kirurgut dhe 
kardiologut, në mënyrë që të mirret parasysh balanca 
ndërmjet rrezikut për gjakderdhje jetë-kërcënuese kirurgjike 
me terapi antitrombocitare- që më së miri kuptohet nga 
kirurgu, dhe rrezikut për stent-trombozë jetë-kërcënuese pa 
DAPT, që më së miri kuptohet nga kardiologu. Kohëzgjatja 

‘standarde’ për DAPT pas stentimit me BMS dallon me atë pas 
stentimit me DES.126 Për të zvogluar rrezikun për gjakderdhje 
dhe transfuzion, udhërrëfyesit aktual rekomandojnë shtyrjen e 
operacionit elektiv jokardiak derisa të kompletohet cikli i plotë 
i DAPT dhe kurdo që të jetë e mundur të kryhet operacioni pa 
ndërprerjen e aspirinës.74 Pacientët që i janë nënshtruar PCI të 
mëparme mund të jenë në rrezik më të lartë për ngjarje 
kardiake gjatë ose pas operacionit pauses jokardiak, 
posaqërisht në rastet e operacioneve jo të planifikuara apo 
urgjente që pasojnë stentimin koronar. Derisa operacioni 
jokardiak i kryer herët pas angioplastikës me balon, nuk 
asocohet me rrezik të shtuar për ngjarje kardiake,127 stentimi 
në mënyrë dramatike e ndryshon këtë skenar. Si rrjedhojë, 
janë raportuar shkallë të vdekshmërisë deri 20% në relacion 
me stent-trombozën perioperative kur operacioni u krye 
brenda javëve pas stentimit koronar dhe me DAPT të 
ndërprerë. 128 Prandaj, operacionet elektive duhet të shtyhen 
për së paku 4 javë dhe më së miri deri 3 muaj pas implantimit 
të BMS. E rendësishme është se kurdo që ështëe mundur, 
aspirina duhet të vazhdohet përgjatë operacionit.129në vitin 
2002, në Evropë u prezantua DES dhe u pranua anembanë si 
një mjet efikas për redukimin e ristenozes benda steniti 
(ang.instent restenosis); megjithatë, disavantazhi i madhi 
gjeneratës së parë të DES ishte nevoja për DAPT (aspirinë plus 
klopidogrel) të zgjatur për 12 muaj. U raportua një rrezik më i 
lartë në operacionet jokardiake menjëherë pas vendosjes së 
DES, 126 dhe u tregua një rrezik më i lartë për ngjarje të mëdha 
kardiake gjatë javëve të para pas operacioneve jokardiake te 
pacientët me stenta të implantuar.126,130 Mirëpo, për 
gjeneratat e reja të DES (gjenerata e 2-të dhe 3-të), bazuar në 
të dhënat aktuale të disponueshme, nuk rekomandohet 
vazhdimi rutinor i DAPT përtej 6 muajsh. Të dhënat 
observacionale prej gjeneratave të reja të DES me zotarolimus 
dhe DES me everolimus sugjerojnë se madje edhe kohëzgjatje 
më të shkurta të DAPT mund të jenë të mjaftueshme,131 dhe 
një studim i randomizuar tregoi një rezultat të ngjajshëm në 
pacientët e trajtuar me DAPT 3 dhe 12 muajsh pas PCI.132 Në 
pacientët që i nënshtrohen revaskularizimit miokardial për SAK
me rrezik të lartë, trajtimi me DAPT rekomandohet për 1 vit 
pavarsisht tipit të stentit. Përgjithësisht, në pacientët që i 
nënshtrohen operacioneve jokardiake pas një SAK apo 
stentimi koronar të freskët, benefitet nga operacioni i hershëm 
për një patologji specifike (psh tumorët malinj, riparim 
vascular i aneurizmës) duhet të peshohen ndaj rrezikut për 
stent-trombozë dhe duhet të diskutohet strategjia e veprimit. 
Si përmbledhje, rekomandohet që DAPT të administrohet së 
paku 1 muaj pas implantimit të BMS, në SAKstabile,133 për 6
muaj pas implantimit të DES të gjeneratave të reja133 dhe deri 
1 vit te pacientët pas SAkK, pavarsisht strategjisë 



23

revaskularizuese.133E rëndësishmeështë se, mund të jetë e 
pranueshme minimum 1 (për BMS) deri 3 (për DES gjeneratat 
e reja) muaj të DAPT, pavarësisht nga akutshmëria e 
sëmundjes koronare, në rastet kur operacioni nuk mund të 
shtyhet për një periudhë të gjatë; sidoqoftë një procedurë tillë 
duhet të kryhet në spitale ku janë të disponueshëm 
laboratorët e kateterizimit 24/7, në mënyrë që pacienti të 
mund të trajtohet menjëherë në rast të ngjarjeve atero-
trombotike perioperative. Pavarësisht prej konizës kohore 
ndërmjet implantimit të DES dhe kirurgjisë, terapia  me një 
antitrombocitar (preferueshëm aspirina) duhet të vazhdohet. 
Në pacientët që kanë nevojë për operacion brenda pak ditëve, 
Udhërrëfyesit actual të ESC rekomandojnë tërheqjen e 
klopidogrelit dhe tikagrelolit për 5 ditë dhe të prasugrelit për 7 
ditë para operacionit përveq nëse ka rrezik të madh për 
trombozë.74 në të kundërtën, Udhërrëfyesit e tjerë 
rekomandojnë përdorimin e teste funksionale të trombociteve 
për caktimin optimal të kohës së operimit, siq diskutohet në 
publikimet e fundit134,135 sidoqoftë, udhërrëfyesit nuk ofrojnë 
pasqyrë ‘ideale’ për funksionin e trombociteve, apo një ‘prag 
për gjakderdhje’,dhe nevojitet më shumë hulumtim në këtë 
sferë. Për pacientët me rrezik shumë të lartë për stent 
trombozë, duhet konsideruar terapia kalimtare intravenoze 
me inhibitorë reverzibil të glikoproteinave, siq është 
eptifibatide ose tirofiban. Cangrelori, një inhibitor i ri 
intravenoz reverzibil i P2Y12, u tregua se jep inhibim efektiv të 
trombociteve por ende nuk është në disponim.136 Përdorimi i 
heparinës me peshë të ulët molekulare (LMWH) si terapi 
kalimtare te këta pacientë duhet të evitohet. Duhet të 
rifillohet me DAPT sa më herët pas operacionit, nëse është e 
mundur, brenda 48 orësh.

4.2.3 Tërheqja e terapisë antitrombocitare

Për pacientët që marrin terapi antitrombocitare, e që kanë 
gjakderdhje të madhe ose jetë-kërcënuese, rekomandohet 
transfuzion me trombocite.

4.3 Menagjimi perioperativ i pacientëve nën 
antikoagulantë 

Terapia antikoagulante shoqërohet me rrezik të rritur për 
gjakderdhje gjatë kirurgjisë jokardiake. Në disa pacientë, ky 
rrezik do të mundet nga dobia e antikoagulantëve kështu që 
terapia duhet të mbahet ose të modifikohet, përderisa, te 
pacientët me rrezik të ulët për trombozë, terapia me
antikoagulim duhet ndalet për të minimizuar komplikimet 
gjakderdhëse.

4.3.1 Antagonistët e Vitaminës K

Pacientët e trajtuar me terapi orale antikoaguluese që
përdorin antagonist të vitaminës K (VKAs) janë të ekspozuar 
rrezikut të rritur për gjakderdhje peri- dhe pas-procedurale. 
Nëseraporti internacional i normalizuar (international
normalized ratio)  ‘INR’është ≤1.5, operacioni mund të kryhet 
pa rrezik; sidoqoftë, në pacientët e antikoaguluar me rrezik të 
lartë për tromboembolizëm, psh. pacientët me: 

*FA me rezultat ≥4 të CHA2DS2-VASc [(IZ, HTA, mosha≥75 
(dyfish), Diabeti, Goditja në tru (dyfish) – sëmundje vaskulare, 
mosha 65-74 dhe gjinia (femër)] ose 

*valvula mekanike prostetike të zemrës, valvula biologjike 
prostetike rishtas të vendosura, ose

*riparim mitral valvular (brenda 3 muajve të fundit), ose

*tromboemboli venoze e kohës së fundit (brenda 3 muajve), 
ose

* Trombofili, 

ndërprerja e VKAs është e rrezikshme dhe këtyre pacientëve 
do të ju duhet terapi kalimtare me heparin të pafraksionuar 
UFH ose doze terapeutike e LMWH69, 137 Në përgjithësi, ka 
dëshmi më të mira për efikasitetin dhe sigurinë e LMWH, në 
krahasim me heparinën e pafraksionuar (UFH), në periudhën 
kalimtare deri te operacioni.69,137 LMWH zakonisht 
administrohet subkutan dhe dozohet për një ose dy 
administrime në ditë  pa monitorim laboratorik. Në pacientët 
me rrezik tromboembolik, rekomandohen dozat terapeutike të 
LMWH dy herë në ditë, dhe dozat profilaktike një here në ditë 
te pacientët me rrezik të ulët.137 Doza e fundit e LMWH duhet 
të administrohet jo më vonë se 12 orë përpara procedurës. 
Rregullimi shtesë i dozave duhet te pacientët me çrregullim të 
moderuar-deri të lartë të funksionit të veshkave. 
Rekomandohet që trajtimi me VKA të ndërpritet 3-5 ditë 
përpara kirurgjisë (varsisht nga lloji i VKA), me matje ditore tp 
INR, deri të arrihet ≤1.5, dhe që terapia me LMWH dhe UFH  të 
startohet 1 ditë pas ndërprerjes së VKA ose më vonë, sapo INR 
të jetë 2.0.  Në pacientët me valvula mekanike prostetike të 
zemrës, evidence në favor të UFH intravenoze është më solide; 
prandaj në disa qendra këta pacientë janë hospitalizuar dhe 
trajtuar me UFH deri 5 orë para kirurgjisë, dhe trajtimi me UFH 
rivazhdohet pas kirurgjisë përderisa INR të jetë brenda 
vlerave.69 terapeutike.
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Tabela 6Tiparet farmakologjike të antikoagulantëve oral jo 
vitamin K antagonist

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Caku IIa 
(trombin)

Xa Xa Xa

Aplikimi Oral Oral Oral Oral
Orë deri te Cmax 1.25-3 2-4 3-4 1-2
Pro-bari Po Jo Jo Jo
Ndërveprimet me 
ushqim

Jo Jo Jo Jo

Biodisponueshmër
ia (%)

6.5 80-100 50 62

Ndërveprimet me 
barna

Pgp 
inhibitorët 
ose 
induktorët

CYP3a4 
inhibitorët 
ose 
induktorët
Pgp 
inhibitorët 
ose 
induktorët

CYP3a4 
inhibitorët 
ose 
induktorët
Pgp 
inhibitorët 
ose 
induktorët

Pgp 
inhibitorët 
ose 
induktorët

Gjysmëjeta (orë) 12-14 7-11 (11-13 
në pleq)

12 6-11

Klirensi renal 85 33 27 37-50
Regjimi i dozave b.i.d. q.d. b.i.d. q.d.
b.i.d= dy here në ditë, Cmax=koncentrimi maksimal, CYP3a4= citokromP3a4enzimi, 
PgP=glokiproteina e trombociteve, q.d=një here në ditë

Në ditën e procedurës, duhet të kontrollohet INR. Duhet 
kushtuar kujdes shtyrjes së procedurës nëse INR është >1.5. 
LMWH dhe UFH rivazhdohet në dozën paraprocedurale 1-2 
ditë pas kirurgjisë, varësisht nga statusi hemostatik i pacientit, 
por së paku 12 orë pas procedurës. VKAs duhet të rivazhdohen 
në ditën 1 ose 2 pas kirurgjisë – varësisht nga hemostaza 
adekuate – me dozën mbajtëse preoperative plus një doze 
goditëse prej 50% për dy ditë me rradhë; doza mbajtëse duhet 
të administrohet mëpastaj. LMWH ose UFH duhet të 
vazhdohet përderisa INR të kthehet te nivelet terapeutike. Veq 
kësaj, duhet të kihet parasysh edhe lloji i procedurës kirurgjike, 
sepse rreziku për gjakderdhje varion konsiderueshëm dhe prek 
kontrollin hemostatik. Procedurat me rrezik të lartë për 
gjakderdhje serioze janë ato ku nuk mund të bëhet 
kompresioni. Në këto raste, ndërprerja e antikoagulantëve oral 
dhe terapia kalimtare me LMWH janë të detyrueshme. Në 
pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë me rrezik të ulët për 
gjakderdhje serioze, siq janë katarakta ose kirurgji e vogël e 
lëkurës, nuk nevojitet ndryshim në terapinë e 
antikoagulantëve oral;megjithatë, është mirë që INR të 
mbahet në vlerat e ulëta terapeutike. 

4.3.2 Antikoagulantët oral jo-vitamin K antagonist 
(non-VKA ose NOACs)

Në pacientët e trajtuar me non-VKA, antikoagulantët direkt 
oral (NOACs) si dabigatrani (inhibitor direkt i 

trombinës),oserivaroksabani, apiksabani, ose edoksabani (të 
gjithë inhibitorë direkt të faktorit Xa), të gjitha këto kanë një 
veprim mirë të definuar ‘on’ dhe ‘off’, terapia ‘kalimtare’ deri 
te operacioni në shumicën e rasteve nuk janë të 
domosdoshëm, për shkak të gjysëmjetës së shkurtë biologjike 
(Tabela 6).138 Një përjashtim nga kjo rregull është pacienti me 
rrezik të lartë tromboembolik, intervenimi kirurgjik i të cilit 
është shtyrë për disa ditë. Rekomandimi i përgjithshëm është 
të ndërpriten NOACs për 2-3 herë gjysmëjeta e tyre respektive 
biologjike përpara kirurgjisë në intervenimet kirurgjike me 
rrezik ‘normal’ për gjakderdhje, dhe 4-5 herë gjysmëjeta e tyre 
respektive biologjike përpara kirurgjisë në intervenimet me 
rrezik të lart’ për gjakderdhje. 139,140 Testet e reja për 
kuantifikimin më të mirë të niveleve të aktivitetit të NOACs të 
ndryshëm janë në zhvillim e sipër. Në përghithësi, funksioni i 
dëmtuar i veshkës ose rrezik i rritur i moderuar deri i lartë për 
gjakderdhje duhet të çoj kah ndërprerja më e hershme e 
NOACs. Nëse pacientët janë të para-trajtuar me dabigatran, i 
cili ka një shkallë të ekskretimit renal 80%, shkalla individuale e 
filtrimit glomerular përcakton kohën e ndërprerjes së tij 
përpara operacionit.139,141 Prandaj funksioni i veshkës është 
esencial për planifikimin e terapisë me dabigatran, dhe 
rekomandohet ndërprerje më e hershme për të gjithë NOACs 
nëse rreziku për gjakderdhje rritet. Për shka të efektit ‘on’ të 
NOACs (krahasuar me VKAs), rifillimi i trajtimit pas kirurgjisë 
duhet të shtyhet për 1-2 (në disa raste 3-5) ditë, derisa të 
zvoglohet tendenca për gjakderdhje postkirurgjike.

4.3.3 Tërheqja e terapisë antikoagulante

4.3.3.1 Vitamin K antagonistët

Në pacientët që marrin VKAs dhe që ju duhet ta largojnë 
efektin antikoagulant për një procedurë urgjente kirurgjike, 
rekomandohet një dozë e vogël (2.5–5.0 mg) e vitaminës K 
intravenoze. Efekti i vitaminësK mbi INR fillimisht do të shfaqet 
pas 6–12 orësh. Nëse duhet largim më imediat i efektit 
anticoagulant të VKAs, rekomandohet trajtimi me FFP (plazmë 
të freskët të ngrirë), ose PCC (koncentrat i kompleksit të 
protrombinës), si shtesë e dozes së vogël të vitaminës Korale 
apo i.v. Në pacientë që marrin UFH dhe ju duhet largimi i 
efektit antikoagulant për një procedurë urgjente kirurgjike, 
mjafton vetëm ndërprerja e terapisë, sepse koagulimi është 
zakonisht normal 4 orë pas ndërprerjes. Kur UFH të 
administrohet subkutan, efekti antikoagulant është më i 
zgjatur. Për largim imediat, antidot është protamin sulfati. 
Doza e protamin sulfatit mund të llogaritet me vlerësimin e 
sasisë së heparinës sëmarrurnëdyorëtparaprakehttp://www. 
medicines. org.uk/ emc/medicine/10807/spc).
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Doza e protamin sulfatit për largimin e efektit të heparinës 
infuZive është 1 U për 1 U të heparin natriumit. Në pacientët 
që marrin LMWH, efekti antikoagulant mund të largohet pas 8 
orësh nga doza e fundit për shkak të gjysmëjetës së shkurtër. 
Nëse duhet largim imediat, mund të përdoret protamin sulfati 
intravenoz, por aktiviteti anti Xa nuk neutralizohet kurrë 
plotësisht (maksimumi 50%).

4.3.3.2 Antikoagulantët oral non-vitamin K antagonist 

Kur të ndodhin komplikime të rënda gjakderdhëse 
nënndikimin e NOACs, duhet të fillohet me terapi 

simptomatike (Figura 2) për shkak të mungesës së antidotit 
specifik (janë në zhvillim e sipër). Të dhënat preliminare kanë 
treguar një benefit potencial për përdorimin e PCC ose PCC të 
aktivizuar kur të ndodh gjakderdhja nën inhibitotin direkt të 
f.Xa rivaroksaban, dhe gjithashtu aplikohet edhe për 
apiksaban142 dhe dabigatran143 përderisa hemodializa është një 
metodë efektive për të eliminuar dabigatranin prej qarkullimit 
por nuk ndihmon kur tashmë është përdorur një inhibitor 
direkt i f.Xa (Figura 2). 

Rekomandimet mbi terapinë anti-trombocitare

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që aspirina të 
vazhdohet për 4 javë pas vendosjes 
së BMS dhe për 3-12muaj pas 
vendosjes së DES, përveq nëse 
rreziku për gjakderdhje 
jetëkërcënuese kirurgjike nga 
apirina është papranueshëm i lartë

I C

Mund të konsiderohet vazhdimi i 
aspirinës te pacientët të trajtuar 
më parë metë, në periudhën 
perioperative dhe duhet të bazohet 
në vendim individual që varet nga 
rreziku për gjakderdhje 
perioperative, peshuar ndaj 
rrezikut për komplikime trombotike

IIb B 121,12
2

Duhet konsideruar ndërprerja e 
terapisë me aspirinë në pacientëte 
trajtuar më parë me të, te ata që 
homeostaza parashihet të jetë e 
vështirë për tu kontrolluar gjatë 
operacionit 

IIa B 121,12
2

Duhet konsideruar vazhdimi i 
tersapisë me inhibitor të P2Y12 për 
4 javë pas vendosjes së BMS dhe 3-
12 muaj pas implantimit të DES, 
përveq nëse rreziku për 
gjakderdhje jetëkërcënuese 
kirurgjike nga ky bar është 
papranueshëm i lartë

IIa C

Në pacientët e trajtuar me inhibitor 
të P2Y12 që duhet të operohen, 
shtyrja e operacionit për së paku 5 
ditë pas ndërprerjes së ticagrelorit 
dhe clopidogrelit-dhe 7 ditë në 
rastin e prasugrelit-nëse lejohet 
klinikisht , duhet pasur në 
konsiderim te pacientët me rrezik 
të lartë për ngjarje iskemike

IIa C

BMS=bare metal stent-stent metalik ,DES-dru-eluting stent- i lyer me bar
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

Figura 2  Menagjimi i gjakderdhjes te pacientët që marrin 
anticoagulant oral jo Vitamin K antagomnist. *me dabigatran; 
aPTT=koha e tromboplastinës parciale të aktivizuar, 
NOAC=antikoahulantët oral jo Vit K antagonist, PCC=kompleksi i 
koagulimit protrombin, rFVII=faktori recombinant i aktivizuar VII

Pacienti nën  NOAC, që 
lajmrohet me gjakderdhje

Kontrollo statusin hemodinamik, 
testet bazike të koagulimit për të 
vlerësuar efektin antikoagulues, 
funksionin renal etj

Shtyje dozën e 
ardhshme ose 
ndërpreje
trajtiminMinore

Trajtimi 
simptomatik/supor
tiv , Kompresioni 
mekanik, 
Transfuzion  gjaku, 
Karbon oral 

E moderuar deri 
e rëndë

Vijnë në 
konsiderim 
rFVIIa ose PCC, 
Filtrim me  
karbon 
medicinal/hemo
dializë

Shumë e rëndë
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4.4 Rivaskularizimi

Roli i vlerësimit rutinor, parandalues,invaziv, koronar 
diagnostik dhe rivaskularizimi në redukimin e rrezikut koronar 
për pacientët me kirurgji jokardiake mbetet jo mire I 
përkufizuar. Indikacionet për angiografi koronare dhe 
rivaskularizim paraoperativ, në pacientët me SIZ të njohur apo 
të dyshimtë, të cilët janë planifikuar për kirurgji madhore 
jokardiake, janë të njejta me ato në ambientet jokirurgjike.74 

Kontrolli i iskemisë miokardiale përpara kirurgjisë 
rekomandohet kurdo që kirurgjia jokardiake mund të shtyhet 
pa problem. Nuk ka, megjithatë, ndonjë indikacion për kërkim 
rutinor të pranisë së iskemisë (së qetë) miokardiale përpara 
kirurgjisë jokardiake. Shkaku kryesor për rivaskularizim 
miokardial preoperativeështë prevenimi potencial i iskemisë 
miokardiale paraoperative që çon kah nekroza apo jostabiliteti 
elektrik/hemodinamik në kohën e operacionit kirurgjik.
Patologjia koronare si prapavijë e IM fatal perioperativ zbuloi 
se 2/3 e pacientëve kishin sëmundje sinjifikante trungut 
kryesor te arteries se majte koronae (ang.left main coronary 
artery) ose 3 vazale.145 Shumica e pacientëve nuk shfaqën 
fisurim të pllakës dhe vetëm 1/3 kishin një tromb intrakoronar. 
Këto të gjetura sugjerojnë se një proporcion substancial i IM 
fatal perioperativ mund të ketë rezultuar prej iskemisë nga 
rrjedha e ulët-kërkesa e madhe, e që i mvishet stresit të 
operacionit në prani të stenozës fikse të arteries koronare dhe 
prandaj i përgjigjen mirë rivaskularizimit. Në pacientët që iu 
nënshtruan angiografisë koronare para kirurgjisë vaskulare, një 
numër i IM jofatale perioperative ndodhën si pasojë e rupturës 
së pllakës në arteriet pa shkallë të lartë të stenozës. Këto 
rezultate nuk janë befasuese, duke pasur në mendje gjendjet 
ekstreme dhe komplekse te stresit që shoqërohen me kirurgji-
siç janë trauma, inflamimi, anestezioni, intubimi, dhimbja, 
hipotermia, gjakderdhja, anemia, uria, dhe hipoglikemia – të 
cilat mund të nxisin përgjigje patofiziologjike multiple dhe 
komplekse. 146 Databaza e CASS (Studimi kirurgjik i artereve 
koronare) përfshinë gati 25 000 pacientë me SAK, fillimisht të
alokuar ose kirurgjisë me CABG ose mjekimit medikamentoz, 
me përcjellje deri >10 vite, dhe 3368 prej tyre iu nënshtruan 
kirurgjisë jokardiake gjatë kohës së përcjelljes.147Një analizë
retrospective e kësaj popullate sygjeroi se operacionet 
kirurgjike vaskulare, abdominal dhe të mëdha të kokës dhe 
qafës u shoqëruan me rrezik të rritur për IM dhe vdekje 
perioperative në prani të SAK të parivaskularizuar. Përpos 
kësaj, studimi tregoi se pacientët që ishin klinikisht stabil në 

vitet pas CABG kishin një rrezik të redukuar për komplikime 
kardiake në kohën kur ju duhej kirurgjia jokardiake. Ky efekt 
protektiv i revaskularizimit të mëhershëm koronar ishte më i 
shprehur në pacientë me SAK 3 vazal dhe/ose me funksion të 
zvogluar të VM, si dhe te ata që i nënshtroheshin kirurgjisë me 
rrezik të lartë, dhe që zgjaste për së paku 6 vite; sidoqoftë 
studimi u zhvillua në kohën kur terapia medikamentoze nuk i 
plotsonte standard e sotme. Mund të përfundohet se 
pacientët asimptomatik që bën CABG brenda 6 viteve 
paraprake janë relativisht më të mbrojtur prej IM që 
komplikon kirurgjinë jokardiake dhe mund ti nënshtrohen 
kirurgjisë jokardiake pa testim stresi rutinor preoperative. Kjo 
nuk mund të jetë rekomandim për pacientët me disfunksion të 
VM, siq ilustrohet në një kohort të vogël të 211 pacientëve që 
kryen kirurgji jokardiake brenda një viti pas CABG dhe në at ate 
të cilët prediktorët perioperativ të vdekshmërisë për 1 vit 
ishin: fraksioni ejektues i VM (FE-VM<45% (P < 0.001), shtypja 
sistolik e VD e ngritur (P=0.03),operacioni emergjent (OR 6.8), 
nevoja për dializë, (P=0.02) ose përkrahje për ventilim 
(P=0.03).148 Siq u përmend më lartë, pacientët që kishin një PCI 
më herët mund të jenë në rrezik më të lartë për ngjarje 
kardiake gjatë ose pas kirurgjisë pasuese jokardiake, 
veqanërisht në rastet e operacioneve urgjente të 
paplanifikuara që pasojnë stentimin koronar.prandaj është më 
e preferueshme, kurdo që është e mundur, të shtyhet
operacioni elektiv deri 12 muaj pas implantimit të DES.149

Sidoqoftë, të dhënat e fundit sygjeruan se shkalla e ngjarjeve 
kardiake perioperative mund të jetë e pranueshme - përtej 6 
muajsh pas implantimit të gjeneratave të reja të DES, dhe për 
disa pajisje specifike DES përtej 3 muaj pas implantimit të 
DES.126,132,150Pavarsisht nga intervali ndërmjet implantimit të 
DES dhe kirurgjisë, aspirina duhet të vazhdohet dhe pacientët 
kardiak – stabil/asimptomatik me IM të trajtuar me stentim 
kohën e fundit, koha e kirurgjisë jokardiake, jourgjente, 
pjesërisht do të diktohet nga lloji i stentit të implantuar.

4.4.1 Rivaskularizimi profilaktik në pacientët me 
sëmundje iskemike stabile apo asimptomatike të 
zemrës 

Dhënja e rekomandimeve të qarta mbi rivaskularizimin 
profilaktik në pacientët me SIZ stabile ose asimptomatike 
është mjaftë sfiduese, pasi shumica e të dhënave rrjedhin nga
studime dhe regjistra retrospektiv. Testimi CARP (Profilaksa e 
rivaskularizimit arterial koronar) krahasoi terapinë optimale
medikamentoze me rivaskularizimin (CABG ose PCI) në 
pacientët me SIZ stabile para kirurgjisë madhore vaskulare. 152

Prej 5859 pacientëve të përcjellur në 18 qendra të ‘United 
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States Department of Veterans Affairs’ , 510 pacientë ishin 
future në listë për testim.

Rekomandimet mbi kohën e kirurgjisë jokardiake në 
pacientët kardiak stabil/asimptomatik me 
revaskularizim paraprak
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që , përveq 
pacientëve me rrezik të lartë, 
pacientët asimptomatik wqë 
kanë bërë CABG në 6 muajt e 
fundit të dërgohen për kirurgji 
jourgjente, jokardiake pa evaluim 
angiografik

I B
147,148

Vëmendje duhet kushtuar bërjes 
së kirurgjisë jourgjente 
jokardiake në pacientët me 
vendosje të BMS kohve të fundit 
pas minimum 4 javë dhe më së 
miri 3 muaj pas intervenimitd

IIa B
129

Vëmendje duhet kushtuar bërjes 
së kirurgjisë jourgjente 
jokardiake në pacientët me 
vendosje të DES kohve të fundit , 
jo më herët se 12 muaj pas 
intervenimit. Kjo shtyrje mund të 
redukohet në 6 muaj për 
gjeneratat e reja të DESd

IIa B
149,150

Në pacientët që kanë bërë 
angioplastikë me balon kohëve 
të fundit, kirurgët duhet 
konsideruar shtyrjen e kirurgjisë 
jokardiake deri së paku 2 javë 
pas intervenimit

IIa B
127,151

BMS=bare metal stent-metalik, CABG=bypass kirurgjik koronar; DES drug eluting 
stent-i lyer me bar
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
dAspirina të vazhdohet gjatë tërë periudhës perioperative

Pacientët u përfshinë në bazë të rrezikut të shtuar për 
komplikime kardiake perioperative, të vlerësuar nga 
kardiologu konsultant në bazat e kombinimit të faktorëve të 
rrezikut kardiovaskular dhe detektimit të iskemisë me testim 
joinvaziv; 28% e pacientëve në studim kishin 3 ose më shumë 
faktorë rreziku dhe 49% kishin 2 ose më shumë variabla siç
definohen nga indeksi i reviduar për rrezik kardiak. Nuk kishte 
dallim as në mortalitet as në IM perioperativ në 2.7 vite pas 
fillimit të testimit. Rezultatet e studimit CARP treguan se 
rivaskularizimi parandalues sistematik përpara kirurgjisë 
vaskulare nuk përmirson rezultatet klinike në pacientët stabil. 
Një testim tjetër prospektiv, i randomizuar përfshiu 208 
pacientë, të selektuar në bazë të indeksit të reviduar të 
rrezikut kardiak, të cilët ishin të planifikuar për kirurgji 
madhore vaskulare.153 Pacientëtu alokuan rastësisht si në 
‘strategjinë selektive’ në të cilën angioplastika koronare u krye 
duke u bazuar në rezultatet e testeve joinvazive, si në 

‘strategjinë sistematike’ në të cilën pacientëve iu bë në 
mënyrë rutinore angioplastika koronare preoperative.  Derisa 
shkalla e rivaskularizimit miokardial ishte më e lartë në grupin 
e strategjisë sistematike (58.1% vs. 40.1%), shkalla e eventeve 
kardiake perioperative, spitalore(e definuar si mortalitet, IM 
jofatal, aksident cerebrovaskular, PZ dhe nevojë për procedura 
të reja të rivaskularizimit), edhe pse më e lartë në grupin e 
strategjisë selektive, nuk dallonte qenësisht nga ajo në grupin 
sistematik (11.7% vs. 4.8%; P = 0.1). Për dallim, rezultati 
afatgjatë (pas 58±17 muaj) në aspektin e mbijetesës dhe 
mungesës së ngjarjeve kardiake ishte ndjeshëm më i mirë në 
grupin e strategjisë sistematike.një testim i randomizuar, 
prospektiv, i kontrolluar, i fokusuar në një nëngrup homogjen 
të veqantë të intervenimeve jokardiake kirurgjike (CEA), 
ekzaminoi vlerën e angiografisë dhe stentimit koronar 
preoperative në 426 pacientë pa histori të SAK ose simptome 
kardiake dhe me rezultate normale ekokardiografike dhe 
elektrokardiografike. Pacientët u randomizuan në ata me 
angiografi koronare preoperative dhe nëse kërkohet-
rivaskularizim, dhe në ata pa angiografi koronare. Pikëmbrijtja 
(endpoint) primar i kombinuar ishte incidencë e çfardo ngjarje 
iskemike miokardiale pasoperative e kombinuar me incidencën 
e komplikimeve të angiografisë koronare dhe stentimit. Në 
grupin e angiografisë, 68 pacientë (31%) përjetuan një stenozë 
sinjifikante të arteries koronare; 66 prej këtyre pacientëve u 
stentuan (87% me DES) dhe 2 bënë CABG, pa ngjarje 
postoperative. Në grupin pa-angiografi, u vërejtën 9 ngjarje 
iskemike (4.2%; P = 0.01). Në këtë grup të veçantë të 
pacientëve, rezultatet sygjerojnë një dobi afatshkurtër nga 
angiografia koronare sistematike.76 Duke përfshirë 3949 
pacientë, që u listuan në 10 studime ndërmjet viteve 1996 dhe 
2006 ( 9 observacionale dhe testimi CARP i randomizuar), një 
metaanalizë që adresoi vlerën e revaskularizimit koroar 
preoperative përpara kirurgjisë jokardiakenuk zbuloi ndonjë 
dallim sinjifikant ndërmjet revaskularizimit koronar dhe grupit 
të menagjimit medikamentoz, në aspektin e vdekshmërisë dhe 
IM postoperative (OR 0.85; 95% CI 0.48–1.50 dhe OR 0.95; 
95% CI 0.44–2.08, respektivisht).154Nuk kishte  benefite 
afatgjata të asocuara me revaskularizim koronar profilaktik
(OR 0.81; 95% CI 0.40–1.63 për vdekshmëri afatgjatë dhe OR 
1.65; 95% CI 0.70–3.86 për ngjarje kardiake të vonshme); 
prandaj, në pacientët asimptomatik ose në ata me SAK stabile, 
rivaskularizimi koronar parandalues – dhe nëse duhet, 
rivaskularizimi para kirurgjisë jokardiake – nuk jep ndonjë efekt 
beneficial kur krahasohet me menagjimin medikamentoz 
oprtimal në aspektin e vdekshmërisë perioperative, IM, 
vdekshmërisë afatgjate dhe ngjarjeve kardiake anësore. 
Performanca e suksesshme e një procedure vaskulare, pa 
rivaskularizim parandalues, në pacientët koronar stabil, nuk do 
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të thotë se pacientit nuk do ti duhet revaskularizim pauses. 
Përkundër mungesës së të dhënave ekstenzive shkencore, 
revaskularizimi miokardial mund të rekomandohet në 
pacientët që shfaqin shenja të iskemisë së theksuar para 
kirurgjisë elective jokardiake ngjajshëm si te institutet 
jokirurgjike të rekomanduar nga Udhërrëfyesit e ESC.56

4.4.2 Lloji i rivaskularizimit parandalues në 
pacientët me sëmundje iskemike stabile të zemrës

Herë pas here, pacientët me SIZ stabile mund të kenë nevojë 
për kirurgji elektive, e cila mund të shtyhet për disa muaj deri 
në 1 vit. Nuk ka të dhëna solide për të formuluar një strategji 
të rivaskularizimit në kësi rasti. Duket e arsyeshme të 
propozohet një kontrollë kardiovaskulare sipas Udhërrëfyesve 
të ESC mbi anginën pectoris stabile.56 rivaskularizimi duhet të 
merret parasysh, me qëllim që të përmirësoj simptomat dhe 
prognozën te pacientët me SAK obstruktive. Të gjithë 
pacientët e konsideruar për revaskularizim duhet të marrin 
terapi medikamentoze oprtimale. Orari kohor i 
revaskularizimit është kyq dhe varet nga prezentimi klinik: 
stabil vs SAkK. Lloji i rivaskularizimit, CABG vs PCI, varet nga 
gjerësia e SIZ dhe fizibiliteti tekmik e kjo diskutohet në detaje 
në Udhërrëfyesin e ESC mbi rivaskularizimin miokardial,74 një 
botim i ri i të cilit publikohet në vitin 2014. PCI duhet të bëhet 
për të përmirsuar simptomet në pacientët simptomatik stabil 
me sëmundje të një ose multivazale, në të cilët intervenimi 
është teknikisht i përshtatshëm dhe rreziku procedural nuk ia 
kalon benefitit potencial. Zgjedhja ndërmjet PCI dhe CABG, 
shpesh qështje e debatit, do të varet nga disa faktorë:sipas 
rezultateve 5 vjeçare tëtestimit SYNTAX (Synergy between 
Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac 
Surgery), CABG duhet të mbetet standard i kujdesit për 
pacientët me lezione komplekse (SYNTAX score të lartë apo 
mesatar). Për pacientët me sëmundje më pak komplekse 
(SYNTAX score të ulët) ose sëmundje koronare të left mainit 
(SYNTAX score të ulët ose mesatar) alternative e pranueshme 
është PCI.155Në praninë e simptomave minimale ose mungesës 
së tyre, këta pacientë mund të trajtohen me medikamente. 
Nëse PCI kryhet para kirurgjisë jokardiake, sipas botimit 
paraprak të këtyre Udhërrëfyesve, përkrahet BMS me qëllim 
që mos të shtyhet operacioni kirurgjik; sidoqoftë, nëse 
konfirmohen të dhënat nga testimet e fundit që vlerësojnë DES 
pajisjet e reja, këto rekomandime mund të mos jenë valide 
dhe mund të përdoren DES të gjeneratave të reja në pacientët 
me rrezik të ulët të cilëve ju duhet kirurgji jokardiake e 
hershme.132Nëse kirurgjia jokardiake nuk mund të shtyhet, 
duhet të favorizohet CABG ndaj PCI me BMS në pacientët me 

rrezik të lartë për ristenozë (enë me diameter të vogël; lesion i 
gjatë; kur duhen disa stenta; lezione të trungut kryesor të
majtë (left main) përveç nëse duhet një periudhë më e 
shkurtër për DAPT, përdorimi i gjeneratave të reja të DES, 
është i konfirmuar.

Rekomandimet për rivaskularizimin profilaktik të 
pacientëve stabil/asimptomatik
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet revaskularizimi 
miokardial sipasudhërrëfyesve të 
aplikueshëm për menagjimin e 
sëmundjes stabile të artereve 
koronare

I
B

56

Duhet konsideruar 
revaskularizim i vonshëm pas 
kirurgjisë së suksesshme 
jokardiake në përputhje me 
Udhërrëfyesit ESC mbi 
sëmundjen koronare stabile 

I
C

Mund të konsiderohet 
revaskularizim profilaktik 
miokardial para kirurgjisë me 
rrezik të lartë, varësisht nga 
madhësia e defektit në perfusion 
të nxitur nga stresi

IIb B
147

Nuk rekomandohet 
revaskularizimi rutinor 
miokardial para kirurgjisë me 
rrezik të ulët dhe intermediary 
në pacientët me SIZ të dëshmuar

III B
152

SIZ-ischaemic heart disease –sëmundje iskemike e zemrës
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

4.4.3 Rivaskularizimi në pacientët me Sindrom 
Akut Koronar pa-ST-elevim(NSTE-ACS)

Asnjë testim deri tani nuk e ka hulumtuar rolin e 
rivaskularizimit parandalues në pacientët me NSTE-SAkK e që 
ju duhet kirurgji jokardiake; prandaj, nëse gjendja klinike që 
kërkon kirurgji jokardiake nuk është jetëkërcënuese, duhet ti 
ipet prioriteti menagjimit të NSTE-SAkK. Në këso raste, 
aplikohet Udhërrëfyesi i ESC 2011 mbi menagjimin e NSTE-
SAkK.73 Sa i përket llojit të revaskularizimit koronar të zbatuar 
në pacientët që më vonë ju duhet kirurgji jokardiake, shumica i 
nënshtrohen PCI. Në një skenar të rrallë të NSTE-SAkK të lidhur 
me nevojën për kirurgji pasuese të hershme jokardiake, në 
kohën e PCI, përparësi duhet dhënë ose BMS, për të evituar 
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shtyrjen e kirurgjisë përtej 1 e preferueshëm 3 muaj, ose DES 
të gjeneratës së re nëse të dhënat nga testimet e fundit 
konfirmojnë që ska inferioritet.156,157 Në raste të rralla, 
angioplastika me ballon mund të jetë strategji e arsyeshme 
nëse pritet një rezultat akut i mirë, sepse aspirina, më mirë se 
DAPT, mund të jetë e mjaftueshme.156 Vlera e rivaskularizimit 
koronar për  NSTE-SAkK, në pacientët që më vonë ju duhet 
kirurgji jokardiake, u adresua në një analyze retrospektive që 
mbulonin 16478 pacientë të cilët, ndërmjet viteve 1999 dhe 
2004, kishin IM dhe bënë kirurgji të legenit, kolecistektomi, 
rezekcion të zorrës, riparim elektiv të AAA, ose amputim të 
ekstremitetit të poshtëm në periudhën deri 3 vjeçare pas IM.
Ky studim tregoi se pacientët të cilët u revaskularizuan para 
kirurgjisë kishin përafërsisht shkallë 50% më të ulët të re-
infarktit (5.1% vs. 10.0%; P<0.001) si dhe vdekshmëri 30-ditore 
(5.2% vs. 11.3%; P< 0.001) dhe vdekshmëri 1-vjeçare (18.3% 
vs. 35.8%; P< 0.001) krahasuar me ata që nuk u 
rivaskularizuan. Kjo mostër e madhe, që përfaqson praktikën 
reale, sugjeron që pacientët me IM rishtazi, mund të përfitojnë 
nga rivaskularizimi paraoperativ.

Rekomandimet mbi rivaskularizimin rutinor 
miokardial në pacientët me NSTE-SAkK
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Nëse kirurgjia jokardiake mundet 
sigurt të shtyhet, rekomandohet 
që pacientët të diagnostikohen 
dhe trajtohen sipas 
udhërrëfyesve mbi NSTE-ACS

I
A

73,75,
133,158

Në rast të kombinimit të gjendjes 
klinike jëtëkërcënuese që kërkon 
kirurgji jokardiake urgjente dhe 
revaskularizim për NSTE-ACS, 
ekipi i ekspertëve duhet të 
diskutoj prioritetin e kirurgjisë 
për secilin rast veç e veç.

IIa
C

133

Në pacientët që kanë kryer 
operacion jokardiak, 
rekomandohen trajtime 
medikamentoze agresive dhe 
revaskularizim miokardial sipas 
udhërrëfyesve mbi NSTE-ACS, 
pas operacionit kirurgjik.

I
B

73

Nëse indikohet PCI para 
operacionit gjysëm-urgjent, 
rekomandohet përdorimi i 
gjeneratave të reja të DES, BMSi 
ose edhe angioplastika me balon

I
B

151,156

ACS= sindromi akut koronar; BMS=bare metal stent, , DES=drug eluting stent- i 
lyer me bar, NSTE-ACS-sindrom akut koronar pa elevim të ST segmentit, 
PCI=intervenimi koronar perkutan
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

5. Sëmundjet Specifike

Disa sëmundje specifike meritojnë vëmendje të posaqme në 
aspektet e vlersimit preoperative kardiovaskular.

5.1 Pamjaftueshmëria kronike e zemrës (PZ)

Diagnoza e PZ kërkon praninë e simptomeve dhe shenjave 
tipike për PZ, dhe veç kësaj, dëshmi për rënje të funksionit të 
VM {PZ me FE-VM të redukuar (HF-REF)} ose një VM jo të 
dilatuar me funksion normal ose gati normal sistolik dhe 
sëmundje strukturale relevante dhe/ose disfunksion diastolik 
{PZ me FE-VM të ruajtur (HF-PEF)}.159 Prevalenca e PZ në 
vendet e zhvilluara është 1-2%, por rritet deri ≥10% te 
personat ≥70 vjeçar.160PZ është një faktor shumë mirë i njohur 
për ngjarje kardiake perioperative dhe pasoperative dhe është 
një pararendë i rendësishëm në disa prej poentimeve të 
rrezikut (risk scores) mjaftë të përdorshme. 41 – 43,161 – 164 Në një 
analizë të madhe të regjistrave prej 160 000 procedurave të 
Medicare në pacientët ≥65 vjeçar, PZ ishte e pranishme në 
18% dhe ishte e shoqruar me rrezik 63% të rritur për 
vdekshmëri operative dhe rrezik 51% më të madh për 
rispitalizim 30-ditor nga të gjitha shkaqet, krahasuar me grupin 
SAK ose grupin e pacientëve pa IZ.163 Një EF-VM i zvogluar 
≤35% u pa të jetë parashikues i fuqishëm i ngjarjeve kardiake 
postoperative pas kirurgjisë vaskulare.165 Ndikimi prognostik i 
PZ (HF-PEF) mbi sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë nuk 
është definuar qartë. Një studim zbuloi se nuk kishte dallim 
sinjifikant në ngjarje ndërmjet pacientëve me HF-PEF dhe HF-
REF që bënë kirurgji jokardiake,166 derisa një tjetër studim 
zbuloi se vetëm ata me FE-VM shumë të zvogluar (<30%) kishin 
shkallë të rritur të ngjarjeve kardiake perioperative, krahasuar 
me grupin me FE-VM të moderuar (30-40%) ose pak të 
zvogluar (FE-VM>40, <50%).167 Krahasuar me pacientët me HF-
REF, ata me HF-PEF ka prirje të jenë më të vjetër, femra, më 
shumë gjasë të kenë hipertension dhe FA, dhe më pak gjasa të 
kenë SIZ; në përgjithësi, prognoza e tyre është më e mire.168

Në mungesë të studimeve të bazuara në dëshmi, menagjimi i 
ngjajshëm perioperativ mund të rekomandohet në pacientët 
me HF-PEF sikur në ata me HF-REF, me theks edhe në 
parametrat pos FE-VM, siç janë gjenja e përgjithshme klinike, 
dëshmia e mbingarkesës në vëllim, dhe nivele të rritura të 
peptideve natriuretike. Ekokardiografia transtorakale -TTE 
është element kyç në vlerësimin preoperative të pacientëve 
me PZ të njohur apo të dyshuar. FE-VM, si dhe vëllimet e VM 
dhe të  atriumeve duhet të maten me ekpo bi-planare dhe 3-
dimensionale.169 Vlerësimi i funksionit valvular dhe funksionit 
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diastolik (siç është E/e’ ratio) janë njëlloj të rendësishëm, 170 aq 
sa edhe velrësimi i diametrit të vena cava inferior për 
përcaktimin e statusit vëllimor dhe presionit të atriumit të 
djathtë. Imazheria deformacionale me analizë të tendosjes 
mund të demaskoj disfunksion që nuk është i dukshëm me 
metoda tradicionale.170 Informatat mbi strukturën kardiake 
dhe funksionin e marrura me TTE ofrojnë të dhëna 
parashikuese të rendësishme para kirurgjisë jokardiake.59,171 

Prandaj, ekokardiografia rutinore preoperative duhet të 
konsiderohet te popullata me rrezik të lartë kirurgjik; 
megjithatë, ekokardiografia rutinore, nuk indikohet te secili 
pacient kardiak. Në një studim të madh kohorti Kanadian, 
ekokardiografia paraoperative nuk ishte asocuar me mbijetesë 
të përmirsuar apo,e qëndrim më të shkurtë hospitalor, pas 
kirurgjisë jokardiake madhore.172 Në operacionet kirurgjike 
emergjente jokardiake, një ekzaminim me TTE i fokusuar 
preoperative mund të ndryshoj sinjifikativisht diagnozën dhe 
menagjimin.173 Në pacientët me dritare të varfër 
ekokardiografike, imazheria me CMR është një metodë e 
shkëlqyer për vlerësimin edhe të funksionit edhe structures 
kardiake.174 Nivelet paraoperative të BNP ose NT-proBNP janë 
fuqishëm të ndërlidhura me prognozën e PZ dhe 
sëmundshërinë dhe vdekshmërinë peri dhe postoperative. 
3,175,176 Krahasuar me matjen vetëm preoperative të peptidit 
natriuretik, matja shtesë postoperative e tij e përmirsoi 
stratifikimin e rrezikut për rezultate të përziera të vdekjes ose 
IM jofatal në 30-ditësh dhe ≥ 180 ditë pas kirurgjisë 
jokardiake.55 prandaj, matja e peptidit natriuretik duhet të 
përbëjë një pjesë të evaluimit preoperative kur disfunksioni 
kardiak është i njohur apo i dyshuar. Vlerësimi më i mirë i 
kapacitetit të përgjithshëm funksional të pacientit arrihet me 
performimin e testit ushtrimor kardiopulmonar (CPX/CPET).177

Mund të vlerësohet edhe rezerva kardiake edhe ajo 
pulmonare dhe ndërveprimi i tyre; kjo është shumë më e saktë 
sesa vlersimi i kapacitetit vetëm nga intervistimi. Pragu 
anaerob prej <11ml O2/kg/min, u përdor si një marker për 
rrezik të rritur. 177dy revista kanë vlerësuar rolin e CPX sin jë 
mjet evaluimi preoperative.178,179 Metaanaliza janë të vështira, 
për shkak të heterogjenitetit në metodologjinë dhe rezultatet 
e matjeve. Nuk ekzistojnë studime ‘të verbëra’ dhe rezultatet e 
CPX mund të ndikojnë në vendimin për të operuar një pacient 
me sëmundje dhe prognozë potencialisht serioze. Njëra prej 
revistave të lartpërmendura konkludoi  se pakica e të dhënave 
të fuqishme pengojnë adoptimin rutinor të CPX në pacientët e 
stratifikuar për rrezik të cilët i nënshtrohen kirurgjisë madhore 
vaskulare,178 derisa raportet tjera se konsumimi më i lartë i 
oksigjenit – dhe ndoshta pragu anaerob – janë parashikues 
valid të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë perioperative në 
pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë torako-abdominale 

jokardiopulmonare.179 Udhërrëfyesit e ESC aktual mbi PZ akute 
dhe kronike jepin rekomandim të fuqishëm për përdorimin e 
dozave optimal të toleruara të ACE inhibitorëve (ose ARBvenë 
rast të intolerancës së ACEi), beta-bllokuesve dhe 
antagonistëve të aldosteronit si strategji primare trajtimi në 
pacientët me HF-REF, për tëredukuar sëmundshmërinë dhe 
vdekshmërinë.159Digitasi është bar i nivelit të 3-të për tu 
konsideruar në pacientët e trajtuar në mënyrë optimal me 
barnat e rekomanduar.159 Të gjithë pacientët me IZ, të cilët 
janë të planifikuar për kirurgji jokardiake, duhet të trajtohen 
optimalisht sipas këtyre rekomandimeve. Përveq kësaj, 
pacientët me HF-REF me FE-VM≤35% dhe LBBB me 
QRS≥120ms duhet të evaluohen me vemendje kah terapia 
resinkronizuese kardiake (CRT) ose CRT-defibrilator (CRT-D) 
terapi para kirurgjisë madhore.159 Në pacientët me PZ që kanë 
shenja dhe simptome të kongjestionit rekomandohen 
diuretikët (shiko sekcionin 4.1.7).159 Në pacientët me PZ të 
rendë sistolike të diagnostikuar rishtaz, rekomandohet që 
kirurgjia jourgjente të shtyhet për së paku 3 muaj për tidhënë 
kohë të mjaftueshme një terapie të re medikamentoze 
dhe/ose intervenimit për të përmirsuar funksionin dhe 
remodelimin e VM.164  Fillimi I shpejt paraoperativ i dozave të 
mëdha të beta-bllokuesve78 dhe/ose ACEi, pa kohë adekuate 
për titrim të dozave, nuk rekomandohet. Pacientët me IZ 
preferohet të jenë euvolemik përpara kirurgjisë elektive, me 
tension arterial stabil dhe perfusion optimal të organeve. 
Edhepse vazhdimi i ACEi/ARB deri te dita e operacionit u 
shoqërua me incidencë të rritur të hipotensionit180 në 
përgjithsi rekomandohet që të gjitha medikamentet për IZ, siq 
janë ACEi, ARB dhe beta-bllokuesit, të vazhdohen dhe që 
statusi hemodinamik i pacientit të monitorohet dhe të ipet 
zëvendsim adekuati vëllimor kur është e nevojshme.  Në 
pacientët e konsideruar të prirur për hipotension, mund të 
konsiderohet ndërprerje e përkohshme një ditë para 
operacionit. Mund të konsiderohet një dozë e mbrëmjes e 
ACEi/ARB ditën para operacionit – dhe jo në mëngjesin e ditës 
së operacionit- në mënyrë që të evitohet hipotensioni, derisa 
betabllokada duhet të mos ndërpritet nëse është e 
mundshme. Barnat për PZ duhet të rivendosen pasoperative, 
sa më herët që lejon gjendja klinike. Duhet të mendohet edhe 
mundësia e dhënjes së barnave përmes tubit nazogastrik ose 
dozë intravenoze bioekuivalente.sa i përket pacientëve me 
pajisje ndihmëse të VM, të cilët planifikohen për kirurgji 
jokardiake, ata duhet të vlerësohen preoperativ nga qendra 
përgjegjëse për implantimin dhe përcjelljen e pajisjeve.
Pacientët me HF-PEF kanë një ngurtësi të rritur të VM dhe janë 
të prirur për edemë pulmonare me mbingarkesë me lëngje. 
Monitorimi adekuat perioperativ, vëmendja ndaj statusit 
vëllimor, kontrolli i mbingarkesës, dhe trajtimi adekuat me 
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diuretikë, janë shumë të rendësishme për këta pacientë. IZ 
postoperative mund të paraqes sfida diagnostike, pasi shpesh 
shfaqet si atipike dhe mund të ketë etiologji tjetër nga ajo në 
institucionet jokirurgjike. Vlerësimi duhet të përfshijë 
ekzaminimin fizikal, EKG, matjet serike të biomarkuesve si për 

Rekomandimet mbi pamjaftueshmërinë e 
zemrës (PZ)
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që pacientët 
me PZ të zhvilluar apo të 
dyshuar, dhe që janë 
planifikuar për operacion 
jokardiak me rrezik intermediar 
ose të lartë, të nënshtrohen 
evaluimit të funksionit të VM 
me TTE dhe/ose matje të BNP, 
përveq nëse këto ekzaminime i 
kanë bërë kohëve të fundit

I A

55, 
165, 
167, 
175, 
176

Rekomandohet që pacientët 
me PZ të zhvilluar, që janë 
planifikuar për operacion 
kirurgjik me rrezik intermediar 
ose të lartë, të oprimizohen me 
terapi siq nevojiten, duke 
përdor betabllokues, ACEi ose 
ARB, dhe antagonist të 
mineralokortikoideve dhe 
diuretikë, sipas Udhërrëfyesve 
të ESC për trajtim të IZ.

I A 159

Rekomandohet që te pacientët 
me PZ rishtas të diagnostikuar, 
kirurgjia me rrezik intermediar 
dhe të lartë të shtyhet, më së 
miri për së paku 3 muajpas 
inicimit të terapisë përPIZ,  për 
të lejuar kohë për titrim të 
terapisë dhe përmirsim të 
mundshëm të funksionit të VM

I C 164

Rekomandohet që 
betabllokada të vazhdohet në 
pacientët me PZ përgjatë 
periudhës perioperative, ku 
ACEi/ARB mund të ipen në 
mëngjesin e operacionit, duke 
marrë parasysh TA të pacientit. 
Nëse ACEi/ARB ipen, është e 
rendësishme të monitorohet 
statusi hemodinamik i pacientit 
dhe të ipet zëvendsim adekuat 
i lëngjeve kur të jetë e 
nevojshme

I
C

Nuk rekomandohet inicimi i 
dozave të mëdha të 
betabllokadës para kirurgjisë 
jokardiake te pacientët me PZ,
përveq nëse ekziston kohë 
adekuate për titrim doze.

III B

ACEi=inhibitorët e enzymes konvertuese të angiotenzinës, ARB=bllokuesit e 
receptorëve të angiotenzinës, ESC=Shoqata evropiane e kardiologjisë, 
VM=ventrikuli i majtë
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
dRreferencat e përkrsahin rekomandimin

dëmtimin iskemik miokardial dhe për peptidet natriuretike, 
roentgen, dhe ekokardiografi. Vëmendje e posaqme duhet 
dhënë statusit vëllimor të pacientit pasi që shpesh nevojiten 
infuzione me vëllime të mëdha në institucionet intraoperative 
dhe pasoperative imediate. Në periudhën pas kirurgjisë,fluidet 
e dhëna gjatë operacionit mund të mobilizohen, duke 
shkaktuar hipervolemi dhe kongjestion mushkëror. Prandaj 
duhet kujdes i madh për balancin e lëngjeve. Sapo të jetë 
diagnostikuar etiologjia e PZ pasoperative, trajtimi është i 
njejtë me atë jashtë institucioneve kirurgjike. Pacientët që 
zhvillojnë PZ kanë rrezik të rritur sinjifikant për rihospitalizim 
pas procedurës kirurgjike, që konfirmon nevojën për planifikim 
të kujdesshëm të lëshimit nga spitali dhe përcjelljes së 
mëtejme nga afër, në mëmyrë ideale duke përdorur qasje 
multidiciplinare.159

5.2 Hipertensioni Arterial 

Në përgjithësi, prania e HTA është një faktor rreziku, por jo 
edhe shumë i fortë i pavarur, për komplikime kardiovaskulare 
në kirurgjinë jokardiake. Në një rishiqim sistematik dhe 
metaanalizë të 30 studimeve observacionale, HTA 
preoperative ishte asocuar me një rritje prej 35% të 
komplikimeve kardiovaskulare; 181 sidoqoftë, tensioni arterial i 
pakontrolluar është njëri prej shkaqeve më të shpeshta të 
shtyrjeve të operacioneve.182 Kur ngritja e tensionit arterial 
zbulohet gjatë evaluimit preoperative, këshillohet të kërkohet 
për dëmtimin e organeve target dhe dëshmi për patologji 
shoqëruese kardiovaskulare (EKG, parametrat e funksionit 
renal dhe dëshmi për PZ), dhe të fillohet me terapi për uljen e 
tensionit të gjakut në një nivel të përshtatshëm; kjo është 
sidomos e rendësishme për ata me faktorë shoqërues të 
rrezikut. Është gjithashtu e rendësishme të vërtetohet 
diagnoza me matje multiple, duke konsideruar edhe 
monitorimin ambulantor nëse kërkohet.183 Gjatë induksionit të 
anestezionit, aktivizimi simpatik mund të shkaktojë ngritje në 
tensionin e gjakut prej 20-30mmHg dhe rritje të frekuencës 
prej 15-20bpm në individët normotenzivë. 184Kjo përgjigje 
mund të shprehet në pacientët me HTA të patrajtuar. Sa më 
shumë që përparon periudha e anestezionit, pacientët me HTA 
preekzistuese janë më të prirur të përjetojnë labilitet të 
tensionit arterial intraoperativ, i cili mund të çoj kah iskemia 
miokardiale. Është i rendësishëm evitimi i majave të tepërta të 
tensionit por pacienti hipertenziv mund të jetë jostabil, dhe 
hipotensioni i shprehur – posaqërisht kur shoqërohet me 
takikardi barorefleksive – mund të jetë njësoj i dëmshëm. Në 
një studim mbi pacientët hipertenziv dhe diabetik që i 
nënshtrohen kirurgjisë jokardiake, ulja e tensionit prej 
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>20mmHg për >1orë doli të jetë rrezik për komplikime. 185  
Rekomandohet që tension i gjakut perioperativ të mbahet në 
70-100%  të vlerave bazike, duke shmangur takikarditë 
eksesive. Ngritja postkirurgjike e tensionit arterial shpeshherë 
vie si pasojë e ankthit dhe dhimbjes pas zgjimit, dhe mund të 
kthehet në normale pas trajtimit të këtyre fatorëve. Arsyet e 
zakonshme për shtyrjen e kirurgjisë te pacientët me 
hipertension janë: HTA keq i kontrolluar i shkallës 3 (TA sistolik 
≥180mmHg dhe /oseTA diastolik≥110mmHg), zbulimi i 
dëmtimit të organeve që nuk është vlerësuar apo trajtuar më 
herët, ose dyshimi për HTA sekondar pa etiologji të 
dokumentuar mirëfilli. Në pacientët me shkallën 1 ose 2 të 
HTA (TA sistolik <180mmHg; TA diastolik <110mmHg) nuk ka 
dëshmi për benefit nga shtyrja e kirurgjisë pët të optimizuar 
terapinë.182Në raste të tilla, barnat antihipertenziv duhet 
vazhduar përgjatë periudhës perioperative. Në pacientët me 
HTA shkalla 3, benefitet potenciale nga shtyrja e operacionit 
për të optimizuar terapinë farmakologjike duhet të peshohen 
me rrezikun nga shtyrja e procedurës. Në një studim të 
randomizuar, kur krahasohet me kirurgjinë e anuluar, ulja e 
menjëhershme e TA me nifedipinë ishte asocuar me shkallë të 
njejtë të komplikimeve por me qëndrim të shkurtuar 
hospitalor.186Nuk ka dëshmi të qartë që favorizon njërën apo 
tjetrën formë të terapisë antihipertenzive në pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë jokardiake. Pacientët me HTA duhet të 
menagjohen sipas Udhërrëfyesve ESC ekzistues.183 Për më 
shumë informata në lidhje me përdorimin perioeprativ të 
barnave antihipertenzive, shiko sekcionin 4.1.

Rekomandimet mbi hipertensionin arterial
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet që pacientët me 
diagnose të re të hipertensionit 
para operacionit të ekzaminohen 
për dëmtim të organeve dhe 
factorë rreziku kardiovaskular

I C

Duhet të evitohen fluktuimet e 
mëdha perioperative të shtypjes 
së gjakut në pacientët 
hipertenziv 

IIa
B 187

Klinicistët mund të marrin në 
konsiderim të mos shtyjnë 
operacionin jokardiak në 
pacientët me shkallën 1 ose 2 të 
HTA (shtypja sistolike 
<180mmHg dhe diastolike 
<110mmHg) 

IIb B 182

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

5.3 Sëmundja Valvulare e Zemrës(SVZ- VHD)

Pacientët me SVZ janë në rrezik të shtuar për komplikime 
kardiovaskulare perioperative gjatë kirurgjisë 
jokardiake.69Rreziku është shumë variabil, varësisht nga lloji 
dhe rëndesa e SVZ dhe lloji i operacionit kirurgjik. 

5.3.1 Vlerësimi i pacientit

Ekokardiografia duhet bërë te çdo pacient prospektiv për 
kirurgji jokardiake me SVZ të njohur apo të dyshuar, me qëllim 
që të vlerësohet rëndesa dhe pasojat e saj. Kjo është sidomos 
relevante në prani të zhurmave të zemrës. Në prani të SVZ të 
rendë, rekomandohet që të bëhen evaluimi klinik dhe 
ekokardiografik , dhe nëse duhet, të trajtohet përpara 
kirurgjisë jokardiake. Për vlerësimin e përgjithshëm të 
pacientit me SVZ, qështjet kyqe janë vlerësimi i rëndesës së 
SVZ, simptomat dhe raporti i tyre me SVZ, dhe rreziqet e 
përllogaritura për intervenimin valvular dhe komplikimet 
kardiake sipas llojit të kirurgjisë jokardiake. Klasifikimi i 
zakonshëm i kirurgjisë jokardiake, që përdor 3 grupe rreziku i 
definuar në Tabelën 3, duhet gjithashtu të përdoret te 
pacientët me SVZ.

5.3.2 Stenoza Aortale

Stenoza Aortale është SVZ më e zakonshme në Evropë, 
sidomos te të moshuarit. Stenoza e rendë e aortës definohet 
sipas një qasjeje integruese duke llogaritur sipërfaqen e 
valvulës (<1.0cm2 ose 0.6cm2/m2 të sipërfaqes trupore, përveq 
te pacientët obez) dhe indeksat flowdependent (shpejtësia 
maksimale e hudhjes –maxjet vel. 4 m/sec dhe gradienti i 
presionit mesatar aortal ≥40mmHg). Stenoza e rëndë e aortës 
përbën një faktor rreziku të mirëvendosur për vdekshmërinë 
dhe IM perioperative. Në rast të kirurgjisë urgjente jokardiake 
në pacientët me stenozë aortal të rëndë, procedura të tilla 
duhet të kryhen nën monitorim më invaziv hemodinamik, duke 
evituar ndryshimet e shpejta në statusin vëllimor dhe ritmin e 
zemrës sa të jetë mundur. Në rast të kirurgjisë elektive 
jokardiake, prania e simptomave është esenciale për 
vendimmarrjen.69 Në pacientët simëtomatik, zëvendsimi i 
valvulës aortal duhet të mendohet para kirurgjisë elektive. 69

Në pacientët që janë kandidatë për zëvendsim të valvulës, 
kirurgjia jokardiake duhet të kryhet  vetëm nëse është 
esenciale, për shkak ose të rrezikut të lartë të asocuar me 
komorbiditete serioze apo refuzimit për nënshtrimin 
operacionit.  Në pacientët me rrezik të lartë ose të 
kontraindikuar për zëvendsim të valvulës aortal, opsion 
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terapeutik i arsyeshëm përpara kirurgjisë mund të jetë 
valvuloplastika aortal me bsalon apo edhe më e preferueshme 
TAVI.69 Zgjedhja ndërmjet valvuloplastikës me balon dhe TAVI 
duhet pasur parasysh ndikimin e sëmundjes jokardiake mbi 
pritshmërinë dhe shkallën e urgjencës së kirurgjisë jokardiake. 
Në pacientët josimptomatik, kirurgjia jokardiake me rrezik të 
ulët deri mesatar mund të kryhet sigurt;188 nëse është e 
mundur, mungesa e simptomave duhet të konfirmohet me 
provë ushtrimore. Nëse është planifikuar një operacion me 
rrezik të lartë, nevojitet vlerësim i mëtejmë klinik për të ditur 
rrezikun nga zëvendsimi i valvulës aortale. Te ata me rrezik të 
lartë për zëvendsim të valvulës aortale, kirurgjia elektive me 
monitorim invaziv hemodinamik mund të kryhet vetëm nëse 
është shumë e domosdoshme.Në pacientët e mbetur, 
zëvendsimi i valvulës aortale duhet të konsiderohet si 
procedurë fillestare.69

5.3.3 Stenoza Mitrale

Kirurgjia jokardiake mund të kryhet me nivele relativisht të 
ulëta të rrezikut në pacientët me stenozë josinjifikante mitrale 
(zona e valvulës >1.5cm2) dhe në pacientët asimptomatik me 
stenozë sinjifikante mitrale (<1.5 cm2) dhe PSAP <50mmHg. Te 
këta pacientë nuk indikohet korigjimi preoperative kirurgjik i 
stenozës mitrale. Kontrolli i frekuencës së zemrës është 
esencial për të evituar takikarditë, të cilat mund të shkaktojnë 
edemë pulmonare. Kontrolli i vëmendshëm i mbingarkesës me 
lëngje është gjithashtu i rëndësishëm. Zhvillimi i FA mund të 
shkaktoj çrregullime serioze klinike. Kontrolli i antikoagulimit 
është shumë i rendësishëm, për shkak të rrezikut të lartë të 
embolizmit. 69,189 Në pacientët asimptomatik me stenozë 
sinjifikante mitrale dhe PSAP >50mmHg, dhe në pacienntët 
simptomatik, rreziku i lidhur me procedurën jokardiake është 
dukshëm më i lartë, dhe këta pacientë mund të përfitojnë prej 
komisurotomisë perkutane mitrale (ose riparimit kirurgjik të 
hapur) sidomos para kirrugjisë me rrezik të lartë.69,189 

5.3.4 Regurgitimi parësor aortal dhe mitral

Regurgitimi aortal dhe mitral josinjifikant nuk e rrisin në 
mënyrë të pavarur rrezikun për komplikime kardiovaskulare 
gjatë kirurgjisë jokardiake. Në pacientët asimptomatik me RA 
apo RM të rënda dhe funksion të ruajtur të VM, kirurgjia 
jokardiake mund të kryhet pa rrezik të shtesë. Pacientët 
simptomatik – dhe ata të cilët asimptomatik me FE-VM shumë 
të çrregulluar (<30%) – janë në rrezik të lartë për komplikime 
kardiovaskulare, dhe kirurgjia jokardiake duhet të kryhet 
vetëm nëse është e domosdoshme.69 Pacientët me RA ose RM 

të rendë dhe PZ mund të përfitojnë nga optimizimi i terapisë 
farmakologjike për të sjelluar stabilizim maksimal 
hemodinamik para se ti nënshtrohen operacionit me rrezik të 
lartë (shiko sekcionin 5.1)

5.3.5 Regurgitimi mitral dytësor

RM dytësor është për shkak të remodelimit të VM që shkakton 
një shtrembërim të aparatit subvalvular në valvulën me 
strukturë normale. Në rastin e kirurgjisë jokardiakem këta 
pacientë duhet ti nënshtrohen evaluimit dhe menagjimit 
perioperativ dhe sipas rekomandimeve për disfunksion sistolik 
të VM, dhe nëse RM sekondar është si pasojë e SIZ, sipas atyre 
për SIZ. Pasi që RM sekondar është variabil sipas kushteve të 
ngarkesës, vëmendje e veçantë duhet dhënë vlerësimit të 
statusit vëllimor dhe ritmit të zemrës gjatë periudhës 
perioperative. 

5.3.6 Pacientëtme valvulë/a prostetike

Pacientët që i janë nënshtruar korigjimit të mëparshëm 
kirurgjik të SVZ, dhe kanë një valvulë prostetike mund ti 
nënshtrohen operimit jokardiak pa ndonjë rrezik shtesë, me 
kusht që të mos ketë dëshmi për disfunksion të valvulës apo të 
ventrikulit. Në praktikën aktuale, problem kryesor është 
nevoja për modifikim të regjimit antikoagulues në pacientët në 
periudhën perioperative, kur antikoagulantët zëvendsohen 
përkohsisht me UHF ose LMWH në doza terapeutike (shiko 
sekcionin 4.3)

5.3.7 Parandalimi i endokarditit infektiv

Indikacionet për profilaksë me antibiotik janë të kufizuara për 
pacientët me rrezik të lartë që i nënshtrohen kujdesit dentar; 
megjithatë, parandalimi jospecifik mbetet e rekomanduar te të 
gjithë pacientët me rrezik mesatar ose të lartë për endokardit 
infektiv. Kjo është me rëndësi të veqantë në fushën e kirurgjisë 
jokardiake, duke llogaritur numrin e gjithmonë në ngritje të EI 
të ndërlidhur me kujdesin shëndetsor. Profilaksa e EI është 
diskutuar në detaje në Udhërrëfyesit specifik të ESC.190
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Rekomandimet mbi sëmundjen valvulare të zemrës 
–SVZ (VHD)
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet evaluim klinik 
dhe ekokardiografik në të gjithë 
pacientët me SVZ të njohur apo 
të dyshuar, të planifikuar për 
kirurgji elektive jokardiake me 
rrezik intermediar ose të lartë.

I
C

Zëvendsimi i valvulës aortale 
rekomandohet në pacientët 
simptomatik me stenozë të 
rendë aortale të planifikuar për 
kirurgji elektive  jokardiake, nëse 
nuk janë në rrezik të lartë për 
rezultat të padëshirueshëm prej 
kirurgjisë valvulare

I
B 69

Zëvendsimi i valvulës aortale 
duhet të konsiderohet te 
pacientët asimptomatik me 
stenozë të rëndë aortale, të 
planifikuar për kirurgji elektive 
jokardiake me rrezik të lartë, 
nëse nuk janë në rrezik të lartë 
për rezultat të padëshirueshëm 
prej kirurgjisë valvulare

IIa
C

Duhet konsideruar kirurgjia 
elektive me rrezik intermediar 
apo të ulët jokardiake te 
pacientët asimptomatik me 
stenozë të rëndë aortale nëse 
nuk ka pasur intervenim të 
mëparshëm në valvulën aortale

IIa C

Në pacientët simptomatik me 
stenozë të rendë aortale e të 
planifikuar për kirurgji jokardiake 
elektive, duhet konsideruar TAVI 
apo valvuloplastika aortale me 
balon nga ekipi i ekspertëve, 
nëse pacientët janë në rrezik të 
lartë për rezultate të 
padëshirueshme të kirurgjisë 
valvulare.

IIa C

Kirurgjia elektive jokardiake 
duhet të konsiderohet në 
pacientët me regurgitim të rëndë 
valvular, të cilët nuk kanë IZ të 
rëndë apo difunksion të VM IIa C
duhet konsideruar 
komisurotomia perkutane 
mitrale te pacientët me stenozë 
mitrale të rendë, të cilët kanë 
simptoma ose hypertension 
pulmonary dhe të planifikuar për 
kirurgji elektive jokardiake me 
rrezik intermediar ose të lartë

IIa C

VM=ventrikuli i majtë, TAVI=implantimi transkateterik i valvulës aortale , 
VHD=valvular heart disease-sëmundja valvulare e zemrës
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

5.4 Aritmitë

Aritmitë kardiake janë shkak sinjifikant i sëmundshmërisë dhe 
vdekshmërisë në periudhën perioperative. Edhepse 
mekanizmat për aritmi në pacientët me sëmundje strukturale 
të zemrës janë mirë të definuar, me arsye, ndikimi modulues i 
imbalancës fiziologjike transitore në pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë, është më i paqartë. Para operacionit, 
pacientët me histori për aritmi duhet të rikonsultohen nga 
kardiologu. Aritmitë siq janë FA dhe VT shpesh tregojnë për 
sëmundjen themelore strukturale të zemrës; prandaj zbulimi i 
aritmive të tilla paraoperative duhet të na çoj kah vlerësimi, 
përfshirë edhe ekokardiografinë, para operacionit.*

5.4.1 Aritmitë ventrikulare me fillim të ri në 
periudhën perioperative

Aritmitë ventrikulare, përfshirë edhe komplekset premature 
ventrikulare (VPBs) dhe takikardinë ventrikulare (VT) janë 
posaqërisht të zakonshme te pacientët me rrezik të lartë.VT 
monomorfe mund të rezultojë prej vrragës miokardiale, dhe 
VT polimorfe është rezultat i zakonshëm i iskemisë akute 
miokardiale. Detektimi preoperativ i këtyre aritmive duhet të 
çoj kah evaluimi duke përfshirë metodat siq janë: 
ekokardiografia, angiografia koronare (me revaskularizim) dhe 
në rastet e selektuara, studim invaziv elektrofiziologjik, siq të 
jetë e nevojshme. Hapat e trajtimit për VPBs përfshijnë 
identifikimin dhe korigjimin e shkaqeve reverzibile (psh 
hipoksia, hipokalemia dhe hipomagnezemia). Nuk ka dëshmi 
që VPBs ose VT e paqëndrueshme si të vetme janë të asocuara 
me prognozë më të keqe ose që terapia supresive jep 
përfitime. Udhërrëfyesit e ACC/AHA/ESC për menagjimin e 
pacientëve me aritmi ventrikulare dhe prevencë të vdekjes së 
beftë të zemrës rekomandojnë që, pavarsisht shkakut, VT 
monomorfe e qëndrueshme me komprometim hemodinamik 
duhet të trajtohet me përpikmëri me kardioverzion elektrik. 
Mund të përdoret amiodaroni intravenoz për trajtim fillestar 
të pacientëve me VT monomorfe të qëndrueshme për të 
prevenuar përsëritjet.191 Defibrilimi imediat kërkohet për të 
ndaluar fibrilimin ventricular dhe VT polimorfe të 
qëndrueshme. Beta-bllokuesit janë të dobishëm në pacientët 
me VT polimorfe të qëndrueshme përsëritëse, posaqërisht 
nëse dyshohet në iskemi apo nuk mund të përjashtohet ajo. 
Amiodaroni arsyetohet për pacientët me VT polimorfe të 
qëndrueshme përsëritësenë mungesë të Sindromit të QT të 
zgjatur.191 Mund të shfaqet Torsades de pointes (TdP) dhe 
rekomandohet tërheqja e çfardo bari nxitës dhe korigjimi i 
çrregullimeve elektrolitike. Menagjimi me sulfat magnezi 
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duhet pasur në mendje te pacientët me TdP dhe sindromën 
me zgjatje të QT192 Beta-bllokada, e kombinuar me pacing të 
përkohshëm, sugjerohet te pacientët me TdP dhe bradikardi 
sinusale. Izoproterenoli rekomandohet tek pacientët me TdP 
rekurente pause-dependente, të cilët nuk kanë syndromë 
kongjenitale të QT të zgjatur.191 Nëse diagnoza është e qartë, 
takikardia me QRS të gjërë do duhej të konsiderohet si VT 
derisa të dëshmohet ndryshe. Bllokuesit e kanaleve të 
kalciumit, si verapamili dhe diltiazemi, nuk duhet përdorur tek 
pacientët për të ndaluar takikardinë me QRS të gjërë me 
origjinë të panjohur, posaqërisht në pacientët me histori të 
disfunksionit miokardial.191

5.4.2 Menagjimi i aritmive supraventrikulare dhe 
fibrilacionit atrial në perriudhën paraoperative.

Aritmitë supraventrikulare dhe FA janë më të shpeshta sesa 
aritmitë ventrikulare në periudhën perioperative. Etiologjia e 
këtyre aritmive është multifaktoriale. Aktiviteti simpatik, si 
mekanizëm primar autonom, mund të jetë përgjegjës për 
nxitjen e FA. Derisa fillohet terapia specifike medikamentoze, 
faktorë të mundshëm agravues siq janë insuficienca 
respiratore ose çrregullimi elektrolitik duhet gjithashtu të 
korigjohen.  Nuk rekomandohen barna për ndalimin e 
komplekseve premature supraventrikulare. Manovrat vagale 
mund ti përfundojnë SVT-të në disa raste; ato zakonisht 
reagojnë mirë ndaj terapisë me adenozinë. Në rastet me SVT 
të pandalshme dhe zakonisht rekurente në institucionet
perioeprative, ku nevojitet trajtimi profilaktik, mund të 
përdoren beta-bllokuesit, kalcium-bllokuesit ose amiodaroni. 
Në raste të rralla (dhe duke llogaritur urgjencën dhe natyrën e 
kirurgjisë së planifikuar), mund të bëhet ablacioni preoperativ 
me kateter i substratit të aritmisë, psh për pacientët me Wolff-
Parkinson-White sindrom dhe FA me preeksitim. Qëllimi në 
menagjimin perioperativ të FA është zakonisht kontrolli i 
frekuencës ventrikulare. Siq rekomandohet në Udhërrëfyesit e 
ESC për menagjimin e FA, beta-bllokuesit dhe kalcium-
bllokuesit (verapamili, diltiazemi) janë barnat e zgjedhjes për 
kontrollin e frekuencës. 144 Amiodaroni mund të përdoret si 
bar i zgjedhjes në pacientët me IZ, pasi që digoksina është 
shpesh joefektive në gjendjet me adrenaline të lartë siq është 
kirurgjia. Beta-bllokuesit janë treguar se rrisin konverzionin e 
FA në ritëm sinusal në mjekimin intenziv pas kirurgjisë 
jokardiake.193 Antikoagulimi duhet të bazohet në situateën 
klinike individuale. 

5.4.3 Bradiaritmitë Perioperative

Bradiaritmitë perioperative zakonisht reagojnë mirë në 
terapinë farmakologjike; rrallë nevojitet hapshënim (ang. 
pacing) kardiak i përkohshëm. Hapshënimi (pacing-u)
parandalues para kirurgjisë jokardiake rëndom nuk indikohet. 
Vendosja paraoperative e hapshënimit kardiak të përkohshëm 
apo të përhershëm mund të jetë e përshtatshme për pacientët 
me bllok të plotë të zemrës ose episode asistolike 
simptomatike. Indikacionet për pacemaker të përkohshëm
gjatë periudhës perioperative janë përgjithësisht të njejta me 
ato për pacemaker të përhershëm. Blloku asimptomatik 
bifascikular, me ose pa bllok AV të gradës së I-rë, nuk është 
indikacion për hapshënim të përkohshëm; sidoqoftë, është e 
përshtatshme disponueshmëria e një pacemaker-i të jashtëm 
për hapshënim transkutan. 

5.4.4 Menagjimi perioperativ i pacientëve me 
imlante (pacemaker oseICD-implantable 
cardioverter defibrillator)

Pacientët me pacemaker të përhershëm munden në mënyrë të 
sigurt ti nënshtrohen kirurgjisë nëse ndërmirren masat 
paraprake të përshtatshme.194 Përdorimi i elektrokauterit 
unipolar paraqet një rrezik sinjifikant, pasi që stimuli elektrik 
prej elektrokauterit mund të inhiboj pacemakerat ‘kërkues’
ose mund të riprogramoj pacemaker-in; këto problem mund të 
shmangen ose minimizohen duke përdorur elektrokauter 
bipolar, duke korigjuar pozicionimin e pllakës tokëzuese të 
qarkut elektrik. Duke mbajtur pajisjen elektrokauterike larg 
pacemaker-it, duke dhënë vetëm shpërthime të shpejta, dhe 
duke përdorur amplitudën më të ulët të mundshme mund 
gjithashtu të zvoglojë interferencën. Pacemaker-i duhet 
kurdisur në modën asinkrone apo “non-sensing” në pacientët 
që janë të varur nga pacemaker-i. Kjo më së lehti bëhet në 
sallën operative duke vendosur magnetin mbi lëkurën përmbi 
gjenerator (baterinë e pacemaker-it). Pacientët, ritmi themelor 
i të cilëve është i jostabil duhet bërë testim të pacemakerit pas 
operacionit kirurgjik, për të siguruar programim të 
përshtatshëm dhe pragjet “sensing-pacing”. Interference me 
funksionin e ICD gjithashtu mund të ndodh gjatë kirurgjisë 
jokardiake, si rezultat i qarkut elektrik të gjeneruar me 
elektrokauter. ICD duhet të fiket gjatë kirurgjisë dhe të kyqet 
në fazën e zgjimit para dërgimit në repart. Funksioni 
defibrillator injë ICD-e mund të çaktivizohet përkohsisht duke 
vendosur një magnet mbi lëkurën përmbi ICD.  Derisa pajisja të 
jetë e çaktivizuar, duhet pasur në disponim një defibrillator të 
jashtëm menjëherë.
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Rekomandimet për aritmitë ventrikulare

Rekomandimet Klasaa Nivelib
Rekomandohet vazhdimi i barnave orale 
antiaritmike para operacionit kirurgjik

I C

Rekomandohen barnat antiaritmike për 
pacientët me VT të qëndrueshme, varësisht 
prej karakteristikave të pacientit. I C
Nuk rekomandohen barnat antiaritmike për 
pacientët me komplekse premature 
ventrikulare

III C

VT=takikardia ventrikulare, 
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

Rekomandimet për aritmitë supraventrikulare
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Rekomandohet vazhdimi i barnave orale 
antiaritmike para operacionit kirurgjik

I C

Rekomandohet kardioverzioni elektrik kur 
zhvillohet jostabilitet hemodinamik

I C

Rekomandohen manovrat vagale dhe terapia 
antiaritmike për ndalimin e SVT në pacienntët 
hemodinamikisht stabil.

I C

SVT=takikardia supraventrikulare, 
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

Rekomandimet mbi bradiaritmitë dhe pacemakerët
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Indikacionet për pacemaker të përkohshëm
gjatë periudhës perioperative janë 
përgjithsisht të njejta si ato për pacemaker 
permanent

I C

Rekomandohet që spitali të emëroj një person 
përgjegjës për programim të pajisjeve 
implantuese për aritmi para dhe pas kirurgjisë

I C

Pacientët me ICD, pajisjet e të cilëve u janë 
deaktivizuar preoperativisht, duhet të 
monitorohen vazhdueshëm përgjatë 
periudhës së deaktivizuar.duhet të jetë në 
disponim pajisja e jashtme për defibrilim.

I C

Pacientët që kanë bllok asimptomatik 
bifascikular ose trifascikular nuk 
rekomandohen për menagjim rutinor me 
pacing të përkohshëm perioperativ

III C

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

5.5 Sëmundja e veshkëve

Funksioni i çrregulluar renal është i asocuar me rrezik 
sinjifikativisht të rritur për SKV dhe është një faktor i pavarur 
rreziku për rezultate të padëshirueshme kardiake 
postoperative, duke përfshirë IM, goditjen në tru, dhe 
progredimin e IZ. Zhvillimi i insuficiencës akute renale IRA (AKI-
acute kidney injury) pas kirurgjisë madhore redukton 
mbijetesën afatgjate në pacientët me funksion normal renal. 
195 Faktorët e rrezikut për zhvillimin e IRA postoperative që e 
pason kirurgjinë jokardiake janë identifikuar dhe përfshijnë: 
mosha >50 vjeçare, gjinia mashkull, IZ aktive, prania e ascitit, 
hipertensioni, kirurgjia emergjente, kirurgjia intraperitoneale, 
rritja pre-operative e kreatininës dhe diabeti melit. Pacientët 
me ≥6 prej këtyre faktorëve kanë 10% incidencë për IRA, dhe 
hazard ratio prej 46 krahasuar me ata me <3 faktorë rreziku.196

Më tej, raporti ndërmjet insuficiencës kronike renale IRK (CKD-
chronic kidney disease) dhe sëmundshmërisë/vdekshmërisë 
kardiovaskulare është i pavarur nga hipertensioni dhe diabeti. 
IRK definohet si funksion i çrregulluar i veshkave ose rritje të 
proteinurisë, e konfirmuar në dy a më shumë raste së paku 3 
muaj largas. Këtu, shkalla e vlerësuar e filtrimit glomerular –
eGFR-  (the estimated glomerular filtration rate)duhet të 
llogaritet duke përdorur formulën e CKD-EPI  (the Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration) e cila përdor 
gjininë, moshën, origjinën etnike, dhe koncentrimin e 
kreatininës në serum. Përveq kësaj, proteinuria duhet matur 
duke përdor raportin albumin-kreatinin- në urine. Prandaj IRK
klasifikohet në 6 stade të eGFR dhe 3 stade të proteinurisë. 
197Një krahasim i definicioneve më të fundit të IRA tregohet në 
tabelën 7. Funksioni renal mund të kalkulohet në mënyrë 
rutinore duke përdor formulën CockcroftGault, ose një eGFR e 
kalkuluar prej kreatininës në serum duke përdor studimin për 
Modifikimin e Dietës në sëmundjen renale (MDRD), ose 
ekuacionet e CKD-EPI. Përdorimi i biomarkerëve të rinjë në 
diagnozën e IRA është ende nën hulumtim. Vlerat normale të 
GFR janë 100-130 mL/ min/1.73m2në mashkuj të rinjë, dhe 90–
120 mL/min/1.73 m2 në femra të reja, dhe varion varësisht nga 
mosha, gjinia dhe madhësia trupore. Vlera e ulët e 
GFR<60mL/min/1.73 m2korelon sinjifikativisht me ngjarje 
kardiovaskulare anësore madhore. Identifikimi i pacientëve në 
rrezik për keqsim perioperativ të funksionit të veshkave është i 
rendësishëm, me qëllim që të fillohen masat përkrahëse siq 
janë mbajtja adekuate e vëllimit intravaskular për perfuzionin 
renal dhe përdorimin e vazopresorëve. 198 Nga një numër i 
studimeve observacionale është identifikuar prirja për të 
zhvilluar IRA pas ekspozimit ndaj një nxitësi specifik.199  
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Shkaqet më të shpeshta të IRA në pacientët e hospitalizuar 
kardiak lidhen me kombinimin e vëllimit minutor të 
ulët/shtypje e lartë venoze, 

dhe/ose administrimi i mjeteve me kontrast Jodi gjatë 
procedurave diagnostike dhe intervencionale vaskulare.IRA e 
indukuar nga kontrasti (CI-AKI) definohet si rritje e kreatininës 
në serum prej 44 µmol/L (0.5 mg/dL) ose 25% rritje relative 
prej bazës në 48 orë (ose 5-10% në 12 orë), pas administrimit 
të kontrastit. Kjo ndodh gati në 15% të pacientëve me 
disfunksion kronik renal të cilët i nënshtrohen procedurave 
radiografike.200Edhepse shumica e rasteve të IRA nga kontrasti
janë vet-kufizuese, me funksion renal që kthehet në normale 
brenda 7 ditëve nga procedura, këta pacientë nganjëherë (në 
0.5-12% të rasteve) zhvillojnë insuficiencë të dukshme renale, 
të shoqëruar me sëmundshmëri dhe vdekshmëri të shtuar. Në 
disa, çrregullimi i rendë renal kërkon terapi zëvendsuese dhe 
mund të çoj kah insuficienca renale permanente. Patogjeneza 
e IRA nga kontrastiështë multifaktoriale, dhe mendohet se 
përfshijnë një rënje në GFR dhe hipoperfuzion renal, së bashku 

me iskemi renale medullare, toksiciteti direkt tubular përmes 
oksigjenit reaktiv, dhe toksiciteti direkt tubular prej agjentit të 
kontrastit. Ekziston një numër i sistemeve të poentimit të 
faktorëve të rrezikut për të parashikuar IRA nga kontrasti. Këta 
përfshijnë urgjencën për procedurë, funksionin renal bazik, 
dhe vëllimi i kontratit. Janë propozuar një mori strategjish për 
të prevenuar IRA nga kontrasti, përfshirë minimizimi i vëllimit 
të kontrastit të administruar, përdorimi i mjeteve të kontrastit 
më pak nefrotoksik, provizioni i terapisë profilaktike të 
zëvendsimit renal, hidratimi i pacientit, dhe përdorimi i 
agjentëve farmakologjik për të ju kundërvu nefrotoksicitetit të 
agjentëve të kontrastit. 198Raporti ndërmjet vëllimit të 
kontratit të administruar dhe zhvillimit të IRA nga kontrasti,
është mirë i njohur, dhe tejkalimi idozës maksimale të 
kontrastit (vëllimi i kontrastit/eGFR)është fuqishëm i lidhur me 
zhvillimin e IRA nga kontrasti. Ndikimi i osmolalitetit të 
kontrastit mbi nefrotoksicitetin është evaluuar në një numër të 
testimeve të kontrolluara të kontrolluara, me rezultate jo të 
ngjajshme; sidoqoftë, bazuar në një numër metaanalizash, 
përdorimi i mjetit kontrast të ulët osmolar (LOCM) ose 
izoosmolar (IOCM) rekomandohet në pacientët me IRK të 
lehtë, mesatare ose të rendë, të cilët i nënshtrohen 
radiografisë me Kontrast. Shumë studime kanë adresuar 
përdorimin e terapive renale zëvendsuese për të prevenuarIRA 
nga kontrasti.201 Edhepse terapia zëvendsuese renale ka një 
efekt favorizues, për të redukuar IRA nga kontrasti (rreziku 
relativ 0.19; P < 0.001) në pacientët në stadin e 4 ose 5 të IRK, 
hemodializa është treguar të mos jetë me benefit (dhe 
potencialisht e dëmshme) për prevencën e IRA nga kontrasti 
në ata me IRK bazike në stadin ≤3. Hidratimi preprocedural me 
lëngje izotonike intravenoze është metoda më efektive për të 
redukuar rrezikun për IRA nga kontrasti.198 Tretja fiziologjike 
normale ose bikarbonat natriumi izotonik (1.26%) mund të 
përdoret dhe të aministrohet në periferi, me përparësinë se 
ajo kërkon vetëm një orë paratrajtim dhe prandaj mund të 
paraqes opcionin e preferuar në pacientët e planifikuar për 
procedura urgjente ose ambulantore.202  N-acetyl cysteina 
mund të konsiderohet për profilaksën e IRA nga kontrasti, 
duke ditur koston e ulët dhe profilin e vogël të toksicitetit; 
megjithatë, dëshmia për benefitin e saj mbetet jokonkluduese. 
Një numër i studimeve të vogla që merren me alkalinizimin e 
urines duke përdorur një sere agjentësh (bikarbonate, citrate 
të Na/K, acetazolamid) kanë zbuluar redukim në incidencën e 
nefropatisë nga kontrasti; informatat e fundit sugjerojnë 
përdorimin e dozave të mëdha të statinave në prevencën e IRA 
nga kontrasti janë premtuese.203

Tabela 7 Përmbledhja e definicioneve për IRA

Diureza Stadi sipass 
KDIGO198,199

Kreatinina në 
serum

Stadi sipas 
AKIN

Klasa RIFFLE
Kreatinina në 
serum apo GFR

<0.5mL/kg/h 
për 6 orë

1 Ngritje 1.5-
1.9 herë 
normale 
ose rritje 
≥27µmol/L
(≥0.3mg/d
L

1 Ngritje deri 
>150-200% 
nga 
normalja ose 
ngritje 
≥27µmol/L
(≥0.3mg/dL)

Rrezi
k 

Ngritje  1.5 
x ose ulje e 
GFR>25%

<0.5mL/kg/h 
për 12 orë

2 Ngritje 2-
2.9 
normales

2 Ngritje deri 

>200-300 

nga 

normalja 

Lezio
n

Ngritje 2x 
ose uljee 
GFR >50%

<0.3mL/kg/h 
për 12 orë

3 Ngritje >3 
herë 
normalja  
deri 
≥354µmol/
L 
(≥4mg/dL) 
ose fillimi i 
RRT

3 Ngritje deri 
>300% ose 
≥354µmol/L 
(≥4mg/dL) 
me një 
ngritje akute 
prej 
>44µmol/L 
ose inicim i 
RRT 

Insufi
cienc
ë

Ngritje 3x 
ose 
≥354µmol?
l me ngritje 
akute prej 
≥354µmol>
l ose GFR e 
zvogluar 
>75%

ESRD ESRD >3 
muaj

AKIN=rrjeti i IRA, ASRD=end-stage renal disease, GFR=filtrimi glomerular,  RRT=terapia 
zëvendsuese renale
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Edhepse ka benefite teorike prej përdorimit të diuretikëve të 
anësës në IRA të hershme ose të vendosur, këto nuk janë 
përkrahur nga të dhënat në studime, dhe prandaj diuretikët 
nuk janë të rekomanduar për prevencën ose trajtimin e IRA198

Rekomandimet mbi funksionin renal
Rekomandimet Klasaa Nivelib Refc

Pacientët që i nënshtrohen procedurave radiografike 
me kontrast
Pacientët duhet të vlerësohen 
për rrezik për CI-AKI.

IIa C

Prevenca e nefropatisë nga kontrasti te pacientët me 
IRK të moderuar ose moderuar-të rëndë
Rekomandohet hidratimi me 
tretje fiziologjike para 
administrimit të kontrastit

I A 198

Rekomandohet përdorimi i 
LOCM ose IOMC

I
A

198

Rekomandohet që vëllimi i 
kontrastit të minimizohet

I
B

198

Duhet konsideruar hidratimi me 
bikarbonat natriumi para 
administrimit të kontrastit

IIa
A

202

Duhet të konsiderohet terapia 
me doze të lartë afatshkurtër i  
statinave

IIa
B

203

Pacientët me IRK të rëndë 
Në pacientët në stadin 4 ose 5 
të IKR, hemofiltrimi profilaktik 
mund të konsiderohet para 
intervenimeve komplekse ose 
kirurgjisë me rrezik të lartë

IIb B 201

Në pacientët në stadin ≤3 të IRK, 
nuk rekomandohet hemodializa 
profilaktike.

III B 201

CI-AKI=insuficiencca akute renale e indukuar me Kontrast, IKR=insuficienca 
kronike renale, GFR=filtrimi glomerular, IOMC=contrast izo-osmolar, LOCM-
kontrast me osmolaritet të ulët
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

5.6 Sëmundja Cerebrovaskulare

Shumica e literaturës mbi goditjen në tru perioperative 
fokusohet në kirurgjinë kardiake, me me një shkallë të 
ngjarjeve që shkon prej 2-10%, sipas llojit të operacionit.204 Sa i 
përket kirurgjisë jokardiake, goditja në tru perioperative është 
raportuar në 0.08-0.7% e pacientëve që i nënshtrohen 
kirurgjisë së përgjithshme, në 0.2-0.9% të pacientëve që kanë 
nevojë për operacione ortopedike, në 0.6-0.9% të 
operacioneve në mushkri, dhe në 0.8-3.0% të operacioneve që 
përfshijnë vaskulaturën periferike. 204,205 Vdekshmëria e 
asocuar shkon prej 18-26%.204,205një analizë e freskët e 523 059 

pacientëve që i nënshtrohen kirurgjisë jokardiak raportoi një 
incidencë më të ulët të goditjes në tru perioperative (0.1%).206  
Rastisja e kësaj ngjarje të padëshirueshme ishte asocuar me 
një rritje prej 700% në vdekshmërinë perioperative, 
koresponduar me një rritje absolute të rrezikut që tejkalon 
20%. Analiza multivariabile identifikoi moshën, historinë e IM 
brenda 6 muajsh para kirurgjisë, insuficiencën akute renale, 
histori për goditje në tru, histori për TIA, dializë, HTA, SPOK, 
dhe përdorimin actual të duhanit si parashikues i pavarur për 
goditje truri perioperative, derisa indeksi i masës trupore (BMI-
body mass index) u tregua të jetë mbrojtëse.206 Goditjet në tru 
perioperative janë kryesisht iskemike dhe kardioembolike, e 
FA është shpesh shkaku themelor i gjendjes kryesore. Nxitësit 
përfshijnë ndërprerjene antikoagulimit dhe gjendjen 
hiperkoaguluese të lidhur me kirurgji. Etiologjitë tjera 
përfshijnë ateroembolizmin, që origjinon nga aorta ose enët 
supra-aortale, dhe aterotromboza locale në praninë e 
sëmundjes së enëve të vogla intrakraniale. Hipoperfuzioni – i 
lidhur me hipotensionin arterial perioperativ dhe.ose stenozën 
e rendë të enëve cervikokraniale – është një shkak jo i 
zakonshëm i goditjes në tru.207 Rrallë goditja në tru mund të 
jetë si pasojë e ajrit, yndyrës ose embolive paradoksale. Në një 
tentim për të zvogluar rrezikun për goditje perioperative në 
tru, trajtimet antitrombocitare/antikoaguluese duhet vazhduar 
kurdo të jetë e mundur përgjatë tërë periudhës perioperative. 
Në mënyrë alternative periudha e tërheqjes së barit duhet të 
mbahet sa më shkurtë të jetë e mundur derisa të bëhet 
peshimi i rreziqeve tromboembilike dhe hemoragjike (shiko 
sekcionet 4.2 dhe 4.3). Seleksionimi adekuat i teknikës 
anestetike (anestesion regjional vs neuraksial vs i 
përgjithshëm), prevenca dhe trajtimi i FA, kontrolli euglikemik 
(të evitohet edhe hiper edhe hipo-glikemia), si dhe kontrolli i 
përpiktë i shtypjes së gjakut, të gjiths mund të kontrinuojnë në 
zvoglimin e rrezikut për goditje në tru perioperativ. Pacientët 
që nënshtrohen kirurgjisë jokardiake duhet pyetur për 
simptomet e mëhershme neurologjike, dhe ata me simptome 
sugjestive të TIA ose goditjes në tru në 6 muajt paraprak duhet 
të bëjnë konsultim preoperative neurologjik si dhe imazheri 
neurovaskulare dhe të trurit, sipas nevojës. Në mungesën e 
studimeve të dedikuara që adresojnë këtë qështje, kriteret për 
revaskularizim karotid, të përshkruara në Udhërrëfyesin ESC 
2011 mbi diagnozën  dhe trajtimin e sëmundjes së arterieve 
periferike, duhet gjithashtu të udhëzojnë menagjimin e 
pacientëve me sëmundje karotide, të cilët i nënshtrohen 
kirurgjisë jokardiake.19 Në pacientët me sëmundje karotide 
simptomatike (dmth me goditje në tru ose TIA që prek 
teritorin vaskular përkatës në 6 muajt paraprak), së pari duhet 
bërë revaskularizimi Karotid dhe kirurgjia jokardiake të 
shtyhet. Si pasojë e rritjes së moshës mesatare të popullatës, 
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një numër i rritur i pacientëve të referuar për kirurgji 
jokardiake mund të kenë sëmundje shoqëruese asimptomatike 
të arteries karotide. Sipas një metaanalize të studimeve që 
mbulojnë një total prej 4573 pacientëve me PAD, shkallët e 
stenozës (>50% dhe >70%)  karotide asimptomatike ishin 25% 
dhe 14%, respektivisht.208Imazheria e karotideve përderisa nuk 
indikohet rutinë në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake, mund të konsiderohet përpara kirurgjisë vaskulare,
për shkak të prevalencës së lartë të sëmundjes së arteries 
karotide në këtë grup pacientësh. Pytja nëse pacientëve me 
sëmundje të rëndë asimptomatike okluzive të arteries 
karotide, që kryejnë operacion elektiv madhor jokardiak, ju 
duhet rivaskularizim paraoperative karotid mbetet ende 
çështje e debatit. E rendësishme është se qëllimii 
revaskulariziimit në këtë mjedis është më shumë prevenca 
afatgjate e goditjes në tru sesa redukimi i goditjes në tru 
perioperativ; prandaj, nëse indikohet rivaskularizimi karotid, ky 
mund tëkryhet përpara ose pas kirurgjisë së planifikuar 
jokardiake. Pavarësisht nga strategjia e rivaskularizimimt, 
pacientët me stenozë të arteries karotide përfitojnë prej 
modifikimit agresiv të faktorëve të rrezikut kardiovaskular për 
të parandaluar iskeminë miokardiale perioeprative. Në 
përputhje me rrethanat, pacientët me sëmundje të arteries 
karotide vuajnë një incidencë të lartë të SIZ. Në një hulumtim 
prespektiv në 390 pacientë që iu nënshtruan rivaskularizimit të
arteries karotide elektive, angiografia koronare sistematike 
tregoi praninë e sëmundjes koronare 1-, 2-, dhe 3-vazale dhe 
stenozës së left main në: 17%, 15%, 22% dhe 7% të pacientëve, 
respektivisht. 209 Si rrjedhojë, statinat duhet të vazhdohen; 
kurdo që të jetë e mundur aspirina dhe beta-bllokuesit nuk 
bënë të ndërpriten, dhe shtypja e gjakut duhet kontrolluar me 
kujdes (shiko sekcionet 4.1 dhe 5.2). Veçmas nga TIA apo 
goditja në tru, mund të ndodhin edhe ndryshime tranzitore 
ose madje permanente në statusin mental, pas kirurgjisë 
jokardiake, duke përfshirë edhe dezorientimin spatio-
temporal, humbjen e memories, halucinacione, ankthi dhe 
depresioni.Këto të gjetura mund posaqërisht të hasen në 
pacientët me çrregullime të ditura kognitive. Mekanizmat 
themelor, shpesh eluziv, mund të përfshijnë inflamimin 
sistemik dhe hipoperfuzionin cerebral të indukuara me kirurgji.

Rekomandimet mbi pacientët me sëmundje të 
vërtetuar apo të dyshuar të arteries karotide
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Rekomandohen imazheri preoperative 
arteriale karotide dhe cerebrale në pacientët 
me histori të TIA ose goditjes në tru në 6 
muajt paraprak

I C

Mund të konsiderohet imazheri e arteries 
karotide rutinore preoperative në pacientët 
që i nënshtrohen kirurgjisë vaskulare IIb C
Kurdo që të jetë e mundur, duhet të 
konsiderohet vazhdimi i terapisë me 
antitrombocitar dhe statina përgjatë tërë 
fazes perioperative te pacientët me sëmundje 
të arteries karotide

IIa C

Për pacientët me sëmundje të arteries 
karotide që i nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake, duhet të vlejnë indikacione të 
njejta për revaskularizim carotid sikur për 
popullatën e përgjithshme

IIa C

Nuk rekomandohet imazheri 
preoperativerutinore  e arteries karotide në 
pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë 
jovaskulare

III C

TIA=atak transitor iskemik
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

5.7 Sëmundja e arterieve periferike (PAD)

Pacientët me PAD (e dedinuar si një ratio këmbë-krahë‘ankle–
brachial’ ratio prej<0.9, ose më parë të revaskluarizuar me 
kirurgji apo angioplastikë transluminale perkutane) zakonisht 
kanë sëmundje të përparuar aterosklerotike që prek shumicën 
e shtretërve vaskular në shkallë të ndryshme dhe kanë një 
prognozë më të keqe sesa pacientët pa PAD.210,211 Madje edhe 
në pacientët pa SIZ të njohur, kirurgjia e arterieve periferike 
shoqërohet me një incidencë të rritur të IM akut 
perioperativ.212 Prandaj PAD është një faktor rreziku i 
vërtetuar për kirurgji jokardiake dhe është e arsyeshme të 
vlerësohet prania e SIZ në historinë e pacientit dhe të bëhen 
ekzaminime dhe teste rutinore klinike; sidoqoftë, nuk 
rekomandohet të bëhet rutinë testi ushtrimor ose imazheria 
për të detektuar iskeminë kardiake në pacientët me PAD pa 
simptome klinike, përderisa pacienti nuk ka njërin prej 
faktorëve të rresikut të përshkruar në Tabelën 4. Në një testim 
të randomizuar, revaskularizimi profilaktik koronar përpara 
kirurgjisë madhore vaskulare në pacioentë me PAD stabil, nuk 
e redukoi incidencën e endpointëve madhor 
klinik.152Megjithatë, këtu ishin përjashtuar pacientët me 
funksion shumë të zvogluar të VM ose me sëmundje të left 
mainit.Të gjithë pacientët me PAD duhet trajtuar me statina 
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dhe inhibitorë trombocitar sipas udhërrëfyesve.211 Kontrolli i 
shtypjes së gjakut dhe masat e stilit të jetës duhet të 
ndërmirren siq rekomandohet në Udhërrëfyesit ESC për 
preventivën kardiovaskulare.210 Nuk rekomandohet që terapia 
me beta-bllokues të fillohet në mënyrë rutinore 
preoperativisht përveç nëse ka tjera indikacione, siq janë IZ 
ose sëmundje iskemike koronare (shiko sekcionin 4.1)

Rekomandimet mbi PAD-sëmundjen e arterieve 
periferike
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Pacientët me PAD duhet të ekzaminohen 
klinikisht për sëmundje iskemike të zemrës 
dhe nëse janë present 2 e më shumë faktorë 
rreziku (Tabela 4), ata duhet të konsiderohen 
për stres testime apo testime imazherike 
preoperative

IIa C

PAD=peripheral artery disease – sëmundja e arterieve periferike
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

5.8 Sëmundja mushkërore

Bashkë-ekzistimi i sëmundjes pulmonare në pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë jokardiake mund të rris rrezikun 
operativ. Sëmundje të tilla përfshijnë infeksionet acute 
respiratore, SPOK, astma, fibroza cistike, sëmundja intersticiale 
e mushkrive, dhe gjendje tjera që shkaktojnë çrregullime të 
funksionit respirator. Sëmundja pulmonare preekzistuese ka 
një ndikim sinjifikant në rrezikun perioperativ, por efekti më i 
rëndomtë është rritja e rrezikut për komplikime postoperative 
pulmonare. Këto komplikime janë në një pjesë pasojë e 
zhvillimit të atelektazës gjatë anestezionit të përgjithshëm; 
sidoqoftë, faktorët që rezultojnë me hipoventilim 
postoperative, vëllim të zvogluar tidal, dhe ekspansion të 
çrregulluar të mushkrive mund të shkaktojnë kolaps persistent
të mushkrive dhe rritje të infeksioneve respiratore. Këto 
komplikime lajmrohen sidomos pas kirurgjisë abdominal apo 
torakale, dhe rreziku duket se është i rritur tek duhangjitë. 
Gjendje të caktuara respiratore janë të asocuara me patologji 
kardiovaskulare dhe mudntë kërkojn vlerësim dhe menagjim 
të posaqëm, përveq trajtimit të sëmundjes pulmonare per se. 
Tri kësi lloj gjendjesh janë SPOK, sindromi hipoventilues i 
obezitetit dhe hipertensioni pulmonar (PAH). SPOK 
karakterizohet me obstrukcion të kalimit të ajrit që zakonisht 
është progresiv, jo plotësisht reverzibile, dhe nuk ndryshon 
dukshëm për disa muaj. Sëmundja predominueshëm 
shkaktohet nga pirja e duhanit dhe është si shkak madhor i 
mirë-njohur i sëmundshmërisë dhe 
vdekshmërisë.213Prevalenca e SPOKut në Evropë është 4-10% 
në të rriturit, prandaj deri në 1 prej 10 pacientëve që i 

nënshtrohen kirurgjisë jokardiake mund të kenë SPOK. Kor 
pulmonale me IZ të zemrës së djathtë bashkshoqruese mund 
të jetë komplikim i drejtpërdrejtç i SPOKut të rëndë; 
megjithatë, SPOKu gjithashtu asocohet me rrezik të rritur për 
SIZ. SPOK është faktor i rrezikut për SIZ dhe vdekje të beftë nga 
mekanizma të panjohur, edhepse ekzistojnë disa faktorë të 
përbashkët të rrezikut për të dy llojet e sëmundjes (pirja e 
duhanit, diabeti, hipertensioni, inflamacioni sistemik, 
fibrinogjeni plazmatik i rritur). Të dhënat epidemiologjike 
sugjerojnë se FEV1 i ulët në 1 sekondë është marker për 
vdekshmëri kardiovaskulare, pavarësisht moshës, gjinisë, dhe 
histories për pirje duhani, me rritje prej 30% të vdekshmërisë 
kardiovaskulare dhe 20% të ngjarjeve koronare jofatale për 
çdo 10% të zvoglimit të FEV1.213Edhepse pacientët me SPOK 
kanë një rritje të rrezikut për SKV, nuk ka dëshmi se SPOK 
lidhet me një rrezik të rritur për komplikime kardiake 
perioperative. Sidoqoftë komplikimet pulmonare 
postoperative rezultojnë me vdekshmëri dhe sëmundshmëri 
sinjifikante. Vlerësimi paraoperative që përdorë mjete 
specifike për komplikime postoperative pulmonare, mund të 
përdoret për të stratifikuar pacientët me rrezik të lartë dhe të 
lejojë menagjim optimal para- dhe perioperativ.214Në 
pacientët me SPOK që bëjnë kirurgji jokardiake, caqet e 
trajtimit preoperative janë të optimizohet funksioni pulmonary 
dhe të minimizohen komplikimet postoperative respiratore; 
kjo përfshinë përdorimin e periudhës preoperative për 
edukim, përfshirë lënjen e mundshme të duhanpirjes (>2 muaj 
para kirurgjisë), udhëzimet për fizioterapi të kraharorit dhe 
manovrat për ekspanzion të mushkrive, ushtrime për forcën 
duruese muskulare, dhe renutricioni nëse duhet. Agonistët 
beta-adrenergjik dhe antikolinergjikët duhet të ipen deri ditën 
e operacionit në të gjithë pacientët simptomatik me SPOK me 
hiper-reaktivitet bronkial. Në disa raste, duhet dhënë steroidet 
sistemike/inhaluese afatshkurtër. Çdo insuficiencë ventrikulare 
bashkëshoqëruese duhet menagjuar në mënyrë adekuate. Kur 
ekziston infeksioni aktiv pulmonary, duhet administruar 
antibiotikë adekuat për së paku 10 ditë dhe nëse është e 
mundur operacioni të shtyhet.215  “OHS” definohet si trias i 
obezitetit, hipoventilimi ditor dhe çrregullime të frymëmarrjes 
në gjumë. Edhepse dallohet nga obeziteti i thjeshtë dhe apnea 
e gjumit, llogaritet se 90% e pacientëve me OHS kanë 
gjithashtu apne obstrutive të gjumit.  Prevalenca e OHS është 
0.15-3% te të rriturit, dhe 7-22% te pacientët që i nënshtrohen 
kirurgjisë bariatrike.216 Obeziteti dhe apnea obstruktive e 
gjumit shoqërohen me një numër sëmundjesh duke përfshirë 
SIZ, PZ, goditjen në tru dhe sindromin metabolik. OHS 
shoqërohet me sëmundshmëri madje më të lartë, duke 
përfshirë PZ (dhe kardiomiopati nga obeziteti) angina 
pektorale, hipertensionin pulmonar (30-88%) dhe kor 
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pulmonale, si dhe rritje të vdekshmërisë perioperative.216 Në 
fazën preoperative, prania e BMI të lartë dhe indeksi i apneas-
hipopneas do duhej ti përkujtonin mjekut të kërkoj OHS, duke 
përfshirë përdorimin e pyetsorëve hulumtues, saturimin 
periferik me oksigjen, dhe nivelet serumike të bikarbonateve.
Pacientët në rrezik të madh për OHS e që i nënshtrohen 
operacionit madhor duhet të referohen për hulumtime shtesë 
specialistike për çrregullime të frymëmarrjes në gjumë dhe 
hypertension pulmonary, me inicim preoperative të terapisë 
adekuate me PAP (positive airway pressure), dhe planifikim i 
teknikave perioperative (anestetike dhe kirurgjike) dhe 
menagjim postoperative me PAP brenda një ambienti të 
përshtatshëm të monitoruar.216Hipertensioni pulmonar është 
gjendje hemodinamike dhe patofiziologjike, e definuar sinjë 
rritje në presionin mesatar të arteries pulmonare >25mmHG 
në qetësi, e matur me kateterizim të zemrës së djathtë, dhe 
mund të haste në gjendje multiple klinike.217Hipertensioni i 
arteries pulmonare (PAH) është një gjendje klinike e 
karakterizuar me praninë e hipertensionit pulmonary 
prekapilar në mungesë të shkaqeve tjera, siq janë 
hipertensioni pulmonary si pasojë e sëmundjes së mushkrive, 
hipertensioni pulmonar kronik tromboembolik, apo shkaqe 
tjera të rralla. PAH përfshinë forma të ndryshme që ndajnë 
pasqyrë të ngjajshme klinike dhe ndryshime virtualisht identike 
patologjike të mikroqarkullimit të mushkrive.217Prej 
ekspertizave dhe studimeve të popullatës, prevalenca e PAH 
është raportuar të jetë ndërmjet 15-150 raste/milion të rritur, 
me përafërsisht 50% të rasteve idiopatike.Prandaj prevalence 
është e ulët dhe gjendja është e parëndomtë në praktikën 
kirurgjike. PAH shoqërohet me komplikime të shtuara 
pasoperative, përfshirë PZ të djathtë, iskeminë miokadiale, 
dhe hipoksinë postoperative, si dhe në pacientët që bëjnë 
operacion nypass kardiopulmonar, presioni mesatar 
preoperative i arteries pulmonare >30mmHg është 
parashikues i pavarur për vdekshmëri. Në pacientët me 
jipertension pulmonary që i nënshtrohen kirurgjisë jokardiake, 
parashikuesit e rezultateve përfshijnë: NYHA klasën 
funksionale >III, kirurgjinë me rrezik intermediar-të lartë, 
disfunksionin e VD, dhe anestezionit kohëgjatë. Kjo gjendje ka 
një shkallë bashkshoqruese të komplikimeve perioperative 
kardiopulmonare prej 38% dhe vdekshmëri prej 7%.218,219Qasja 
fillestare pas diagnostikimit të PAH është adoptimi i masave të 
përgjithshme dhe terapisë përkrahëse, dhe referimi te një 
qendër e kualifikuar për inicimin e terapive të avancuara 
hipertenzive pulmonare. Duke ditur potencialin e anestezionit 
dhe kirurgjisë për tu komplikuar me PZ akute të djathtë dhe 
krizë hipertenzive pulmonare, intervenimet kirurgjike në 
pacientët me PAH duhet evituar përveq nëse është absolutisht 
e domosdoshme. Është ideale që pacientët me PAH që i 

nënshtrohen operacionit ta kenë një regjim optimal trajtimi 
para çfardo intervenimi kirurgjik dhe të menagjohen në një 
qendër me ekspertizë adekuate.

Rekomandimet mbi hipertensionin e arteries 
mushkëror dhe sëmundjet mushkërore
Rekomandimet Klasaa Nivelib Refc

Rekomandohet ë pacientët me 
PAH të rëndë, të cilët i 
nënshtrohen kirurgjisë elektive, 
të menagjohen në një qendër 
me ekspertizë adekuate

I C
217

Rekomandohet që intervenimet 
për pacientët me PAH e me  
rrezik të lartë, të planifikohen 
nga ekipi multidiciplinar për 
hipertension pulmonary

I C
217,2
20

Rekomandohet që pacientët me 
PAH të kenë një regjim optimal 
trajtimi para çdo intervenimi 
kirurgjik jo-emergjent

I C
217

Rekomandohet që pacientët që 
marrin terapi PAH-specifike të 
vazhdojnë këtë në periudhën 
pre-, peri- dhe post operative pa 
ndërprerje.

I C
217

Rekomandohet që monitorimi i 
pacientëve me PAH të vazhdojë 
për së paku 24 orë në periudhën 
post-operative

I C

Në rast të përparimit të  IZ së 
djathtë në periudhën 
postoperative të pacientëve me 
PAH, rekomandohet që të 
optimizohet doza e diuretikëve 
dhe nëse është e nevojshme të 
fillohen barnat intravenoze 
vazoaktive nën kujdesin e 
mjekut me përvojë në 
menagjimin e PAH

I C
217,2
21

Në pacientët me SPOK, 
rekomandohet ndërprerja e 
pirjes së duhanit  para se të 
kryhet operacioni (>2muaj para 
operacionit)

I C

Në rast të IZ të djathtë të rëndë 
që nuk reagon në terapi 
supportive, rekomandohet 
administrimi i përkohshëm i 
vazodilatatorëve pulmonary 
(inhalator dhe/ose intravenoz, 
nën kujdesin e mjekut me 
përvojë në menagjimin e PAH

I C
217

Në pacientët në rrezik të lartë 
për OHS duhet konsideruar 
hulumtime shtesë specialistike 
para kirurgjisë madhore 
elektive.

IIa C
216

PAH=hipertensioni i arteries pulmonare, OHS=sindromi i obezitetit dhe 
hipoventilimit
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin
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Intervenimet për pacientë me rrezik të lartë duhet planifikuar
nga ekipi multidiciplinor për hipertension pulmonar. Pacientët 
që marrin terapi specifike për PAH duhet të mos i ndalojnë 
barnat për gjendjen e urisë preoperative, dhe mund të ju 
duhet kalim i përkohshëm në trajtim intravenoz dhe/ose 
inhalues derisa të jenë në gjendje që të absorbojnë me rrugë 
enterale. Pasi që vdekshmëria më e lartë ndodh në periudhën 
postoperative, rekomandohet që të ketë në disponim 
institucione me monitorim të përshtatshëm dhe monitorimi të 
bëhet së paku 24 orë. Në rast të përparimit të IZ të djathtë në 
periudhën postoperative, rekomandohet që të rregullohet 
doza e diuretikëve dhe nëse është e nevojshme të fillohet 
terapi inotropike me dobutaminë. Startimi i terapisë së re 
specifike për PAH në periudhën perioeperative nuk është 
vendosur ende. Në rast të IZ të djathtë të rënduar që nuk 
reagon në terapi përkrahëse, duhet menduar administrimi i 
përkohshmëm i vazodilatatorëve pulmonar (iv dhe/ose 
inhalues), nën përkujdesjen e e mjekut me përvojë për PAH.

5.9 Sëmundjet e bashkëlindura të zemrës

Fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit me sëmundje të lindurae 
të zemrës në përgjithësi konsiderohen të jenë në rrezik të 
shtuar kur i nënshtrohen operacioneve jokardiake por ky rrezik 
do të ketë dallim enorm, kur të mirret parasysh shkalla e 
sëmundjeve bashkshoqruese, si IZ, hipertensionit mushkëror, 
aritmive, dhe shuntit të rrjedhjes së gjakut – me ose pa 
desaturim të oksigjenit dhe nga kompleksiteti i gjendjes 
themelore.222Njohja e hollësishme e sëmundjes kongjenitale 
themelore të zemrës, duke përfshirë anatominë, fiziologjinë 
dhe identifikimi i faktorëve të rrezikut, është vital para 
kirurgjisë. Kur defekti është i thjeshtë, qarkullimi fiziologjikisht 
normal dhe pacienti mirë i kompensuar, rreziku mund të jetë 
tejet i vogël; sidoqoftë, pacientët e komplikuar me sëmundje 
kongjenitale të zemrës duhet ti nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake vetëm pas evaluimit nga ekipi multidiplinor në 
qendër të specializuar. Profilaksa për endokardit duhet të 
fillohet sipas Udhërrëfyesve të ESC mbi sëmundjet 
kongjenitale të zemrës dhe endokarditin infektiv. 190,222

Rekomandimet mbi pacientët me sëmundje të
lindura të zemrës
Rekomandimet Klasaa Nivelib
Rekomandohet që pacientët me sëmundje 
kongjenitsale komplekse të zemrës të 
referohen për hulumtim shtesë specialistik 
para se të bëhet intervenimi kirurgjik jokardiak 
elektiv, nëse është e lejueshme 

I C
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences

6. Monitorimi Perioperativ

6.1 Elektrokardiografia

Monitorimi kontinual me EKG rekomandohet për të gjithë 
pacientët që i nënshtrohen anestezionit. Pacienti duhet të 
lidhet për monitor para induksionit të anestezionit apo bërjes 
së bllokut regjional anestetik. Kohëzgjatja e ndryshimeve të ST-
segmentit korelon pozitivisht me invcidencën e IM 
perioperative; 223 prandaj, kur ndodhin ndryshimet në 
segmentin ST, klinicisti duhet të mendoj është e pranishme 
iskemia miokardiale nëse pacienti ka histori të sëmundjes 
preekzistuese kardiake ose i nënshtrohet kirurgjisë. 
Megjithatë, nuk është e qartë, a është mjaft senzitiv 
monitorimi me EKG për të identifikuar pacientët me iskemi 
miokardiale. Përveq kësaj, monitorimi me EKG është me vlerë 
të kufizuar në pacientët që kanë defekte intraventrikulare të 
përqimit dhe ritme të hapëzuara ventrikulare (paced). Në një 
studim, u përdorën regjistrimet me Holter si referencë 
standard për detektimin e iskemisë itraoperative dhe u 
konkludua se monitorët me ST-trending kanë senzitivitet të 
përgjithshëm prej 74% dhe speccificitet prej 73%. 224 Zgjedhja 
dhe konfigurimi i lidhjeve që përdoren për monitorim mund të 
influencojnë aftësinë për të detektuar ndryshimet sinjifikante 
në segmentin ST. Edhepse V5 për shumë vite është marrur si 
zgjedhja më e mire për detektimin e iskemisë intraoperative, 
një studim zbuloi se V4 ishte më senzitiv dhe më i 
përshtatshëm për të detektuar iskeminë e prolonguar dhe 
infarktin postoperative.225 Duke qenë se shumë ngarje 
iskemike janë dinamike dhe jo gjithmonë mund të detektohen 
nga e njejta lidhje, mbështetja vetëm në njërën lidhje për 
monitorim rezulton me rrezik më të madh për të dështuar në 
detektimin e një ngjarje iskemike. Me përdorimin e 
kombinimeve të lishjeve të selektuara, më shumë ngjarje 
iskemike mund të diagnostikohen në mënyrë precize në 
ambientet intraoperative. Në një studim, edhepse senzitiviteti 
më i mirë u arrit me V5 (75%) ndjekur nga V4 (61%), lidhjet e 
kombinuara V4 dhe V5 e rritën senzitivitetin në 90%. Kur u 
përdorën lidhjet II, V4 dhe V5 në mënyrë simultane, 
senzitiviteti ishte më i madh se 95%.225,226Në një studim tjetër, 
në të cilin u përdorën dy ose më shumë lidhje 
prekordiale,senzitiviteti i monitorimit me EKG ishte më i madh 
se 95% për detektimin e iskemisë dhe infarktit 
perioperativ.225Gjithashtu u dëshmua se monitorimi me EKG 
me më pak lidhje (tri) ka senzitivitet më të ulët krahasur me 
monitorimin me 12 lidhje dhe ekziston asocim sinjifikant 
statistikisht, i pavarur prej vlerave perioperative të troponinës, 
ndërmjet iskemisë perioperative në EKG me 12 lidhje dhe 
vdekshmërisë afatgjate. Prandaj, monitorimi me EKG me 12 
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lidhje rekomandohet posaqërisht te pacientët me rrezik të 
lartë, edhepse pozicionimi i saktë i 12 lidhjeve nuk është aq i 
zbatueshëm në kirurgjinë e lartë abdominal dhe torakale.

Rekomandimet mbi monitorimin me EKG

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet monitorimi me 
EKG për të gjithë pacientët që i 
nënshtrohen kirurgjisë I C
Duhet të konsiderohen 
kombinime me lidhje të 
selektuar për detektimin më të 
mirë të iskemisë në sallën e 
operacionit

IIa B

225,226

Kur të lejohet,duhet të 
konsiderohet EKG me 12 lidhje 
për pacientët me rrezik të lartë 
që i nënshtrohen kirurgjisë

IIa B
227,228

aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

6.2 Ekokardiografia Transezofageale (TEE)

Ekokardiografia transezofageale (TEE) është përdorur shpesh 
sin jë mjet monitories gjatë kirurgjisë kardiake. TEE ka disa 
përparësi. Është shpejtë e disponueshme, relativisht 
joinvazive, dhe ofron informata më të sakta dhe 
gjithpërfshirëse; megjithatë, edhepse TEE është në përgjithësi 
procedurë e sigurtë, mund të ndodhin disa ngjarje serioze të 
padëshirueshme. Shkalla e komplikimeve mvaret nga 
eksperienca e operatorit dhe nga prania e sëmundjeve 
ezofageale dhe gastrike. Është esenciale trajnimi specific i 
përdoruesve për të evituar interpretimin e pasaktë. Iskemia 
miokardiale mund të identifikohet nga anomalitë në kinetikën 
dhe trashjen e murit regjional. Harmonia në mes TEE 
intraoperative dhe EKG është relativisht e dobët. 229Edhe 
ndryshimet e segmentit ST edhe anomalitë e kinetikës së murit 
regjional mund të jenë të pranishme në mungesë të iskemisë 
akute. Anomalitë e kinetikës së murit mund të jenë vështirë të 
interpretueshme në prani të bllokut të degës majtë (LBBB), 
pacingut ventrikular, ose mbingarkesës së ventrikulit të 
djathtë. Rezolucioni i iskemisë nuk është domosdoshmërisht i 
detektueshëm nëse iskemia pasohet nga ‘hutia’ (stunning) 
miokardiale. Episode të anomalive të reja, apo keqsime, të 
kinetikës së murit u treguan relativisht jo të shpeshta (20%) në 
pacientët me rrezik të lartë që i nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake. 229Ato ishin më të rëndomta te pacientët të 
paraqitur për kirurgji vaskulare aortale. Epizodet ishin dobët të 
koreluara me komplikimet postoperative kardiake. 229Me 
qëllim të identifikimit të pacientëve me rrezik të lartë pët 

rezultate iskemike perioperative, monitorimi rutinor për 
iskemi miokardiale me TEE ose EKG me 12 lidhje gjatë 
kirurgjisë jokardiake është me vlerë pak më të madhe klinike 
sesa të dhënat klinike preoperative dhe monitorimi 
intraoperativ me EKG me 12 lidhje.  TEE rekomandohet nëse 
zhvillohet destabilizim akut dhe i rëndë hemodinammik ose 
anomali jetëkërcënuese gjatë ose pas operacionit kirurgjik. 231

Është një teknikë e dobishme në kontekstin e hipotensionit 
gjatë kirurgjisë jokardiake. Në një studim preospektiv që 
përfshiu 42 të rritur, TEE u krye para çfardo monitorimi tjetër 
hemodinamik kur shfaqej hipotension i rëndë. Ishte e 
dobishme për të përcaktuar shkakun e hipotensionit të rëndë, 
hipovolemisë, FE të ulët, embolizmit të rëndë, iskemisë 
miokardiale, tamponadës kardiake ose obstruksionin dinamik 
të LV outflow tract. 232 Vlera e TEE për monitorim sistematik 
hemodinamik në pacientët me rrezik është më kontraverse. 
Nuk ka ndonjë dëshmi që monitorimi hemodinamik me TEE e 
stratifikon rrezikun ose parashikon rezultatin në mënyrë të 
saktë. TEE mund të jetë e dobishme në sallën e operacionit në 
pacientët me lezione të rënda valvulare. Gjendjet e ngarkesës 
gjatë anestezionit të përgjithshëm dallojnë prej atyre prezente 
në evaluimin preoperativ. Regurgitimi mitral sekondar është 
zakonisht i redukuar gjatë anestezionit të përgjithshëm; në 
anën tjetër, regurgitimi mitral primar mund të rritet. Në 
terenin e RM të rëndë, FE-VM e mbivlerëson funksionin e 
ventrikulit të majtë dhe parametra tjerë mund të jenë më të 
saktë, siq janë deformimi miokardial i përfituar nga speckle 
tracking 2 dimensionale. Vërtetësi më të shumta nevojiten 
para se kjo metodë të mund të përdoret në manure rutinore 
në këto suaza. Në pacientët me stenozë aortale të rëndë, gjatë 
operacioni është i rendësishëm parangarkesa adekuate. 
Monitorimi i vëllimit end-distolik të VM me TEE, mund të jetë 
më i saktë sesa me presionin kapilar pulmonar. Një frekuencë 
e përshtatshme e zemrës është kyqe në pacientët me stenozë 
mitrale dhe RA; një periudhë e mjaftueshme diastolike në të 
parën dhe një kohëzgjatje e përshtatshme – jo e gjatë – e 
diastolës në të fundit. Kur ndodh kontrolli joadekuat i 
frekuencës së zemrës, duhet të vlerësohen pasojat: 
ndryshimet në gradientin mesatar transmitral dhe presionet e 
arteries pulmonare në stenozën mitrale dhe ndryshimet në 
vëllimin e VM dhe indekset e funksionit të VM në regurgitimin 
aortal.
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Rekomandimet mbi TEE intra dhe/ose peri-
operative për detektimin e iskemisë miokardiale
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Përdorimi i TEE duhet të 
konsiderohet nëpacientët që 
zhvillojnë ndryshime të ST 
segmentit në EKG monitoruese 
intra- ose peri-operative

IIa C 230

Përdorimi i TEE mund të 
kondiderohet në pacientët me 
rrezik të lartë për zhvillimin e 
iskemisë miokardiale të cilët i 
nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake me rrezik të lartë

IIb C

230

TEE=ekokardiografi tans0ezofageale
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

Rekomandimet mbi TEE intra- dhe/ose peri-operative në 
pacientët me ose në rrezik për jostabilitet hemodinamik
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

TEE rekomandohet kur zhvillohen 
çrregullime akute të qëndrueshme 
hemodinamike të rënda gjatë 
operacionit ose në periudhën 
perioperative

I C 235

TEE monitorimi mund të 
konsiderohet në pacientët me rrezik 
të rritur për çrregullime sinjifikante 
hemodinamike gjatë dhe pas 
kirurgjisë jokardiake merrezik të lartë

IIb C

TEE monitorimi mund të 
konsiderohet në pacientët që shfaqin 
lezione të rënda valvulare gjatë 
procedurave kirurgjike jokardiake me 
rrezik të lartë të shoqruara me stres  
sinjifikant hemodinamik

IIb C

TEE=ekokardiografi tans0ezofageale
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

Dopleri transezofageal (pa ekokardiografi) mund gjithashtu të 
përdoret për të monitoruar vëllimin minutor. Një rishiqim 
sistematik i sponzoruar nga qeveria i bërë në SHBA konkludoi 
se ekzistonte nivel i fuqishëm i dëshmive për të përkrahur 
përdorshmërinë e doplerit TE në redukimin e shkallës së 
komplikimeve madhore dhe qëndrimit hospitalor pas kirurgjisë 
madhore. 233Një konkluzion i njejtë ishte nxjerrur në një 
rishiqim të ndarë  i komisionuar nga qendra “UK’s National 
Health Service (NHS) Centre for Evidence-based Purchasing”, e 
kryer në 3 spitale të NHS, me 626 pacientë që u vlerësuan para 
dhe 621 pacientë pas implementimit të strategjisë fluide-
optimizueseintraoperative të udhëhequr nga dopleri TE. Të 

gjeturat e rishiqimit të NHS treguan një rënje prej 67% të 
vdekshmërisë intraoperative, një zvoglim për 4 ditë në 
kohëzgjatjen hospitalore postoperative, një zvoglim prej 23% 
në nevojën pët indertim të kateterit venoz qendror, një 
zvoglim prej 33% në shkallën e komplikimeve dhe një zvoglim 
prej 25% në shkallën e reoperacionit. 234

6.3 Kateterizimi i zemrës së djathtë

Përkundër më shumë se 30 vite përvojë me kateter arterial 
pulmonary (PAC) dhe kateterizim të zemrës së djathtës, 
ekzistojnë dëshmi të pakta nç literaturën mjekësore për të 
demostruar një përfitim mbijetese të asocuar me PAC në 
pacientët perioperativ. Një analizë rast-kontroll, e ndërmarrur 
në një nëngrup pacientësh prej një studimi të madh 
observacional të cilët iu nënshtruan plasimit të PAC dhe të cilët 
u përputhen me një numër të ngjajshëm të pacientëve të cilët 
nuk iu nënshtruan kateterizimit të zemrës së djathtë, 
demostroi incidencë më të lartë të IZ postoperative dhe 
ngjarje jokardiake sesa grupi i kontrollit236 Ngjajshëm, një 
rishiqimi i Cochrane prej 12 testimeve klinike të kontrolluara të 
randomizuara që studiojnë ndikimin e PAC në një specter të 
gjërë pacientësh – përfshirë edhe ata i janë nënshtruar 
kirurgjisë ose që janë shtruar në mjekim intenziv me IZ të 
përparuar, ARDS, ose sepsë – nuk mundi të demostroi ndonjë 
dallim në vdekshmërinë dhe qëndrimin në spital, duke 
sugjeruar se PAC nuk ofron informata të cilat nuk janë të 
disponueshme me metoda tjera për të zgjedhur një plan 
trajtimi.237 Prandaj nuk rekomandohet PAC dhe monitorimi i 
zemrës së djathtë në mënyrë rutinore në pacientët gjatë 
kirurgjisë jokardiake. Përdorimi i teknikave tjera joinvazive të 
monitorimit të vëllimit minutor perioperativisht(përfshirë TEE 
me dopler monitorim) për të rregulluar vëllimin minutor dhE
terapinë me fluide në pacientët me rrezik të lartë që hyjnë në 
operacion jokardiak, duket se shoqërohet me shkurtim të 
qëndrimit në spital dhe paksim të komplikimeve, 
238prapëseprapë ende mungojnë të dhëna bindëse për 
pikëmbrijtjet (endpoint-ët) e fortë.

6.4 Metabolizmi i çrregulluar i glukozës

Diabeti melit është çrregullimi më i rëndomtë metabolik në 
Evropë, me prevalencë prej 6.4% në 2012 që parashikohet të 
rritet në 7.7% në vitin 2030.239 Diabeti melit tip 2 llogaritë 
>90% të rasteve, dhe pritet të rritet, ndoshta për shkak të 
epidemisë së obezitetit në fëmijët dhe të rinjët. Gjendja 
paraqet aterosklerozë, disfunksion endothelial, aktivizim të 
trombociteve dhe sintezë të citokinave proinflamatore. Sipas 
OBSH, përafërsisht 50% e pacientëve me DM tip 2 vdesin nga 
SKV. Është shumë mirë e ditur se kirurgjia nëpacientët 
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mediabet shoqrohet me qëndrim më të gjatë hospitalor dhe 
vdekshmëri më të lartë perioperative. Nivelet e rritura të 
hemoglobinës së glikolizuar (HbA1c)—një marker i kontrollit të 
keq të glikemisë- shoqrohet me rezultate më të këqija në 
pcientët kirurgjik dhe në mjekim intenziv.240 Përveq kësaj stresi 
e rrit gjendjen protrombotike, e cila mund të paraqes një 
problem të veqantë te pacientët me diabet; prandaj diabeti 
është një faktor i rendësishëm rreziku për komplikime kardiake 
perioperative dhe vdekjen. Sëmundja kritike mudet gjithashtu 
të karakterizohet me disglikemi, e cila mund të zhvillohet në 
mungesë të diabet më parë të diagnostikuar, dhe është 
identifikuar secilën herë si një  faktor i rendësishëm i rrezikut 
për sëmundsjmëri dhe vdekshmëri.240  Së voni, theksi ka kaluar 
prej diabetit te hiperglikemia, ku hiperglikemia e filluar rishtas 
(krahasuar me hiperglikeminë te diabeti i njohur) mund të 
bartë rrezik shumë më të lartë për efekte anësore. 240,241

Studimet në fushën e kujdesit kritik demostruan efektin e 
dëmshëm të hiperglikemisë, si pasojë e një efekti anësor mbi 
funksionin renal dhe hepatik, funksionin endotelial, dhe të 
përgjigjes imune, veqanërisht te pacientët pa diabet. Stresi 
oksidativ (shkak madhor i sëmundjeve makrovaskulare) nxitet 
nga ndrhimet e sheqerit në gjak, më shumë se nga 
hiperglikemia e qëndrueshme dhe perzistente. Minimizimi i 
shkallës së variabilitetit të glikemisë mund të jetë 
kardioprotektiv, dhe mortaliteti mund të koreloj më afërsisht 
me variabilitetin e glikemisë sesa vet glikemia mesatare. 240,241

Një numër sinjifikant i pacientëve kirurgjik do të kenë pre-
diabet paraprakisht të padiagnostikuar, dhe janë në rrezik të 
rritur për hiperglikemi të pavërejtur perioperative dhe 
rezultate të padëshirueshme. Edhepse nuk ka dëshmi që 
hulumtimi i të rriturve me rrezik të ulët-deri mesatar për 
diabet do të përmirsonte rezultatet, kjo do të mund të 
zvoglonte komplikimet në të rriturit me rrezik të lartë. 
Hulumtimi te pacientët duke përdorur një kalkulator të 
vërtetuar të rrezikut (psh FINDRISC) mund të identifikoj të 
rrriturit me rrezik të lartë deri shumë të lartë; kjo mund të 
pasohet me ekzaminime çdo 3-5 vite me HbA1C.242,243Në 
pacientët me diabet, duhet të kryhet vlerësimi preoperativ apo 
preprocedural për të identifikuar dhe optimizuar 
komorbiditetet, dhe për të përcaktuar strategjinë 
periprocedurale të menagjimit të diabetit. Për pacientët në 
kirurgjinë jokardiake pa diabet të njohur, dëshmia për 
kontrollin e rrept të glikemisë rrjedh kryesisht nga studimet në 
pacientët kritik dhe është e kontestueshme. 240,241Testimet e 
hershmë të randomizuara të kontrolluar për terapinë intenzive 
me insulinë që mbajnë kontrollin strikt të glikemisë treguan 
gjetën përfitime në morbiditet në pacientët me medikamente 
në mjekim intenziv, dhe redukim të morbiditetit dhe 
mortalitetit në pacientët kirurgjik në mjekim intenziv. Studimet 

pasuese, megjithatë gjetën një redukim në mortalitet në ata te 
të cilët kontrolli i glikemisë ishte më pak strikt {7.8-10mmol/l 
(140-180mg/dl)} sesa në ata ku glikemia u kontrollua strikt 
{4.5-6mmol/l (81-108mg/dl)}, e gjithashtu dhe incidente më të 
pakta të hipoglikemisë së rëndë. Metaanalizat pasuese nuk 
kanë demostruar ndonjë rënje në vdekshmërinë 90-ditëshe me 
kontrollin intenziv të glikemisë por një incidencë 5-6 fish më të 
lartë të hipoglikemisë. 240,241 Shumë sygjerime janë dhënë për 
të sqaruar dallimet në rezultatet ndërmjet këtyre studimeve, 
duke përfshirë ushqyerjen enterale kundrejt parenterale, 
cakun për fillim të insulinës, kompliancën me terapinë, 
saktësinë e matjeve të glikemisë, mekanizmin apo vendin e 
infuzionit të insulinës, llojin e protokolit të përdorur, dhe 
nivelin e përvojës së infermierëve. Përveç kësaj, ekziston 
mosmarrveshje mbi kohën e fillimit të terapisë me insulinë: 
kontrolli strikt i glikemisë intraoperative mund të ofrojë 
përfitime por duket të jetë më i vështirë dhe, deri tani 
studimet kryesisht janë bërë në pacientët që i nënshtrohen 
kirurgjisë kardiake.  Korelacioni ndërmjet rezultateve të 
dobëta kirurgjike me HbA1C të lartë sugjerojnë që mund të jetë 
me benefit ekzaminimi i pacientëve dhe përmirsimi i kontrollit 
të glikemisë përpara operacionit. Edhepse rekomandimet për 
menagjim perioperativ të metabolizmit të çrregulluar të 
glukozë janë të ekstrapoluara prej literaturës së kujdesit kritik, 
ekziston konsensus i përgjithshëm që intervenimet në 
pacientët e keqsuar apo stresuar akut duhet të drejtohen kah 
minimizimi i fluktuimeve në koncentrimet e sheqerit në gjak, e 
në të njejtën kohë të shmangen hipo- dhe hiperglikemia. Në 
mjekimin intenziv, infuzioni i insulinës duhet dhënë për të 
kontrolluar hiperglikeminë, me karikim për nxitje të infuzionit 
të insulinës të vendosur në nivelin 10.0mmol/l (180mg/dl) dhe 
nxitje relative në nivelin 8.3mmol/l (150mg/dl). Edhepse ka 
pak pajtueshmëri mbi vlerat e cakut të glukozës, nuk 
rekomandohe caqet nën 6.1mmol/l (110mg/dl).240,241
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Rekomandimet mbi kontrollin e sheqerit në gjak

Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Rekomandohet prevenca post 
operative e hiperglikemisë 
{nivelet synuese së 
paku<10.0mmol/L (180mg/dL)} 
me insulinoterapi intravenoze te 
të rriturit pas kirurgjisë me rrezik 
të lartë që kërkon shtrime në 
njësitë e mjekimit intenziv

I B
240, 
241

Në pacientët me rrezik të lartë 
kirurgjik, klinicistët duhet 
konsideruar hulumtime për 
HbA1C të rritur,para kirurgjisë 
madhore dhe përmirsimin e 
kontrollit preoperative të 
glikemisë

IIa C

Mund të konsiderohet prevenca 
intraoperative e hiperglikemisë 
me insulin IIb C
Nuk rekomandohen caqe 
postoperative <6.1mmol?l 
(110mg/dL III A

240, 
241

HbA1C =hemoglobina e glikolizuar
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

6.5 Anemia

Anemia mund të kontribojë në iskeminë miokardiale, 
veqanërisht në pacientët me SIZ. Në kirurgjinë emergjente, 
mund të nevojitet transfuzioni dhe ai duhet dhënë sipas 
nevojave klinike. Në kirurgjinë elektive, rekomandohet një 
qasje e udhëhequr nga simptomat pasi nuk ka dëshmi 
shkencore të disponueshme për të përkrahur strategji tjera.

7. Anestezioni

Kursi optimal perioperativ për pacientë me rrezik të lartë 
kardiovakular duhet të bazohet në bashkpunim të ngushtë 
ndërmjet kardiologëve, kirurgëve, pulmologëve dhe 
anesteziologëve. Vlerësimi paraoperativ i rrezikut dhe 
optimizimi paraoperative i sëmundjes kardiake duhet të bëhet 
si një stërvitje ekipi. Udhërrëfyesit mbi evaluimin preoperative 
të një pacienti të rritur që i nënshtrohet kirurgjisë jokardiake 
janë publikuar me herët nga ESA.244 Botimi aktual fokusohet në 
pacientët me faktorë rreziku dhe sëmundje kardiovaskulare 
dhe gjithashtu merr parasysh zhvillimet më të reja, e poashtu 
dhe menagjimin perioperativ të pacientëve me rrezik të shtuar 
kardiovaskluar.

7.1 Menagjimi intra-operativ anestetik

Shumica e teknikave anestetike e ulin tonin simpatik, duke 
çuar kah zvoglimi i kthimit venoz si pasojë e komplianës së 
rritur të sistemit venoz, vazodilatimit dhe së fundi, uljes së 
shtypjes së gjakut; prandaj, menagjimi nga anesteziologu 
duhet të siguroj mbajtje adekuate të presioni të perfuzionit 
dhe rrjedhës nëpër organe. Dëshmitë e fundit sugjerojnë se 
nuk ekziston ndonjë ‘vlerë e synuar e shtypjes së gjakut’ 
univerzale për të definuar hipotensionin arterial intraoperativ, 
por uljes në përqindja e  >20% në shtypjen mesatare arteriale, 
ose vlerat e shtypjes mesatare arteriale <60mmHg për zgjatje 
kumulative >30 minuta, shoqërohen me një rritje statistikisht 
sinjifikante të rrezikut për komplikime preoperative që 
përfshijnë IM, goditjen në tru dhe vdekjen. 104,245,246Ngjajshëm, 
zgjatja e kohës (>30 minuta) e anestezionit të thellë (vlerat e 
indeksit bispektral <45) ishte shoqëruar statistikisht me një 
rritje të rrezikut për komplikime pasoperative.246 Duhet bërë 
tentime për të prevenuar hipotensionin arterial intraoperativ 
dhe anestezioni joadekuat të thellë. Zgjedhja e barit anestetik 
u dëshmua të jetë me rendësi të pakët në aspektin e rezultatit 
te pacienti, me kusht që funksionet vitale të jenë në mënyrë 
adekuate të përkrahura. Ka dëshmi kundërthënëse, që rrjedhin 
nga kirurgjia kardiake, mbi atë nëse një bar anestetik specifik 
është superior në pacientët me sëmundje kardiake, me 
sugjerimin se barnat e avulluaeshme anestetike ofrojnë 
kardioprotekcion më të mire se barnat intravenoze. Një 
metaanalizë e publikuar në 2013, që kombinon qasje standard 
dhe Bayesiane mbi studimet e bëra në pacientët e rritur të 
kirurgjisë kardiake, konkludoi se anestezioni inhalues, në 
krahasim me anestezionin total intravenoz, u shoqërua me një 
rënje prej 50% të vdekshmërisë (prej 2.6% në anestezioni total 
intravenoz dhe 1.3% në anestetikët e inhaluar); metanaliza 
Bayesiane konkludoi se vdekshmëria ishte më e ulëta kur u 
përdor sevoflurani si bar anestetik. 247 Janë të pamjaftueshme 
të dhënat e krahasueshme lidhur me kirurgjinë jokardiake. Një 
studim i vogël observoi një incidence të ngjarjeve madhore 
kardiake në pacientët e kirurgjisë vaskulare të trajtuar me 
anestezion inhalues sesa në ata me anestezion intravenoz, 248

por dy studime tjera në pacientët në kirurgjinë jokardiake nuk 
observoi ndonjë dallim në rezultate.249,250 Megjithatë, 
incidenca e përgjithshme e ngjarjeve anësore perioeprative 
ishte terpër e ulët për të mundur të adresonte raportin 
ndërmjet zgjedhjes së barit anestetik dhe rezultatit të 
pacientit.251
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7.2 Teknikat neuraksiale

Anestezioni spinal ose epidural (globalisht i njohur si 
neuraksial) indukon gjithashtu bllokadë të simpatikusit. Kur të 
arrihet dermatome torakal i nivelit 4, mund të ndodh ulje e 
nxitjes simpatike kardiake, me rënje pasuese të kontraktilitetit 
miokardial, frekuencës së zemrës dhe ndryshime në gjendjen e 
ngarkesës kardiake. Dobia nga anestezioni neuraksial vs 
anestezionit të përgjithshëm është debatuar shumë nëpër 
literaturë, me proponentë të efektit beneficial të anestezionit 
neuraksial dhe proponentët e mungesëssë efektit mbi kriteret 
siq janë mortaliteti apo morbiditeti i rëndë (IM, komplikimet 
tjera kardiake, embolia mushkërore, komplikimet mushkërore
etj). Debat i njejtë bëhet edhe për pacientët me SKV që duhet 
bërë operacion jokardiak. Duke marrë parasysh debatin e 
vazhdueshëm mbi këtë qështje, e kemi llogaritur se 
anestezioni dhe analgjezioni neuraksial mund të përdoreet për 
menagjimin e pacientëve me rrezik të lartë apo sëmundje 
kardiovaskulare. Një metaanalizë raportoi mbijetesë 
sinjifikativisht të përmirsuar dhe incidencë më të ulët të 
komplikimeve pasoperative tromboembolike, kardiake, dhe 
pulmonare kur përdorej bllokada neuraksiale, krahasuar me 
anestezionin e përgjithshëm.252Një analizë e një kohorti të 
madh të pacientëve me resekcion koloni, sugjeroi gjithashtu 
mbijetesë të përmirsuar me analgjezion epidural.253 Studime të 
randomizuara dhe një metaanalizë e disa testimeve klinike të 
randomizuara në pacientët e kirurgjisë jokardiake, që 
krahasojnë rezultatet me teknika anestetike regjionale dhe të 
përgjithshme, kanë shfaqur disa dëshmi të rezultateve të 
përmirsuara dhe të sëmundshmërisë së zvogluar postoperative 
me anestezion regjional. 254 – 256Një analizë e fundit 
retrospektive, e publikuar në 2013, e afro 400 000 pacientëve 
që i nënshtrohen atroplastikës totale të legenit apo gjurit, 
observoi një incidence qenësisht më të ulët të 
sëmundshmërisë madhore dhe vdekshmërisë në pacientët që 
marrin anestezion neuraksial.257Metaanaliza më e fundit 
deklaroi se kur u përdoren spinalet dhe epidurale për të 
zëvendsuar anestezionin e përgjithshëm (por jo kur u përdoren 
për të zvogluar sasinë e barnave të nevojshme për të ofruar 
anestezion të përgjithshëm), kishte një ulje sinjifikante prej 
29% në rrezikun për të vdekur gjatë operacionit.10 Në të dy 
situatat kishte ulje sinjifikante në rrezikun për pneumonia 
(55% kur zëvendsohej anestesioni i përgjithshëm dhe 30% kur 
uleshin nevojat për barna që përdoreshin për anestezion të 
përgjithshëm). Në të dy situatat, anestezioni neuraksial nuk 

mundi të zvoglojë rrezikun për IM. Në metaanaliza tjera të reja 
që synonin pavientët që bënin rivaskularizim të anësisësë 
poshtme (kategoria e pacientëve me faktorë rreziku për SKV), 
nuk kishte dallim në mortalitet, IM, apo amputim të anësisësë 
poshtme ndërmjet pacientëve të alokuar në anestezionin 
neuraksial kundrejt të përgjithshëm.258Meghithatë, anestezioni 
neuraksial shoqërohet me një rrezishmëri sinjifikativisht më të 
ulët për pneumoni.258Të dy këto metaanaliza u bazuan në 
numra relativisht të vegjël të studimeve (me rrezik të lartë 
anshmërisë) dhe të pacientëve, dhe nuk synonin specifikisht 
pacientët me sëmundje të dokumentuar kardiake. Edhepse 
nuk ka studime që analizojnë në mënyrë specifike ndryshimet 
në rezultatet lidhur me teknikat e anestezionit neuraksial në 
pacientët me sëmundje kardiake, përdorimi i kësaj teknike 
mund të konsiderohet në pacientët që nuk kanë 
kundërindikacione pas llogaritjes së ratios rrezik-benefit.
Pacientët kardiak janë shpesh në terapi me lloje të ndryshme 
të barnave që interferojnë me koagulim dhe duhet pasur 
kujdes për të siguruar aftësi të mjaftueshme koaguluese kur të 
aplikohen blloqet neuraksiale.259 Përveq kësaj, kombinimi i 
anestezionit të përgjithshëm me anestezioni epidural torakal 
është treguar se rrit sinjifikativisht rrezikun për hipertension 
arterial.260

7.3 Terapia e qëllim-drejtuar perioperative 

Ekziston dëshmi e akumuluar që nënvizon përparësitë e 
terapisë qëllim-drejtuar me lëngje në pacientët në kirurgjinë 
jokardiake. Terapia e drejtuar nga qëllimi synon të optimizoj 
performanceën kardiovaskulare, në mënyrë që të arrij 
shpërndarje normale apo mbinormale të oksigjenit indeve, me 
optimizimin e parangarkesës dhe funksionit inotrop duke 
përdorur caqe të paracaktuar hemodinamike. Për dallim nga 
terapia standarde e orientuar nga shenjat klinike apo ajo nga 
shtypja arteriale, terapi e drejtuar nga qëllimi bazohet në 
reagueshmërinë rrjedhëse apo fluide të variablave 
hemodinamik, siq janë vëllimi goditës, reagimi ndaj sfidave të 
lëngjeve, ose optimizimi i ngajshëm i vëllimit minutor.edhepse 
terapia e drejtuar kah qëllimi bazohej fillimisht në përdorimin 
ne kateterit të arteries pulmonare, janë zhvilluar teknika më 
pak invazive siq janp Dopleri ezofageal dhe dilucioni 
transpulmonar, si dhe analiza e avansuar e valëzimeve të 
presionit. Terapia e hershme qëllim-drejtuese me fluide – në 
kohortin e duhur të pacientëve dhe me protocol qartë të 
definua –ka dëshmuar se ulë mortalitetin dhe morbiditetin 
postoperative. 261,262 Benefiti në mortalitet i terapisë qëllim-
drejtuar me fluide ishte më i theksuar në pacientët me rrezik 
ekstrem të lartë për vdekje (>20%). Të gjithë pacientët me 
rrezik të lartë që i nënshtrohen kirurgjisë madhore kishin një 
përfitim prej kësaj terapie në aspektin e komplikimeve.263 Një 
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metaanalizë e publikuar në 2014 demostroi se, në pacientët 
me SKV, terapi qëllim-drejtuar ulte sëmundshmërinë madhore 
pa asnjë rritje të shkallës së ngjarjeve anësore 
kardiovaskulare.264

7.4 Shkallëzimi i rrezikut pas operacionit 
kirurgjik

Disa studime të kohës së fundit kanë demostruar se është e 
mundur të stratifikohet rreziku për komplikime dhe 
vdekshmëri postoperative me një system të thjeshtë poentimi 
kirurgjik ‘Apgar score’. 265 Ky stratifikim post-eventual mund të 
lejojë ridrejtimin e paientëve kah njësitë me intenzitet më të 
lartë ose kah matjet e selektuara postoperative të peptideve 
natriuretike dhe troponinave.3,266

7.5 Diagnoza e hershme e komplikimeve 
pasoperative

Disa publikime të fundit kanë demostruar se dallimet ndërmjet 
spitaleve, në aspektin e vdekshmërisë postoperative, nuk janë 
si pasojë e komplikimeve por nga mënyra se si janë menagjuar. 
267 Këto rezultate sugjerojnë se identifikimi i hershëm i 
komplikimeve postoperative, krahas menagjimit agresiv, do të 
mund të ulte sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë 
postoperative. Disa metaanaliza të fundit kanë demostruar se 
nivelet e rritura postoperative të koncentrimit të troponinave 
dhe BNP pas kirurgjisë jokardiake ishin të lidhura me rrezik 
sinjifikativisht më të lartë për mortalitet. 55,266,268 Testimi 
prospektiv VISION (Vascular Events In Noncardiac Surgery 
Patients Cohort Evaluation) konfirmoi rezultatet e këtyre 
metaanalizave. 3 Marrë së bashku, këto rezultate indikojnë se 
matjet e hershme të troponinave në pacientët e selektuar 
mund të nxisin pasojat terapeutike. Një testim jo i 
randomizuar demostroi se një mori e intervenimeve që 
synojnë të promovojnë homeostazën u shoqruan me incidencë 
sinjifikativisht të zvogluar të ngritjes postoperative të 
troponinave dhe ulje të sëmundshmërisë. 269 Pre- dhe 
postoperativisht, pacientët që do të mund të përfitonin më 
shumti nga matjet e BNP apo troponinave ultrasensitive janë 
ata me MET ≤4 ose me vlerës të indeksit të reviduar të rrezikut 
kardiak >1 për kirurgji vaskulare dhe >2 për kirurgji 
jovaskulare. Postoperativisht pacientët me Apgar score 
kirurgjik <7 duhet gjithashtu të monitorohen me matje të BNP 
apo troponinave ultrasensitive, në mënyrë që të detektohen 
komplikimet herët, pavarsisht prej vlerave të indeksit të 
reviduar të rrezikut kardiak.

7.6 Menagjimi pas-operativ i dhimbjes

Dhimbja e madhe postoperative, e raportuar në 5-10% të 
pacientëve, e rrit nxitjen simpatike dhe shtynë 
shërimin.270,271Analgjezioni neuraksial me anestetik lokal ose 
opioide dhe/ose alfa2 agonistë dhe opioidet intravenoze, të 
vetme ose në kombinim me barna antiinflamatore josteroide
NSAID, del të jetë regjimi më efektiv. Benefiti nga teknikat 
analgjetike invazive (neuraksiale) duhet të peshohet me 
rreziqet potenciale; kjo është posaqërisht e rendësishme kur 
të mirret parasysh bllokada neuraksiale në pacientët nën 
terapi kronike antitrobotike, për shkak të rrezikut të shtuar për 
të zhvilluar hematomë neuraksiale. Një metaanalizë e vitit 
2013, e cila analizoi ndikimin e analgjezionit epidural vs 
sistemik, konkludoise analgjezioni epidural u asocua me ulje 
sinjifikante <40% në mortalitet dhe një ulje sinjifikante në 
rrezikun për FA, SVT, DVT, depresion respirator, atelektazë, 
pneumoni, ileus, dhe nauze dhe vjellje postoperatore, si dhe 
përmirsoi rikthimin e funksionit të zorrëve, por sinjifikativisht e 
rriti rrezikun për HTA, prurit, retencë urinare, dhe bllokadë 
motorike.272 Tranzicioni prej dhimbjes akute post-operative në 
atë kronike post-kirurgjike është një pasojë fatëkeqe e 
kirurgjisë që ndikon negativisht në cilësinë e jetës së pacientit. 
Prevalenca e dhimbjes kronike postkirurgjike dallon në lloje të 
ndryshme të kirurgjisë. Disa të dhëna të kufizuara sugjerojnë 
se analgjezioni lokal apo regjional, gabapentina ose 
pregabalina, ose lidokaina iv, mund të kenë efekt preventive 
kundër dhimbjes perzistente postkirurgjike dhe mund të 
përdoren në popullatën me rrezik të lartë.273 Analgjezioni i 
kontrolluar nga pacienti është një alternative për zbutjen e 
dhembjes postoperative. Një metaanalizë e testimeve të 
kontrolluara të randomizuara kanë treguar se analgjezioni i 
kontrolluar nga pacienti ka disa përparësi, sa i përket 
satisfakcionit të pacientit, ndaj analgjezionit të kontrolluar nga 
infermieri apo nga nevoja. Nuk është demostruar ndonjë 
dallimsa i përket sëmundshmërisë ose rezultatit final. 
Analgjezioni i kontrolluar nga pacienti është një alternativë 
adekuate në pacientët jo të përshtatshëm për anestezion 
regjional. Rutinat për përcjellje dhe dokumentim të efekteve 
duhet të ndërmirren siq parashihet.270,274 – 276
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Rekomandimet mbi anestezionin
Rekomandimet Klasaa Nivelib Ref.c

Pacientët me rrezzik të lartë 
kardiak dhe kirurgjik duhet 
konsideruar për terapi qëllim-
drejtuar

IIa B 261-
264

Mund të konsiderohet matja e 
peptideve natriuretike dhe 
troponinave ultrasensitive pas 
operacionie në pacientët me rrezik 
të lartë për të përmirsuar 
shkallëzimin e rrezikut

IIb B 3, 55, 
266, 
268, 
272

Anestezioni neuraksial (i vetëm) në 
mungesë të kundërindikacioneve 
dhe pas llogaritjes së raporti rrezik-
dobi, e zvoglon rrezikun për 
mortalitet dhe morbiditet 
perioperativ krahasuar me 
anestezionin e përgjithshëm dhe 
mund të konsiderohet

IIb B

10, 
252-
257

Mund të konsiderohet shmangia i 
HTA (shtypja mesatare arteriale 
<60mmHg) për periudha të 
prolonguara kumulative 
(>30minuta)

IIb B 104, 
245, 
246

Mund të konsiderohet analgjezioni 
neuraksial në mungesë të 
kundërindikacioneve për të ofruar 
analgjezion pasoperative

IIb B 272

Mund të konsiderohet shmangiae
NSAIDve (posaqërisht COX2 
inhibitorëve) si analgjetikë të 
zgjedhjes sëparë në pacientët me 
SIZ ose goditje në tru

IIb B 279

SIZ- iscaemic heart disease – sëmundje iskemike e zemrës
aKlasa e rekomandimit
bNiveli i evidences
cReferencat që mbështesin rekomandimin

NSAIDs dhe inhibitorët e Ciklo-Oksigjenazës 2, kanë potencial 
të shkaktojnë Insuficiencë të zemrës dhe të veshkave, e 
poashtu edhe ngjarje tromboembolike, dhe duhet të evitohen 
në pacientët me iskemi miokardiale ose ateroskleroze difuze. 
Së fundi, është detektuar një rrezik i shtuar për ngjarje 
kardiovaskulare i asocuar me diklofenak, posaqërisht në 
popullatën me rrezik të lartë.277 COX2 inhibitorët shkaktojnë 
më pak ulqerime gastrointestinal dhe bronkospazma sesa 
COX1 inhibitorët. Nuk është definuar qartë vlera finale e 
këtyre barnave në trajtimin e dhimbjes postoperative në 
pacientët kardiak që i nënshtrohen kirurgjisë jokardiake. Këto 
barna duhet evituar në rastet e insuficiencës së veshkave dhe 
IZ, ose në pacientët e moshuar, që marrin diuretikë, ose ata 
me hemodinamikë jostabile.278 

8. Boshllëqet në evidenca

Task Forca ka identifikuar disa boshllëqe madhore në 
evidencat në disponim:

∞ Ka mungesë të të dhënave se si faktorët e rrezikut 
jokardiak (dobësia, BMI ekstrem e ulët apo e lartë, anemia, 
statusi imun) ndërveprojnë me factorët e rrezikut 
kardiovaskular dhe si ndikojnp np rezultatet e kirurgjisë 
jokardiake.

∞ Ekziston nevoja për poentime rreziku që mund të 
parashikojnë mortalitetin nga shkaqet jokardiake.

∞ Studime intervencionale ose të rezultateve duhet të 
kryhen që marrin në konsiderim vlerat e rritura postoperative 
të troponinave ultrasensitive, BNP dhe markerëve tjerë.

∞ Mbesin fusha të paqartësisë në aspektin e llojit, dozes 
dhe kohëzgjatjes optimal të terapisë perioperative me 
betabllokues në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë 
jokardiake me rrezik të lartë.

∞ Mbetet e panjohur nëse pacientët me rrezik kirurgjik 
intermediar kanë apo skanë benefit nga terapia perioeprative 
me betabllokues.

∞ Mbesin fusha të paqartësisë në aspektin e benefitit 
potencial nga fillimi i statinave në pacientët që nënshtrohen 
kirurgjisë me rrezik të lartë.

∞ Studime intervencionale ose të rezultateve duhet të 
kryhen mbi prevencën ose korigjimin e anomalive 
hemodinamike ose vlerave të ulëta të indeksit bispektral që 
janë statistikisht të asocuara me rezultate më të këqija.

∞ Mungon informacion i duhur mbi efektet e gjendjes 
së pacientit, madhësisë dhe shkathtësive të ekipit operator, 
dhe invazivitetit të procedurës,  mbi rezultatet e pas kirurgjisë 
jokardiake dhe këto do të kërkojnë hulumtime në studime të 
mëdha procedurë-specifike  të randomizuara multicentrike.  
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Faktorët pacient ose kirurgji specific e diktojnë strategjinë, dhe 
nuk lejojnë testim apo trajtim të mëtejmë kardiak. Konsulenti 
ofron rekomandime mbi menagjimin perioperativ, ndjekjen për 
ngjarje kardiake dhe vazhdimin e terapisë kronike 

Konsultanti mund të identifikoj factored e rreziukut dhe ofroj 
rekomandime mbi stilin e jetës dhe terapinë, sipas Udhrrëfyesve 
ESC. Në pac me 1 e më shumë fakt rrezikuEKG preoperative 
mund të bëhet për të monitoruar ndryshimet gjatë periudhës 
perioperative. Në pacientët me SIZ ose Iskemi miokardi të njohur 
fillimi i dozes së vogël titruese me betabllokues mund të 
konsiderohet. Në pacientët me IZ, dhe disfunksion sistolik, duhet 
konsideruar ACEipara operacionit. Në pacientët në kirurgji 
vaskulare  duhet konsideruar fillimi i statinave.

Opsionet e trajtimit duhettë diskutohen nga ekipi multidiciplinor, përfshirë 
mjekët e kujdesit perioperativ pasi intevenimet mund të kenë implikime në 
kujdesin anesteziologjik dhe kirurgjik. Psh në prani të anginës, varësisht nga 
rezultati i diskutimit pacientët mund të procedojnë me PCI , me DAPT, nëse 
kirurgjia mund të shtyhet, ose drejt në operacion nëse shtyrja është e 
pamundshme me terapi optimal medikamentoze

Përveq këtyre më lartë: eko e qetësisë dhe biomarkerët duhet 
konsideruar për evaluim të funksionit të VM dhe marrja e të 
dhënave prognostike për ngjarje perioperative dhe të vonshme 
kardiake

Përveq këtyre më lartë: në pacientët me një e mëshumë 
fakt rreziku mund të konsiderohen testime stresi 
joinvazive

Procedo me kirurgjinë e planifikuar

Angioplastika me 
balon: kirurgjia mund 
të kryhet  > 2 javë pas 
intervenimit me 
vazhdimin e aspirinës

BMS: kirurgjia mund të 
kryhet >4 javë  pas 
intervenimit. DAPT 
duhet vazhduar për së 
paku 4 javë

Kirurgjia mund të 
bëhet brenda 12 
muajve pas 
intervenimit për 
gjeneratat e vjetra DES 
dhe brenda 6 muajve 
te gjeneratat e reja të 
DES

CABG

Vazhdimi apo 
ndërprerja e aspirinës 
te pacientët më parë 
të trajtuar me aspirinë 
duhet konsideruar në 
periudhën 
perioperative dhe 
duhet bazuar mbi 
vendimin individual që 
varet nga rreziku për 
gjakderdhje peri-
operative e peshuar 
ndaj rrezikut për 
komplikime 
trombotike (Tabela 8)

Kirurgji

Po 

Stres iskemi :
Pa/e lehtë/e moderuar

Po 

I ulët

>4 MET

Rrezik intermediar 
kirurgjik

≤2MET

Stres iskemi 
ektenzive

Konsidero testime joinvazive. Ato mund të 
konsiderohen para çdo procedure për konsultim të 
pacientit,  ndryshim të menagjimit perioperativ në
raport me lllojin e kirurgjisë dhe teknikat anestetike

Faktorët kardiak të rrezikut (tabela 4)

Jo

Përcakto rrezikun procedurës kirurgjike (tab 3)

≤4MET

Në pacientët me kapacitet të ulët funksional 
konsidero rrezikun për procedurë kirurgjike

≥ 3 MET

Kirurgji me rrezik të lartë

Mat kapacietetin funksional

Interpretimi i rezultatetve të stress 
testeve joinvazive

Intermediar ose i ulët

Jo

Një prej gjendjeve aktive ose jostabilekardiake 
(tabela 9)

Kirurgji urgjente

Rekomandohet një menagjim i individualizuar 
perioperativ duke konsideruar benefitin potencial nga 
proceduar kirurgjike krahasuar me rezultatet anësore të 
parashikuara, dhe efektin e terapisë me barna dhe/ose 
revaskularizimit koronar.

Hapi 1

Hapi 2

Hapi 3

Hapi 4

Hapi 5

Hapi 6

Hapi 7

Figure 3Përmbledhje e evaluimit preoperativ të 
rrezikut kardiak dhe menagjimit perioperativ
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9. Përmbledhje
Figura 3 paraqet në formën algoritmike, një qasje hap-pas-hapi 
të bazuar në evidencë për përcaktimin se cilët pacientë 
përfirojnë nga testimi kardiak, revaskularizimi koronar, dhe 
terapia kardiovaskulare para intervenimit kirurgjik. Për secilin 
hap Komiteti ka përfshirë nivelin e rekomandimeve dhe 
fortësinë e evidencës  në Tabelën 8  shoqëruese.

Hapi 1. Duhet të vlerësohet urgjenca e procedurës kirurgjike. 
Në rastet urgjente, faktorët pacient- apo kirurgji-specifik 
diktojnë strategjinë dhe nuk lejojnë testim apo trajtim të 
mëtejmë kardiak. Në këto raste, konsultanti ofron 
rekomandime mbi menagjimin medikamentoz perioperativ, 
survejimin e ngjarjeve kardiake dhe vazhdimin e terapisë 
kronike medikamentoze kardiovaskulare.

Hapi 2. Nëse pacienti është jostabil, kjo gjendje duhet të 
qartësohet dhe trajtohet në mënyrë të duhur para operacionit. 
Shembuj janë sindromet koronare jostabile, IZ e 
dekompenzuar, aritmi të rënda,dhe sëmundje valvulare 
simptomatike. Stabilizimi zakonisht çon kah nulimi apo shtyrja 
e procedurës kirurgjike. Për shembull, pacientët me anginë 
pectoral jostabile duhet të referohen për angiografi koronare 
për të vlerësuar opcionet terapeutike. Opcionet e 
trajtimitduhet të diskutohen nga ekipi multidiciplinor i 
ekspertëve, përfshirë të gjithë mjekët e kujdesit perioperativ, 
sepse intervenimet mund të kenë implikime për kujdesin 
anesteziologjik dhe kirurgjik. Për shembull, inicimii DAPT pas 
vendosjes të stentit koronar mund të komplikoj anestezionin 
loko-regjional ose procedurat specifike kirurgjike. Varësisht 
nga rezultati i këtij diskutimi, pacientët mund ose të 
procedojnë me intervenim në arteriet koronare, që mund të 
jetë CABG, angioplastika me balon, apo vendosja e stentit, me 
inicimin e DAPT nëse procedura kirurgjike mund të shtyhet, 
ose të procedojnë drejtpërdrejtë në operacion me terapi 
optimal medikamentoze nëse shtyrja është jokompatibile. 

Hapi 3.Në pacientët stabil kardiak, duhet përcaktuar rreziku i 
procedurëskirurgjike (Tabela 3). Nëse rreziku kardiak i 
llogaritur 30-ditësh i procedurëskirurgjike në pacientët stabil 
kardiak, është i vogël (<1%), gjasat janë që rezultatet e 
ekzaminimeve nuk do të ndikojnë në menagjim dhe do të ishte 
më e përshtatshme të procedohet me procedurën kirurgjike të 
planifikuar. Mjeku mund të identifikoj factorët e rrezikut dhe 
të ofrojnë rekomandime mbi stilin e jetës dhe terapinë 
medikamentoze për të përmirsuar rezultatet afatgjata, siq 
tregohen në Tabelën 8. Fillimi i regjimit me beta-bllokues 
mund të konsiderohet pëerpara kirurgjisë tek pacientët me SIZ
të njohur ose iskemi miokardiale. Trajtimi në mënyrë ideale 
duhet të filloj ndërmjet 30 ditë dhe minimum 2 ditë përpara 
operacionit kirurgjik dhe duhet të vazhdohet postoperative. 

Beta-bllokada duhet të fillohet me një doze të vogël, ngadalë 
të titrohet dhe të rregullohet për të arritur frekuencën e 
zemrës në qetësi prej 60-70 bpm me shtypje sistolike të gjakut 
>100mmHg. Në pacientët me IZ dhe sifunksion sistolik të VM, 
e indikuar nga EF <40%, duhet të mendohen ACEi (ose ARBtë 
në pacientët që nuk tolerojnë ACEi)para operacionit. Në 
pacientë që i nënshtrohen kirurgjisë vaskulare, duhet 
konsideruar inicimi i terapisë me statina. Ndërprerja e aspirins 
duhet konsideruar në ata pacientë në të cilët homeostaza 
është e vështirë për tu kontrolluar gjatë kirurgjisë.

Hapi 4. Merr parasysh kapacitetin funksional të pacientit. Nëse 
një pacient asimptomatik apo kardiak-stabil ka kapacitet 
funksional të moderuar ose të mirë (>4MET), menagjimi 
perioperativ ka gjasa të mos ndryshohet në baza të rezultateve 
të testeve, pa marrë parasysh procedurën kirurgjike të 
planifikuar. Madje edhe në prani të faktorëve klinik të rrezikut, 
është e përshtatshme që pacienti të referohet për kirurgji. 
Rekomandimet për medikamente janë të njejta si në Hapin 3.

Hapi 5.Në pacientët me kapacitet funksional të moderuar apo 
të ulët, duhet konsideruar rrezikun nga procedura kirurgjike, 
siq nënvizohet në Tabelën 3. Pacientët e planifikuar për kirurgji 
me rrezik intermediary mund të procedojnë me 
operacionin.Përveq sugjerimeve të lartëshënuara, në pacientët 
me një apo më shumë faktorë rreziku klinik (Tabela 4), 
rekomandohet një EKG bazike preoperative për të monitoruar 
ndryshimet gjatë procedurës kirurgjike.

Hapi 6. Në pacientët e planifikuar për kirurgji me rrezik të 
lartë, duhet konsideruar ekzaminime joinvazive në pacientët 
me një apo më shumë faktorë rreziku klinik (Tabela 4). 
Ekzaminimet joinvazive mund gjithashtu të bëhen para çdo 
procedure kirurgjike për këshillimin e pacientit, ose ndryshimin 
e menagjimit perioperativ në raport me llojin e kirurgjisë dhe 
teknikat anestetike. Faktorët e rrezikut mund të identifikohen 
dhe të optimizohet terapia medikamentoze si në Hapin 3.

Hapi 7. Interpretimi i rezultateve të stres testeve joinvazive: 
pacientët pa stres-iskemi ose me iskemi të lehtë deri 
moderuar, sugjestive për sëmundje një-, apo dyvazale, mund 
të procedojnë me procedurën e planifikuar kirurgjike. Në 
pacientët me stres-iskemi ekstenzive (e vlersuar me test 
joinvaziv), rekomandohet menagjim perioperativ i 
individualizaur, duke marrë në konsideratë benefitin potencial 
të procedurës kirurgjike të propozuar, e peshuar me rezultatet 
anësore të parashikuara. Gjithashtu, efekti i terapisë me barna 
dhe/ose revaskularizimit koronar duhet të vlerësohet, jo 
vetëm për rezultatet imediate postoperative, por edhe për 
përcjelljen afatgjate. Në pacientët e referuar për PCI, inicimi 
dhe kohëzgjatja e terapisë antitrombocitare do të interferoj 
me procedurën kirurgjike të planifikuar (shiko sekcionet 4.2 
dhe 4.4).
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Tabela 8 Përmbledhje e vlerësimit dhe menagjimit paraoperativ të rrezikut kardiak
Hapi Urgjenca Gjendja 

kardiake
Lloji i 
kirurgjisë

Kapaciteti 
funksional

Numri i 
fakt 
klinik 
të 
rrezikut

EKG Echo 
e 
VMC

Stres 
testi me 
imazheri

BNP 
dhe 
TnTC

Beta-
bllokuesitDF

ACE
InhibE.

AspirinaE StatinatE Revaskularizimi 
koronar

1

Kirurgji 
urgjente

Stabile III C III C I B
(vazhdim)

IIa CH

(vazhdim)
IIb B
(vazhdim)

I C
(vazhdim)

III C
(vazhdim)

Kirurgji 
urgjente

JostabileG IIa C

2
Kirurgji
Elektiv

JostabileG I CG I CG III C IIb B I A

3 Kirurgji
Elektiv

Stabile Rrezik i ulët 
(<1%)

Asnjë III C III C III C III C III B IIa CH I CM IIa BJ III B

≥1 IIb 
C

III C III C IIa BJ IIa CH I CM IIa BJ III B

4 Kirurgji
Elektiv

Stabile Intermediar 
1-5% ose 
rrezik i 
lartë >5%

I 
shkëlqyeshëm 
ose i mirë

III C III C III C IIa BJ IIa CH I CM IIa BJ III B

5 Kirurgji 
elektive 

Stabile Rrezik 
intermediar 
1-5%

I dobët Asnjë IIb 
C

III C III C IIa BJ IIa CH I CM IIa BJ III B

≥1 I C III C IIb C IIa BJ IIa CH I CM IIa BJ III B

6 Kirurgji 
elektive

Stabile Rrezik i 
lartë >5%

I dobët 1-2 I C IIb 
CK

IIb C IIb 
BIK

IIb BIL IIa CH I C IIa BJ IIa B

≥3 I C IIb 
CK

I C IIb 
BK

IIb BIL IIa CH I C IIa BJ IIa B

ACE=enzima konvertuese e angiotenzines; BNP=peptide natriuretik i trurit, SIZ=sëmundja iskemike e zemrës. VM-ventrikuli i majtë, Zonat e vijëzuara; trajtimi duhet të konsiderohet nga 
ekipi multidiciplinor i ekspertëve
A-llojii i kirurgjisë (Tabela 3); rreziku për IM dhe vdekje kardiake Brenda 30 diteve të operacionit
B-faktorët e rrezikut klinik të paraqitur në tabelën 4
C-Në pacientët pa shenja dhe simptome të sëmunsjes kardiake ose anomali në EKG
D-testimi jo invaziv, jo vetëm për revaskularizim, por edhe për konsultim, e ndryshon menagjimin perioeprativ në raport me llojin e kirurgjisë dhe teknikat e anestezioni
E-fillimi i terapisë medikamentoze, por ne rast të kirurgjisë emergjente, vazhdimi i terapisë aktuale
F-trajtimi duhet të fillohet më së miri më pak se 30 ditë dhe më së paku 2 ditë para operaionit dhe duhet të vazhdohet postoperativ duke synuar frekuencën 60-70/min dhe TA>100mmHg
G-gjendjet jostabile kardiake të paraqitura në Tabelën 9. Rekomandimet bazohen në udhërrëfyesit actual, që rekomandojnë vlerësimin e funksionit të VM dhe EKG në këto gjendje
H-në prani të IZ dhe disfunksionit sistolik të VM (trajtimi duhet filluar së paku 1 javë para kirurgjisë)
I-në pacientët me SIZ dhe IM të vërtetuara
J-në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë vaskulare
K-evaluimi i funksionit të VM me Eko dhe matja e BNP rekomandohen në pacientët me IZ të vërtetuar ose dyshuar para kirurgjisë me rrezik intermediar ose të lartë në pacientët me IZ të 
vërtetuar apo të dyshuar (I A)
L-në prani të klasës ASA ≥3 ose indeksit të reviduar të rrezikut ≥2
M-aspirina duhet të vazhdohet të ipet pas vendosjes së stentit (për 4 javë pas BMS dhe 3-12 muaj pas DES implantimit)
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Tabela 9Gjendjet jostabile kardiake

 Angina pektorale jostabile

 Pamjaftueshmëriaakute e zemrës

 Aritmitë sinjifikante kardiake

 Sëmundja valvulare simptomatike

 Infarkti i vonë i miokardita dhe iskemi reziduale 
miokardiale

a IM brenda 30 ditëve të kaluara, sipas definicionit univerzal49

10. Shtojca

Shoqata Nacionale Kardiake të ESC aktivisht të involvuara 
në procesin e rishiqimit të Udhërrëfyesve 2014 të 
ESC/ESA mbi kirurgjinë jokardiake: vlerësimi dhe 
menagjimi kardiovaskular

Austria, Austrian Society of Cardiology, Bernhard Metzler 
– Azerbaijan, Azerbaijan Society of Cardiology, Rahima 
Gabulova – Belarus,BelorussianScientific Societyof 
Cardiologists,Alena Kurlianskaya – Belgium, Belgian 
Society of Cardiology, Marc J Claeys – Bosnia and 
Herzegovina, Association of Cardiologists of Bosnia & 
Herzegovina, Ibrahim Terzic´ – Bulgaria, Bulgarian 
Society of Cardiology, Assen Goudev – Cyprus, Cyprus 
Society of Cardiology, Petros Agathangelou – Czech 
Republic, Czech Society of Cardiology, Hana Skalicka –
Denmark, Danish Society of Cardiology, Lone Due 
Vestergaard – Estonia, Estonian Society of Cardiology, 
Margus Viigimaa – Finland, Finnish Cardiac Society, Kai 
Lindgren – France, French Society of Cardiology, Gerald 
Vanzetto – Georgia, Georgian Society of Cardiology, 
Zurab Pagava – Germany, German Cardiac Society, Malte 
Kelm – Greece, Hellenic Cardiological Society, Costas 
Thomopoulos – Hungary, Hungarian Society of 
Cardiology, Robert Gabor Kiss – Iceland, Icelandic Society 
of Cardiology, Karl Andersen – Israel, Israel Heart 
Society, Zvi Vered – Italy, Italian Federation of 
Cardiology, Francesco Romeo – Kyrgyzstan, Kyrgyz 
Society of Cardiology, Erkin Mirrakhimov – Latvia, 
Latvian Society of Cardiology, Gustavs Latkovskis –

Lebanon, Lebanese Society of Cardiology, Georges Saade 
– Libya, Libyan Cardiac Society, Hisham A. Ben Lamin –
Lithuania, Lithuanian Society of Cardiology, Germanas 
Marinskis – Malta, Maltese Cardiac Society, Mark 
Sammut – Poland, Polish Cardiac Society, Janina 
Stepinska – Portugal, Portuguese Society of Cardiology, 
Joao Manuel Pereira Coutinho – Romania, Romanian 
Society of Cardiology, Ioan Mircea Coman – Russia, 
Russian Society of Cardiology, Dmitry Duplyakov –
Serbia, Cardiology Society of Serbia, Marina Deljanin Ilic 
– Slovakia, Slovak Society of Cardiology, Juraj Dubrava –
Spain, Spanish Society of Cardiology, Vicente Bertomeu –
Sweden, Swedish Society of Cardiology, Christina 
Christersson – The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Macedonian FYR Society of Cardiology, 
Marija Vavlukis – Tunisia, Tunisian Society of Cardiology 
and Cardio-Vascular Surgery, Abdallah Mahdhaoui –
Turkey, Turkey, Turkish Society of Cardiology, Dilek Ural 
– Ukraine, Ukrainian Association of Cardiology, 
Alexander Parkhomenko – United Kingdom, British 
Cardiovascular Society, Andrew Archbold.
Përkthyer dhe përshtatur nga:

Dr. Ilir Bajraktari, Klinika e Kardiologjisë, Prishtinë, Maj 2015
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