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REZUMAT
Sincopa reprezintă pierderea tranzitorie a stării de conștiență, asociată cu pierderea tonusului postural, 

prin hipoperfuzie cerebrală tranzitorie, caracterizată prin debut rapid, durată scurtă și recuperare spontană 
completă. Spectrul etiologic al sincopei este extrem de variat, de la afecțiuni banale, autolimitate, care nu 
pun viața în pericol, până la boli severe organice, care evoluează cu stop cardiac. Din punct de vedere etio-
logic, sincopa poate fi  de cauză refl exă, datorată hipotensiunii ortostatice, sau sincopă cardiacă. Testele para-
clinice utilizate pentru diagnosticul etiologic al sincopei includ masajul sinusului carotidian, ecografi a car-
diacă, monitorizarea electrocardiogramei pe 24 sau 48 de ore, testul mesei înclinate (testul tilt), studiul 
electrofi ziologic intracardiac, alte investigații paraclinice (test ECG de efort), coronarografi e, verifi carea 
pa cemaker-elor.
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ABSTRACT
Syncope is a transient loss of consciousness associated with loss of postural tone by transient cerebral 

hypoperfusion characterized by rapid onset, short duration and spontaneous complete recovery. Etiologic 
spectrum of syncope is extremely varied, from common problems, self-limited, not life-threatening, to severe 
organic illness, evolving with cardiac arrest. In terms of etiology, syncope may be due to a refl ex cause, to 
orthostatic hypotension or cardiac syncope. Laboratory tests for the diagnosis of syncope include carotid 
sinus massage, echocardiography, electrocardiogram monitoring for 24 or 48 hours, tilt table test, intracar-
diac electrophysiological study, other laboratory investigations (exercise ECG), angiography, pacemakers 
check-up.
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REFERATE GENERALE
5

Sincopa reprezintă pierderea tranzitorie a 
stării de conşti enţă, asociată cu pierderea tonu-
sului postural, prin hipoperfuzie cerebrală tran-
zitorie, caracterizată prin debut rapid, durată 
scurtă şi recuperare spontană completă. Acest 
simptom este foarte alarmant pentru pacient şi 

familia acestuia, dar şi pentru medic. Spectrul 
eti ologic al sincopei este extrem de variat, de la 
afecţiuni banale, autolimitate, care nu pun viaţa 
în pericol, până la boli severe organice, care 
evo luează cu stop cardiac.
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De cele mai multe ori, cauza sincopei nu este 
evidentă la primul contact cu pacientul, însă este 
foarte important diagnosti cul diferenţial rapid 
între sincopă şi stopul cardiac. 

Sincopa este un simptom frecvent în practi că. 
Într-un substudiu al Framingham Health Study, 
care a urmărit 7.814 de pacienţi ti mp de 17 ani, 
822 dintre aceşti a au raportat un episod sincopal 
(1). Incidenţa sincopei a crescut cu vârsta, ati n-
gând un vârf în jurul vârstei de 70 de ani. Inci-
denţa sincopei a fost egală la bărbaţi şi femei în 
studiul Framingham (1), deşi alte studii au ra-
portat o uşoară predominenţă la femei (2). În 
schimb, bărbaţii au o probabilitate mai mare de 
a avea o sincopă de cauză cardiacă (1,3). Sincopa 
reprezintă unul dintre simptomele frecvente 
pen tru care pacienţii se prezintă la depar ta men-
tele de primiri urgenţe şi, de asemenea, este res-
ponsabilă pentru un număr mare de internări. 
Unele raportări au găsit că un procent de 3-5% 
dintre prezentările la UPU se datorează sincopei, 
care reprezintă şi 1% din cauzele care au deter-
minat internarea (2,4-6). 

CLASIFICAREA SINCOPEI
Clasifi carea sincopei din punct de vedere eti -

o logic (Tabelul 1) împarte sincopa în:
1. Sincopă de cauză refl exă.
2. Sincopă datorată hipotensiunii ortostati ce.
3. Sincopă cardiacă.
Câteva studii mari epidemiologice au evaluat 

cauzele sincopei; în general, sincopele vaso va-
gale sunt cele mai frecvente, urmate de sinco-
pe le de cauză cardiacă (1,7,8). Bolile cardiovas-

culare care pot determina apariţia sincopei sunt 
reprezentate de boli structurale cardiace în care 
debitul cardiac scade brusc sau tulburări de ritm 
slab tolerate hemodinamic (tahicardii sau bradi-
cardii). Pacienţii care fac sincope de cauză car di-
acă au o rată mai mare de mortalitate comparati v 
cu cei cu sincope de cauza noncardiacă (1,2). 

Un studiu prospecti v pe 341 de pacienţi a 
găsit ur mătoarea distribuţie a cauzelor sincopei: 
refl exă (58%), de cauză cardiacă (23%), boli ne-
urologice sau psihiatrice (1%), cauze neexplicate 
(18%) (7). 

În practi că, există o serie de afecţiuni cata-
logate greşit ca sincopă:

 − afecţiuni cu pierderea parţială sau com-
pletă a conşti enţei, dar fără hipoperfuzie 
cerebrală: epilepsie, boli metabolice (hi-
po  glicemie, hipoxie, hiperventi laţie cu hi-
pocapnie);

 − afecţiuni fără afectarea conşti enţei: drop 
att acks, căderi, pseudosincopa psihogenă, 
accidente ischemice tranzitorii de origine 
caroti diană.

Evaluarea iniţială a unui pacient cu sincopă 
porneşte de la anamneza pacientului, dar şi a 
martorilor la evenimentul sincopal, care pot fur-
niza informaţii preţioase în legătură cu cir cum-
stanţele apariţiei sincopei. Anamneza trebuie 
completată de examenul obiecti v şi de efec tu-
area unei electrocardiograme. Evaluarea iniţială 
trebuie să răspundă la trei întrebări (9):

1. A fost cu adevărat un episod de sincopă?
2. Care este eti ologia?
3. Există date care să sugereze un risc crescut 

de evenimente cardiovasculare sau deces?

TABELUL 1. Clasifi carea eti ologică a sincopei

Sincopa de cauză refl exă Sincopa datorată hipotensiunii 
ortostati ce

Sincopa cardiacă

• Vasovagală
• Situaţională
• Hiperreacti vitatea sinusului 
   caroti dian
• Forme ati pice

Disautonomie primară:
– atrofi e multi sistem;
– boala Parkinson;
– demenţă cu corpi Lewy.
Disautonomie secundară:
– diabet zaharat;
– amiloidoza;
– uremie;
– leziuni medulare.
Secundară medicamentelor
– depleţie volemică;
– hemoragie;
– diaree;
– vărsături.

Aritmică
• Bradicardie
– boala de nod sinusal;
– bloc atrioventricular;
– defecţiuni pacemaker.
• Tahicardie
– supraventriculară;
– ventriculară.
Boală structurală cardiacă
– valvulopati e;
– infarct miocardic acut/ischemie;
– cardiomiopati e hipertrofi că;
– tumori cardiace;
– tamponadă;
– disfuncţii proteze valvulare.
Altele 
– trombembolism pulmonar;
– disecţie de aortă.
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Dacă răspunsul la aceste întrebări este afi r-
mati v, există o probabilitate foarte mare ca epi-
sodul respecti v să fi  fost sincopă. Dacă una sau 
mai multe întrebări au răspuns negati v, trebuie 
excluse alte cauze de sincopă. Obiecti vele diag-
nosti cului constau în diferenţierea sincopei ade-
vărate de afecţiunile care mimează sincopa, de-
terminarea prezenţei unei boli cardiace, sta bi-
li rea cauzei sincopei cu sufi cientă certi tudine 
pentru a iniţia tratamentul preventi v efi cient. 
Ana m neza trebuie să urmărească obţinerea unor 
informaţii ca: numărul de episoade sin co pale, 
simptomele asociate, existenţa unui pro drom, 
poziţia pacientului în momentul pro du cerii sin-
co pei (clinostati sm sau ortostati sm), durata
sim p tomelor, istoricul familial de moarte su bită, 
cardiomiopati i, afecţiuni congenitale arit   mo ge-
ne, tratamentul medicamentos urmat (an ti  hi per-
tensive, anti ischemice, anti depresive, anti  arit mi-
ce, diureti ce, medicamente ce prelungesc inter-
   valul QT), prezenţa unor comorbidităţi ne uro lo-
gice (boala Parkinson, epilepsie), uti lizarea de 
droguri recreaţionale, alcool etc.

Anamneza poate furniza o oarecare orientare 
diagnosti că, dacă este corect efectuată. Datele 
anamnesti ce care ne orientează către o sincopă 
de cauză refl exă sunt absenţa afecţiunilor car-
dio vasculare, istoricul lung de sincope recurente, 
debutul după expunerea la mirosuri neplăcute, 
zgomote neplăcute sau durere, după expunerea 
la medii aglomerate, căldură, asocierea cu grea-
ţă sau vărsături, debutul în ti mpul mesei sau 
post prandial, după mişcări bruşte ale capului. 
Sincopa prin hipotensiune ortostati că este suge-
rată de debutul după asumarea orto sta ti s mului, 
relaţia temporală cu iniţierea sau modifi carea 
tra tamentului vasodilatator, debutul după orto-
stati sm prelungit în spaţii aglomerate, supra în-
călzite, prezenţa unor afecţiuni de ti pul neuro-
pa ti ei autonome sau a boli i Parkinson. Sincopa 
cardiovasculară poate fi  suspectată în cazul pre-
zenţei unei boli cardiace structurale, a istoricului 
familial de moarte subită cardiacă sau canalo pa-
ti e, debutul sincopei după un efort fi zic, prezenţa 
modifi cărilor EKG de repaus sau precedarea sin-
copei de către palpitaţii.

Examenul obiecti v trebuie să includă obli ga-
toriu măsurarea tensiunii arteriale în clino sta-
ti sm şi ortostati sm. Examenul aparatului cardio-
vascular poate decela tulburări de ritm, existenţa 
sufl urilor de stenoză aorti că, stenoză pulmonară 
sau mixom atrial. Un zgomot 2 puternic, pal pa-
bil, poate sugera existenţa hipertensiunii pul mo-
nare. Efectuarea manevrei Valsalva poate fi  uti lă 
pentru diagnosti cul cardiomiopati ei hipertrofi ce 
(accentuarea sufl ului de ejecţie). 

Electrocardiograma este obligatorie la toţi pa-
cienţii cu sincopă. Aceasta poate fi  sugesti vă 
pentru o tulburare de ritm ca şi cauză a sincopei, 
dacă evidenţiază următoarele elemente:

• Tulburări de conducere intraventriculară: 
bloc bifascicular (bloc de ramură stângă 
sau bloc de ramură dreaptă asociat cu he-
mibloc anterior stâng sau hemibloc poste-
rior stâng);

• Bloc atrioventricular de grad 2 Mobitz I;
• Bradicardie sinusală asimptomati că (<50/

min), bloc sinoatrial sau pauză sinusală ≥3 
secunde în absenţa unui tratament crono-
trop negati v;

• Sindrom Wolf-Parkinson-White;
• Interval QT lung sau scurt;
• Bloc de ramură dreaptă cu supradenivelare 

de ST în derivaţiile V1-V3 (sindrom Brugada);
• Unde T negati ve în derivaţiile precordiale 

drepte, unde epsilon şi potenţiale ventri-
culare tardive sau cardiomiopati e arit mo-
genă de ventricul drept;

• Unde Q de infarct miocardic sechelar.
Electrocardiograma poate prezenta elemente 

sugesti ve pentru cardiomiopati a obstructi vă sau 
bronhopneumopati a obstructi vă cronică. Dece-
larea unor elemente patologice electro cardio-
gra fi ce nu poate stabili însă cu certi tudine o le-
gă tură cauzală între acestea şi apariţia sincopei, 
fi ind necesare teste suplimentare. Totuşi, ghi du-
rile Societăţii Europene de Cardiologie din 2009 
menţionează ca fi ind diagnosti ce pentru apariţia 
unei sincope de cauză aritmică următoarele:

• bradicardia sinusală persistentă <40/min 
sau bloc sinoatrial repeti ti v sau pauze si-
nu sale peste 3 secunde;

• bloc atrioventricular de grad 2 Mobitz II 
sau de grad 3;

• bloc de ramură stângă alternând cu bloc 
de ramură dreaptă;

• tahicardie ventriculară sau tahicardie su-
praventriculară paroxisti că;

• funcţionarea defectuoasă a pacema ke re-
lor sau defi brilatoarelor implantabile, cu 
pauze.

După un prim examen obiecti v şi o primă 
eva luare a bolnavului cu sincopă în depar ta-
men tul de primiri urgenţe, o etapă importantă a 
algoritmului diagnosti c este strati fi carea riscului, 
necesară în vederea adoptării deciziei de inter-
nare a bolnavului sau a conti nuării investi gaţiilor 
în regim ambulator. În general, scorurile de risc 
actuale nu evaluează riscul pe termen scurt, uti l 
în departamentul de urgenţă. În general, în ca-
tegoria de risc crescut, care necesită spitalizare 
de urgenţă, intră pacienţii vârstnici, cu istoric de 
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boală cardiacă ischemică, valvulopati i, ti nerii cu 
sincopă la efort fi zic sau istoric familial de moar-
te subită cardiacă, anamneză sugesti vă pentru 
sindrom coronarian acut, cu tulburări de ritm, 
sau pacienţii la care se identi fi că sufl uri de ste-
noză aorti că, cardiomiopati e hipertrofi că, mi xom 
sau hipertensiune pulmonară (9). Prezenţa co-
mor bidităţilor precum anemie severă sau di se-
lec trolitemii importante impune, de asemenea, 
spitalizarea (9).

Testele paraclinice uti lizate pentru diag nos ti cul 
eti ologic al sincopei includ masajul sinusului 
caroti dian, ecografi a cardiacă, monitorizarea elec-
trocardiogramei pe 24 sau 48 de ore, testul mesei 
înclinate (testul ti lt), studiul electro fi  zio logic 
intracardiac, alte investi gaţii paraclinice (test ECG 
de efort), coronarografi e, verifi carea pacemaker-
elor. Ghidurile din 2009 ale Societăţii Europene de 
Cardiologie (9) recomandă efec tu area masajului 
sinusului caroti dian la pacienţii cu vârsta peste 40 
de ani, a ecocardiografi ei la pacienţii cu istoric de 
boală cardiacă sau date clinice sugesti ve pentru 
boală cardiacă struc tu rală, a monitorizării ECG 
dacă există suspiciunea de sincopă aritmică şi a 
testului ti lt dacă există suspiciunea de sincopă prin 
hipotensiune orto stati că. 

Masajul sinusului caroti dian este diagnosti c 
pentru hipersensibilitatea sinusului caroti dian 
dacă apare sincopa în ti mpul masajului, în pa-
ralel cu o pauză mai lungă de 3 secunde şi/sau o 
scădere a tensiunii arteriale sistolice de peste 
50 mm Hg. Masajul sinusului caroti dian nu tre-
buie efectuat la pacienţii cu istoric de accidente 
ischemice tranzitorii sau accidente vasculare ce-
rebrale în ulti mele 3 luni şi la pacienţii cu sufl uri 
caroti diene.

Testul mesei înclinate poate fi  uti l în cazurile 
ati pice de sincopă şi pentru educarea pacienţilor 
să recunoască simptomele prodromale. 

Ecocardiografi a se recomandă pacienţilor cu 
sincopă la care se suspectează o boală cardiacă 
structurală, în vederea strati fi cării riscului (9,10). 
Evaluarea ecocardiografi că poate decela pre-
zenţa disfuncţiei ventriculului stâng, a unei ste-
noze aorti ce sau a cardiomiopati ei hipertrofi ce 
(11); de asemenea, prezenţa hipertensiunii pul-
monare sau a unor cavităţi drepte dilatate poate 
sugera un trombembolism pulmonar (10). Ghi-
durile Societăţii Europene de Cardiologie men-
ţionează că ecocardiografi a este diagnosti că 
pen tru sincopă numai dacă decelează o stenoză 
aorti că severă, o tumoră obstructi vă (mixom 
atrial) sau tromb, tamponadă cardiacă, disecţie 
de aortă sau o anomalie congenitală a arterelor 
coronare (9).

Monitorizarea electrocardiografi că este ne-
cesară dacă se suspectează o sincopă aritmică. 

În practi că se uti lizează monitorizarea Holter pe 
24 sau 48 de ore, insertable loop recorder (în 
sincopele recurente de cauză neclară) sau ex-
ternal loop recorder (când intervalele dintre 
simp tome sunt <4 săptămâni). Monitorizarea 
ECG este diagnosti că dacă se decelează o co-
relaţie între sincopă şi o tulburare de ritm. 

Studiul electrofi ziologic este recomandat în 
cazuri selecţionate cu sincope neexplicate, în 
parti cular la cei cu boală cardiacă structurală 
(12,13-17). Societatea Europeană de Cardiologie 
recomandă studiul electrofi ziologic la pacienţii 
cu boală coronariană la care se suspicionează o 
tulburare de ritm ca şi cauză a sincopei, dar şi la 
pacienţii cu bloc de ramură la care testele non-
invazive nu au reuşit să stabilească diagnosti cul. 
Bolnavii cu fracţia de ejecţie a ventriculului 
stâng ≤30 % şi antecedente de infarct miocardic 
(cu sau fără sincopă) sunt candidaţi pentru im-
plantarea de defi brilatoare, indiferent de re zul-
tatul studiului electrofi ziologic. 

Electrocardiograma cu test de efort se reco-
mandă la bolnavii cu sincopă în ti mpul sau după 
un efort fi zic şi este diagnosti că atunci când apare 
sincopa în prezenţa anomaliilor EKG sau a apa-
riţiei hipotensiunii arteriale, blocului atrio ven-
tri cular de grad 2 sau 3. Anterior testului de efort 
este obligatorie ecografi a cardiacă.

Investi gaţiile neurologice pot fi  uti le pentru 
diagnosti cul unei epilepsii sau al unor afecţiuni 
cerebrovasculare. Electroencefalograma, tomo-
grafi a computerizată cerebrală, rezonanţa mag-
neti că cerebrală, examenul Doppler al arterelor 
caroti de nu sunt investi gaţii de primă intenţie la 
bolnavii cu sincopă şi sunt rareori diagnosti ce 
pentru aceşti a. Pot fi  uti le pentru diagnosti cul 
traumati smelor cerebrale care apar în urma 
pier derii tonusului postural în sincopă. 

Bolnavii vârstnici care se prezintă cu sincopă 
au ca şi eti ologie frecventă hipotensiunea orto-
stati că, sincopa refl exă sau tulburările de ritm 
(9). La această categorie de vârstă este impor-
tantă diferenţierea sincopei de căderile acci den-
tale. Masajul sinsului caroti dian este în mod 
spe cial uti l, ca şi monitorizarea Holter a ritmului 
pe 24 de ore sau monitorizarea ambulatorie 
auto mată a tensiunii arteriale. 

Un aspect deosebit de important în evaluarea 
bolnavilor cu sincopă este legat de recomandările 
privind capacitatea acestora de a conduce auto-
vehicule. Ghidurile europene recoman dă inter-
zi cerea şofatului profesionist la pacienţii cu defi -
brilatoare implantabile şi la cei cu sincope 
re fl exe recurente (9). Pacienţilor cu tulburări de 
ritm li se permite şofatul după tratamentul cu 
succes al aritmiei (9). 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 4(37), AN 2014

229

1. Soteriades E.S., Evans J.C., Larson 
M.G., et al. Incidence and prognosis of 
syncope. N Engl J Med 2002; 347:878.

2. Kapoor W.N. Evaluation and outcome of 
patients with syncope. Medicine (Baltimore) 
1990; 69:160.

3. Freed L.A., Eagle K.A., Mahjoub Z.A., et 
al. Gender differences in presentation, 
management and cardiac event-free 
survival in patients with syncope. Am J 
Cardiol 1997;80:1183.

4. Manolis A.S., Linzer M., Salem D., et al. 
Syncope: current diagnostic evaluation and 
management. Ann Intern Med 1990; 
112:850

5. Kapoor W., Karpf M., Levey G.S. Issues in 
evaluationg patients with syncope. Ann 
Intern Med 1984; 100;755.

6. Kapoor W.N., Karpf M., Wieand S., et al. 
A prospective evaluation and follow-up of 
patients wuith syncope. N Engl J Med 
1983; 309:197.

7. Alboni P., Brignole M., Menozzi C., et al. 
Diagnostic value of history in patients with 
syncope with or without heart disease. 
J Am Coll Cardiol 2001; 37:1921.

8. Mathias C.J., Deguchi K., Schatz I. 
Observations on recurrent syncope and 
presyncope in 641 patients. Lancet 2001; 
357:348. 

9. Task Force for the Diagnosis and 
Management of Syncope, European 

Society of Cardiology (ESC), European 
Heart Rhythm Association (EHRA), et al. 
Guidelines for the diagnosis and 
management of syncope (version 2009). 
Eur Heart J 2009; 30:2631.

10. Strickberger S.A., Benson D.W., 
Biaggioni I., et al. AHA/ACCF Scientifi c 
Statement on the evaluation of syncope: 
from the American Heart Association 
Councils on Clinical Cardiology, 
Cardiovascular Nursing, Cardiovascular 
Disease in the Young, and Stroke, and the 
Quality of Care and Outcomes Research 
Interdisciplinary Working Group; and the 
American College of Cardiology 
Foundation: in collaboration with the Heart 
Rhythm Society: endorsed by the American 
Autonomic Society. Circulation 2006; 
113:316.

11. Sarasin F.P., Junod A.F., Carballo D., et 
al. Role of echocardiography in the 
evaluation of syncope: a prospective study. 
Heart 2002; 88:363.

12. Bachinsky W.B., Linzer M., Weld L., et al. 
Usefulness of clinical characteristics in 
predicting the outcome of electrophysiologic 
studies in unexplained syncope. Am J 
Cardiol 1992; 69:1044.

13. Olshansky B., Mazuz M., Martins J.B. 
Signifi cance of inducible tachycardia in 
patients with syncope of unknown origin: a 

long-term follow-up. J Am Coll Cardiol 
1985; 5:216.

14. Kapoor W.N., Hammill S.C., Gersh B.J. 
Diagnosis and natural history of syncope 
and the role of invasive electrophysiologic 
testing. Am J Cardiol 1989; 63:730.

15. Teichman S.L., Felder S.D., Matos J.A., 
et al. The value of electrophysiologic 
studies in syncope of undetermined origin: 
report of 150 cases. Am Heart J 1985; 
110:469.

16. Krol R.B., Morady F., Flaker G.C., et al. 
Electrophysiologic testing in patients with 
unexplained syncope: clinical and 
noninvasive predictors of outcome. 
J Am Coll Cardiol 1987; 10:358.

17. European Heart Rhythm Association, 
Heart Rhythm Society, Zipes DP, et al. 
ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for 
management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden 
cardiac death: a report of the American 
College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force and the European 
Society of Cardiology Committee for 
Practice Gudelines (Writing Committee to 
Develop Guidelines for Management of 
Patients With Ventricular Arryhthmias and 
the Prevention of Sudden Cardiac Death). 
J Am Coll Cardiol 2006; 48:e247.

BIBLIOGRAFIE

Vizitaţi site-ul 

SOCIETĂȚII ACADEMICE DE MEDICINĂ A FAMILIEI

www.samf.ro


