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Fibrilaţia atrială paroxistică non-valvulară şi
disfuncţia tiroidiană la pacienţii vârstnici
Non-valvular paroxysmal atrial fibrillation and thyroid disfunction in elders
Asist. Univ. Dr. ALICE BĂLĂCEANU
Spitalul Clinic Judeţean Ilfov, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Disfuncţia tiroidiană manifestă apare frecvent în populaţia generală, ca şi disfuncţia tiroidiană subclinică, cu o
prevalenţă la adulţi de până la 12% şi o creştere a prevalenţei pe măsura înaintării în vârstă. Modificările minime
dar persistente ale nivelului seric ale hormonilor tiroidieni pot favoriza apariţia episoadelor de fibrilaţie atrială,
situaţie frecvent întâlnită mai ales la pacienţii vârstnici, care au şi simptomatologie cardiovasculară, predominant
dispnee şi palpitaţii cu ritm rapid. Debutul unui episod de fibrilaţie atrială poate fi datorat unei disfuncţii tiroidiene,
fiind necesare ecografia tiroidiană şi dozările hormonale, agenţii betablocanţi fiind tratamentul de elecţie la aceşti
pacienţi.
Cuvinte cheie: fibrilaţie atrială, disfuncţie tiroidiană

ABSTRACT
Overt thyroid dysfunction is common in the general population, as is subclinical thyroid dysfunction,
with prevalence among adults of up to 12% and increasing with age. Minimal but persistent modifications
of circulating thyroid hormone levels can favor episodes of atrial fibrillation. Especially older patients have
more cardiovascular symptoms, like dyspnea and heart palpitations. The new onset of atrial fibrillation
could be related to thyroid dysfunction, with the need for thyroid ultrasound and specific tests. Beta-blockers
could be the be er choice to such patients.
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isfuncţia tiroidiană manifestă apare
frecvent în populaţia generală, ca
și disfuncţia tiroidiană subclinică
(valori TSH anormale, cu valori în
limite normale ale hormonilor tiroidieni), cu o prevalenţă la adulţi de până la 12%
și o creștere a prevalenţei pe măsura înaintării în

vârstă. Tiroidita subacută este o boală autolimitată, caracterizată de o evoluţie clinică trifazică, iniţial hipertiroidism, apoi hipotiroidism
şi, în final, normalizarea funcţiei tiroidiene. Nivelurile crescute ale hormonilor tiroidieni din
faza iniţială de hipertiroidism apar ca rezultat al
distrucţiei foliculilor tiroidieni şi al eliberării
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hormonilor tiroidieni preformaţi în circulaţia sistemică. Alte condiţii caracterizate de creşterea
sintezei şi secreţiei de hormoni tiroidieni sunt:
boala Graves, guşa multinodulară toxică, adenomul toxic.
Modificările minime dar persistente ale nivelului seric ale hormonilor tiroidieni pot favoriza
apariţia episoadelor de fibrilaţie atrială, situaţie
frecvent întâlnită mai ales la pacienţii vârstnici,
care au şi simptomatologie cardiovasculară, predominant dispnee şi palpitaţii cu ritm rapid.
Hipertiroidismul manifest apare la un nivel
seric al TSH<0,1 mUI/L, cu niveluri serice ale fT4,
T3/fT3 deasupra limitelor superioare de referinţă. Hipertiroidismul subclinic cu nivelul seric
al TSH <0,4 mUI/L se întâlneşte la aproximativ
3,2% din populaţie şi apare mai frecvent la sexul
feminin, la vârstnici şi la indivizii cu aport redus
de iod în alimentaţie. Prezenţa guşii, a istoricului
familial de boală tiroidiană, a fibrilaţiei atriale şi
tratamentul cu amiodaronă cresc probabilitatea
de apariţie a hipertiroidismului subclinic.
Ambele tipuri de disfuncţie tiroidiană, subclinică şi manifestă au o prevalenţă crescută la
pacienţii cu fibrilaţie atrială.
Cele mai frecvente condiţii patologice asociate hipertiroidismului subclinic sunt fibrilaţia
atrială şi osteoporoza. Hipertiroidismul subclinic
exogen şi endogen creşte frecvenţa cardiacă,
masa ventriculului stâng, contractilitatea cardiacă şi produce disfuncţie diastolică de ventricul
stâng, cu alterarea relaxării şi aritmii atriale, dar
nu creşte şi prevalenţa aritmiilor ventriculare.
Multipli autori au raportat prevalenţa crescută a fibrilaţiei atriale la pacienţii cu disfuncţie
tiroidiană. La participanţii din lotul de studiu
Framingham Heart Study concentraţiile serice
ale TSH < 0,1 mUI/L datorate cauzelor exogene
şi endogene au fost asociate cu creşterea de 3
ori a riscului de apariţie a fibrilaţiei atriale pe o
perioadă de 10 ani, la bărbaţii şi femeile cu
vârsta peste 60 ani. Alt studiu a raportat o
creştere de până la 2,2 ori a a mortalităţii generale şi de până la 3 ori a mortalităţii cardiovasculare la pacienţii cu vârsta peste 60 de ani, cu
hipertiroidism subclinic endogen şi TSH < 0,5
mUI/L. Unii autori cred că riscul de apariţie a
fibrilaţiei atriale creşte de până la 5 ori la
pacienţii cu TSH < 0,4 mUI/L.
În practica clinică, la un pacient cu debut acut
de fibrilaţie atrială, mai ales cu vârsta peste 60
de ani, normo- sau subponderal şi fără sufluri
cardiace, ecografia tiroidiană este facilă, rapid
interpretabilă şi extrem de utilă. Frecvent se
întâlnesc mărirea de volum a glandei tiroide,
unul sau mai mulţi noduli cu aspect ecografic

divers (hipoecogen, hiperecogen, spongios,
complex, chisturi) cu vascularizaţie moderată
sau intensă la evaluarea Doppler color. (Fig. 1, 2,
3a, 3b) În această situaţie se fac determinări
hormonale, ale căror rezultate necesită timp,
costuri suplimentare şi examene de specialitate,
cu decizia unor posibile investigaţii ulterioare
(scintigrafie, puncţie, biopsie etc.), ce vor influenţa sau nu tratamentul ulterior. Până la obţinerea acestor rezultate, tratamentul iniţial al
fibrilaţiei atriale paroxistice asociate disfuncţiei
tiroidiene (suspicionată clinic şi ecografic) are ca
scop controlul farmacologic al răspunsului ventricular, prin titrarea dozelor de betablocante.
Tipul de betablocant utilizat depinde de comorbidităţile pacientului. Restul medicaţiei, ca şi
tratamentul anticoagulant, se face de asemenea
individualizat, în funcţie de vârstă, comorbidităţi,
riscul de tromboză şi de hemoragie, conform
ghidurilor actuale. Când nivelul seric redus al
TSH este datorat tiroiditei distructive, tratamentul simptomatic cu agenţi beta-blocanţi
este suficient, deoarece condiţia tiroidiană se
rezolvă spontan. În situaţia în care nivelul seric
al TSH este < 0,1 mUI/L se repetă TSH seric, fT4,
T3/fT3 la 4 săptămâni. Pacienţii cu TSH seric
între 0,1-0,45 mUI/L vor fi îndrumaţi către
consult şi tratament de specialitate endocrinologică, în special dacă sunt vârstnici, datorită
asocierii posibile cu mortalitate cardiovasculară
crescută.
În concluzie, pacienţii vârstnici au o prevalenţă crescută a disfuncţiei tiroidiene asociată

FIGURA 1. Noduli tiroidieni cu aspect spongios, la o
pacientă de 75 de ani, cu hipertiroidism secundar tratamentului cronic cu amiodaronă, pentru prevenţia
episoadelor repetitive de fibrilaţie atrială paroxistică

FIGURA 2. Nodul tiroidian hiperecogen de 2,5 cm
la o pacientă de 67 de ani cu guşă polinodulară şi
fibrilaţie atrială paroxistică nonvalvulară
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cu alte comorbidităţi. Debutul unui episod de
fibrilaţie atrială poate fi datorat unei disfuncţii
tiroidiene, fiind necesare ecografia tiroidiană şi
dozările hormonale, agenţii betablocanţi fiind
tratamentul de elecţie la aceşti pacienţi.

FIGURA 3.b. Examenul Doppler color la această
pacientă relevă o vascularizaţie bogată, difuză,
probabil tiroidită
FIGURA 3.a. Ecografia tiroidiană relevă lobi măriţi
de volum, cu aspect neomogen, polinodular şi în
plaje la o pacientă de 69 de ani cu fibrilaţie atrială
paroxistică non-valvulară
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