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REZUMAT
Sindromul Kounis reprezintă asocierea între o reacţie alergică şi un sindrom coronarian acut, prin intermediul 

mediatorilor eliberaţi în timpul procesului de activare mastocitară. Prezentăm cazul unei paciente de 79 de ani cu 
o sincopă survenită la o oră după ce a fost înţepată de o viespe. Examenul clinic a fost normal, cu excepţia 
membrului superior stâng, care era edemaţiat. Electrocardiograma a arătat supradenivelare de segment ST în 
derivaţiile inferioare şi unde T negative în derivaţiile anterioare. Pacientei i s-a efectuat coronarografi e de urgenţă, 
aceasta decelând o stenoză de 40% la nivelul arterei interventriculare anterioare medii. S-a decis tratament 
conservator. Pacienta a primit tratament antiischemic standard, cu evoluţie foarte bună. Considerăm acest caz ca 
fi ind un sindrom Kounis indus de o înţepătură de viespe asociată cu un infarct miocardic acut inferior silenţios.  

Cuvinte cheie: sindrom Kounis, activare mastocitară, sindrom coronarian acut

ABSTRACT
Kounis syndrome is defi ned as an association between an acute coronary syndrome and acute systemic 

allergy involving vasoactive mediators released during the activation of the mast cells. A 79 year old woman 
arrives at the emergency department with syncope; she was stung by a wasp an hour before symptoms’ onset. 
Clinical examination was normal, excepet her left  upper limb which had important edema. The ECG revealed 
ST-segment elevation in the inferior leads and negative T waves in the anterior leads. Emergency coronary 
angiography was performed, which revealed a 40% stenotic plaque on the mid LAD. A conservative approach 
was decided. The patient received standard anti-ischemic treatment and she was safely discharged aft er 6 days. 
We considered this case a Kounis syndrome induced by a wasp sting associated with a silent inferior myocardial 
infarction. 

Keywords: Kounis syndrome, mast cell activation, acute coronary syndrome

Prezentăm cazul unei paciente de 79 de ani, 
fără alţi factori de risc cardiovasculari cunoscuţi, 
fără istoric medical semnifi cati v, fără tratament 
cronic, care s-a prezentat la camera de gardă 

pentru un episod sincopal survenit la o oră după 
ce fusese înţepată de o viespe la nivelul mâinii 
stângi. La prezentare, pacienta era stabilă hemo-
dinamic şi respirator, cu examen cardiovascular 
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şi neurologic în limite normale, cu edem impor-
tant la nivelul membrului superior stâng şi fără 
angină pe parcursul întregului eveniment. Elec-
tro cardiograma pacientei prezenta aspect su-
gesti v pentru un sindrom coronarian acut cu su-
pradenivelare de segment ST în teritoriul inferior 
(Fig. 1). 

S-a decis coronarografi a de urgenţă prin 
abord radial: se decelează o arteră coronară 
dreaptă gracilă şi o arteră circumfl exă domi nan-
tă, ambele fără plăci ateroscleroti ce. Descen-
denta anterioară este de ti p III, cu un traiect ce 
înconjoară apexul şi irigă un segment important 
al peretelui inferior, având o placă de aterom cu 
aspect instabil în segmentul mediu, distal de 
septala majoră şi de un ram diagonal important, 

care însă nu realizează o stenoză semnifi cati vă 
(30-40%), cu un fl ux TIMI 3 în distalitate (Fig. 2). 
S-a decis tratament conservator. 

Biologic, pacienta a prezentat la internare 
leucocitoză (17.300/mcL), cu eozinofi le 6,5%, 
remisă la externare, dinamică enzimati că spe ci-
fi că necrozei miocardice cu un ti tru CK-MB 
maxim de 50U/L, probe renale normale, gli ce-
mie normală, hipercolesterolemie. Ecocardio-
gra fi c, se decelează cavităţi cardiace nedilatate, 
hipokinezie de segment apical al peretelui in-
ferior, FE=55%, disfuncţie diastolică de ti p re-
laxare întârziată; fără valvulopati i; pericard liber.

Pacienta a avut o evoluţie favorabilă pe par-
cursul internării sub tratament dublu anti  agre-
gant, betablocant, IECA şi stati nă, rămânând 

FIGURA 1. EKG la prezentare: ritm sinusal, AV = 65/min., supradenivelare ST în teritoriul inferior, imagine în oglindă 
în teritoriul lateral, unde T negati ve în V3-V6
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asimptomati că, cu regresia parametrilor bio lo-
gici şi normalizarea electrocardiogramei (Fig. 3), 
externându-se în stare bună, cu acelaşi tra ta-
ment. La 12 luni de la eveniment, pacienta este 
compliantă la tratament şi asimptomati că.

DISCUŢII

Aspectul ECG de la prezentare al pacientei 
este sugesti v pentru o ocluzie repermeabilizată 
în teritoriul descendentei anterioare. Wellens 
des crie acest aspect ECG ca fi ind ti pic pentru 
ocluzia descendentei anterioare lungi (ti p III) 
după desprinderea ramurilor septale şi dia go-
nale semnifi cati ve, cu o zonă de ischemie limi-
tată inferoapical, vectorul de deviaţie al seg-
mentului ST fi ind orientat spre acest segment. 
(1) Astf el, aparent paradoxal, deşi pacienta pre-
zintă leziunea responsabilă la nivelul des cen-
dentei anterioare, aspectul ECG corelat cu eco-

grafi a cardiacă plasează infarctul în teritoriul 
in ferior. 

Limitarea ariei de infarct doar la nivelul seg-
mentului apical al peretelui inferior se poate 
explica atât prin ti mpul probabil scăzut de is-
chemie, aspect susţinut de ti trul maxim relati v 
redus al CK-MB, cât şi prin posibila evoluţie lo-
cală a plăcii. O ocluzie tromboti că de durată 
scurtă cu liza rapidă parţială a trombului şi em-
bolizarea sa în distalitate, ar explica aspectul 
ECG în teritoriul anterior, dar şi supradenivelarea 
restantă în teritoriul inferior.

Sincopa de la debut poate avea o eti ologie 
plurifactorială:

• hipotensiune arterială survenită în con-
textul reacţiei alergice;

• hipotensiune arterială datorată refl exului 
Bezold-Jarisch în IMA inferior;

• disritmii primare în contextul sindromului 
coronarian acut, nedecelate ulterior la 
exa menul Holter/24 de ore efectuat pe 
parcursul internării;

• sincopă de cauză neurologică; având în 
vedere examenul clinic normal, această 
eti ologie pare cea mai puţin probabilă. 

Ceea ce atrage atenţia la această pacientă 
este asocierea dintre un eveniment alergic şi un 
sindrom coronarian acut, asociere ce poartă în 
literatură denumirea de sindrom Kounis. (2)

Sindromul Kounis este defi nit drept coexis-
tenţa ischemiei miocardice acute şi a unei reacţii 
de hipersensibilitate ce implică acti varea celu-
lelor infl amatorii (reacţie alergică, anafi lacti că 
sau anafi lactoidă). Mecanismul fi ziopatologic 
pri mar este degranularea mastocitară prin 
intermediul IgE sau prin acti varea complemen-
tului ce determină secreţia de anafi latoxine: 

FIGURA 2. Coronarografi e: incidenţa OAD 25° – cran. 
45°; stenoză 40% pe descendenta anterioară medie

FIGURA 3. ECG la externare: ritm sinusal, AV = 65/min, unde T negati ve în V3-V6, DII, DIII, aVF
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astf el, se eliberează mediatori vasoacti vi ce au 
drept efect vasospasmul coronarian (3), dintre 
care cei mai importanţi sunt histamina, sero-
tonina şi leucotrienele, dar şi diverse ti puri de 
proteaze, factori de acti vare plachetari sau cito-
kine şi chemokine eliberate în cursul reacţiei de 
hipersensibilitate, substanţe ce pot duce la ero-
ziuni endoteliale şi tromboze arteriale conse-
cuti ve. (4,5) Renina este şi ea eliberată în cursul 
proceselor anafi lacti ce şi poate fi  implicată în 
injuria miocardică. (6)

Histamina acţionează la nivelul a patru cate-
gorii de receptori, fi ecare putând contribui la se-
veritatea injuriei miocardice alergice. (7) Re cep-
torii H1 mediază vasoconstricţia coronariană, în 
vreme ce receptorii H2 au un rol relati v scăzut în 
vasodilataţia coronariană. Interacţiunea celor 
două ti puri de receptori va determina scăderea TA 
diastolice şi creşterea presiunii pulsului. Receptorii 
H3 inhibă eliberarea noradrenalinei, iar receptorii 
H4 reglează chemotaxia masto ci telor, eozinofi lelor 
şi limfocitelor, favorizând ade ziunea moleculară. 
Histamina poate induce, de asemenea, acti varea 
plachetară şi potenţa efectul trombinei.

E importantă diferenţierea sindromului coro-
narian acut alergic de injuria miocardică secun-
dară hipoperfuziei ce apare în contextul acti vării 
mastocitare. (8) Vasodilataţia indusă de procesul 
anafi lacti c determină scăderea întoarcerii ve-
noase cu scăderea consecuti vă a debitului car-
diac, ce va determina hipoperfuzie coro na ri ană 
şi ischemie consecuti vă.

Agenţii eti ologici citaţi de sindrom Kounis in-
clud: medicamente (analgezice, anti bioti ce, an-
ti  infl amatoare nesteroidiene, miorelaxante, in-
hibitori de pompă de protoni, anti neoplazice, 
agenţi de contrast, corti coizi, anestezice intra ve-
noase, tromboliti ce, anti coagulante), factori de 
mediu (alergeni alimentari, înţepături de fur nici, 
albine, viespi, veninul de viperă, latex, ie deră) 
sau afecţiuni de ti pul: angioedem, astm bronşic, 
urti carie, mastocitoză, sindrom Churg-Strauss, 
boala serului. (9) În ce priveşte înţe pă tura de 
insecte, veninul acestora conţine pep ti de, pro-
teine şi amine vasoacti ve cu efect direct cardio-
toxic, dar se comportă, de asemenea, ca un aler-
gen, cu acti varea mastocitelor şi declan şarea 
con secuti vă a cascadei infl amatorii. (10) 

Sunt descrise trei variante de sindrom Kounis 
(11):

• Tipul I: pacienţi fără factori de risc cardio-
vasculari şi cu coronare epicardice per-
meabile, la care cascada infl amatorie de-
clanşată de reacţia de hipersensibilitate 
determină apariţia vasospasmului coro-
narian izolat, fără fenomene tromboti ce 
adăugate;

• Tipul II: pacienţi cu ateroscleroză coro na-
riană preexistentă, cunoscută sau nu, la 
care mediatorii vasoacti vi eliberaţi deter-
mină eroziunea sau ruptura plăcii ± vaso-
spasm, cu progresie spre infarct miocardic 
acut;

• Tipul III: pacienţi cu tromboză intra-stent, 
la care trombul intracoronarian colorat 
hematoxilin-eozină şi Giemsa arată pre-
zenţa de eozinofi le şi, respecti v, mastocite. 
(12,13)

Nu toţi pacienţii care suferă o reacţie alergică 
dezvoltă un sindrom coronarian; ipoteza este că 
există o limitare a acti vării mastocitelor şi a eli-
berării de mediatori, dincolo de care apar spas-
mul coronarian şi/sau eroziunea plăcilor de 
aterom. Această limitare e strâns legată de 
localizarea reacţiei anti gen-anti corp, aria de ex-
punere, eliberarea mediatorilor şi de severitatea 
reacţiei alergice. (14)

Determinarea serică a mediatorilor infl a ma-
tori poate aprecia eti ologia alergică a sindro-
mului coronarian, în special la cei fără factori de 
risc cardiovasculari. Astf el de markeri în curs de 
a fi  studiaţi sunt: prostaglandina D2, carboxi-
pep ti daza, IL 4, IL 6, CRP şi triptaza. (15) Ni ve-
lurile ridicate de triptază sunt unul din principalii 
markeri ai anafi laxiei, dar nu pot fi  uti lizaţi de 
ruti nă din cauza ti mpului de înjumătăţire scurt, 
de ~ 90 de minute. Recent, triptaza serică a fost 
studiată ca un nou marker al instabilităţii plăcii 
de aterom datorită mastocitelor existente la 
nivel cardiac. (16)

Sindromul Kounis este citat în asociere cu: 
coronaropati a în transplantul cardiac alogenic, 
cardiomiopati a Takotsubo, miocardita de hiper-
sensibilitate. (17) Recent, au fost descrise va-
riante de sindrom Kounis implicând arterele ce-
rebrale (18) şi mezenterice. (19) 

Deşi nu există criterii diagnosti ce certe pen-
tru a diferenţia angina Prinzmetal de sindromul 
Kounis, orice pacient care prezintă semne şi 
simptome ale unei reacţii alergice asociate cu 
semne clinice, electrice şi biologice sugesti ve de 
ischemie miocardică acută ar trebui diagnosti cat 
cu sindrom Kounis. Diferenţierea e importantă 
deoarece tratamentul sindromului Kounis diferă 
de cel al unui sindrom coronarian acut nonalergic 
prin necesarul administrării de steroizi, anti his-
ta minice, posibil adrenalină, care să suprime 
reacţia alergică, în plus faţă de tratamentul 
standard al ischemiei miocardice, care ocupă 
practi c locul central în ati tudinea terapeuti că. 
Datorită vasospasmului ca mecanism fi zio pato-
logic central, vasodilatatoarele (nitraţi, blocante 
ale canalelor de calciu) ar trebui să fi e consi-
derate o primă linie terapeuti că. (20)
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Datorită reacţiei anafi lacti ce subiacente, ad-
ministrarea anumitor medicamente rămâne 
con  troversată în sindromul Kounis: aspirina 
poate agrava reacţia anafi lacti că din cauza hi-
per  pro ducţiei de leucotriene şi a potenţialului 
aler genic; heparinele cu greutate moleculară 
mică au potenţial alergen; nitroglicerina agra-
vează hi po tensiunea arterială indusă de reacţia 
aler gică; betablocantele pot antagoniza efectul 
be nefi c al adrenalinei (care este tratament de 
primă intenţie în reacţia anafi lacti că) şi, invers, 
adrenalina poate agrava ischemia coronariană 
prin vasospasm şi efectul aritmogen; morfi na 
trebuie uti lizată cu prudenţă deoarece opioidele 
induc degranulare mastocitară şi pot agrava 
reacţia alergică (fentanylul pare să fi e analgezicul 
de elecţie în acest context); corti coizii folosiţi în 
anafi laxie întârzie cicatrizarea, predispunând la 
formare de anevrisme ventriculare şi la ruptură 
miocardică. (21) Momentan se efectuează mai 
multe studii pentru determinarea biochimică 
sau geneti că a pacienţilor la risc pentru sin dro-
mul Kounis. Consecuti v, se studiază introducerea 
stabilizatorilor de membrană mastocitară la pa-
cienţii cu ischemie miocardică acută şi context 
clinic compati bil cu sindromul Kounis, care ar 
putea benefi cia de această terapie. 

Prognosti cul în sindromul Kounis depinde atât 
de subti pul acestuia (studiile indicând un prog-
nosti c mai bun în ti pul I), cât şi de severitatea reac-
ţiei alergice, de sensibilitatea pacientului, de co-
morbidităţi, de concentraţia alergenului şi de calea 
de penetrare în organism. (22) În faza acută, pa-
cienţii pot dezvolta edem pulmonar, insufi cienţă 
cardiacă, aritmii sau tromboze intra cavitare; pe 
termen lung, prognosti cul este de obicei favorabil, 
cu rezoluţia tulburărilor de cineti că miocardică în 
decurs de câteva săptă mâni. Deşi nu au fost citate 
recurenţe, expunerea repetată la alergen poate 
cauza un nou episod ischemic. 

CONCLUZII 

Diagnosti cul sindromului Kounis e de obicei 
retrospecti v, clinic, prin succesiunea temporală 
a celor două evenimente (alergic şi ischemic). 
Tratamentul este unul complex, deopotrivă in-
ter venţional, farmacologic şi comportamental, 
pacienţii având în general o evoluţie similară cu 
cei cu infarct miocardic convenţional. Sindromul 
Kounis e mai degrabă o enti tate clinică subdia g-
nosti cată decât una rară. De aceea, suspiciunea 
înaltă, diagnosti cul rapid şi tratamentul adecvat 
sunt de o importanţă majoră. 
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