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REZUMAT
Introducere: Toate ghidurile de insuficien¡å cardiacå recomandå tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie
(IECA) la to¡i pacien¡ii cu insuficien¡å cardiacå cronicå (ICC), ca ¿i indica¡ie.
Lucrarea de fa¡å nu î¿i propune så evalueze necesitatea sau eficien¡a tratamentului cu IECA, ci så eviden¡ieze
dificultå¡ile cu care se întâlne¿te medicul de familie în monitorizarea acestor pacien¡i, dupå externare.
Material ¿i metodå: S-au luat în studiu 320 de pacien¡i cu insuficien¡å cardiacå interna¡i în Clinica de Cardiologie
din Oradea, în perioada august 2003 – august 2005. To¡i pacien¡ii au fost monitoriza¡i prin ambulator cel pu¡in
12 luni de la ini¡ierea tratamentului cu IECA. În cabinetul medicului de familie s-a urmårit reapari¡ia simptomelor
de insuficien¡å cardiacå si apari¡ia reac¡iilor adverse, prin vizite lunare sau de câte ori starea pacien¡ilor a
necesitat acest lucru. De asemenea, s-a monitorizat necesarul de reinternare precum ¿i numårul de zile de
spitalizare în func¡ie de atingerea dozelor ¡intå sau de întreruperea tratamentului.
S-a ini¡iat terapia cu IECA, cu doze conform ghidului european de ICC, cu recomandarea la externare de a fi
crescute pânå la dozele ¡intå, recomandate în acela¿i ghid.
Rezultate: Din cei 320 de pacien¡i, 105 (32,81%) sunt femei, iar 215 (67,19%) sunt bårba¡i. Vârsta medie este
de 61,3 ani.
Atingerea dozelor target s-a realizat la 212 dintre pacien¡i (66,25%).
Din cei 320 de pacien¡i inclu¿i de noi în studiul nostru, ¿i deci afla¡i sub tratatment cu IECA la externare, 64 (20%)
de pacien¡i au necesitat întreruperea tratamentului în urmåtoarele 3 luni, din urmåtoarele cauze: hipotensiunea
arterialå la 34 (10,62%) de pacien¡i, tusea seacå la 20 (6,3%) de pacien¡i, cre¿terea valorilor creatininei serice cu
mai mult de 50% la 4 (1,2%) pacien¡i, ¿i proteinuria nou apårutå la 6 (1,88%) pacien¡i. 44 (13,75%) dintre pacien¡i
nu au atins doza target, dar nici nu au necesitat întreruperea tratamentului din cauza hipotensiunii arteriale.
Dintre pacien¡ii care au atins doze target de IECA (212), 52 (24,53%) au necesitat spitalizare în urmåtorul an,
dintre cei 44 care nu au întrerupt tratamentul, dar nici nu au atins doze target, 36 (81,81%) au necesitat
spitalizare în urmåtorul an, iar dintre cei 64 care au întrerupt tratamentul cu IECA, 60 (93,75%) au necesitat
spitalizare în urmåtorul an. La pacien¡ii care au necesitat spitalizare în primul an ¿i nu aveau dozele optime de
IECA, la spitalizarea urmåtoare s-a încercat optimizarea tratamentului. Dintre cei la care s-a reinstaurat
terapia cu IECA au necesitat spitalizare în urmåtoarele 12 luni, 5 (18,52%) pacien¡i dintre cei care nu au atins
dozele ¡intå ini¡ial ¿i 13 (28,26%) dintre cei care au întrerupt tratamentul.
Concluzie: Inhibitorii enzimei de conversie sunt considera¡i singurul tratament fiziopatologic al ICC, de aceea
oprirea tratamentului cu IECA trebuie så fie ultima alternativå în tratamentul pacien¡ilor cu ICC, alåturi desigur,
de oprirea tratamentului betablocant. La pacien¡ii care prezintå hipotensiune, ridicarea restric¡iei hidrosaline ¿i
ajustarea dozei de diuretic sunt alternative de luat în considera¡ie, abia pe locul trei fiind scåderea dozei de
IECA, ¿i, în ultimul rând, oprirea acestora. La pacien¡ii care prezintå efecte edverse din cauza cre¿terii
concentra¡iei bradikininei, de luat în considera¡ie sunt antagoni¿tii receptorilor angiotensinei II, cu efect bun
asupra evolu¡iei pacien¡ilor cu ICC.

Cuvinte cheie: inhibitorii enzimei de conversie, hipotensiune, antagoni¿tii receptorilor
angiotensinei II.
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INTRODUCERE

În prezent, toate ghidurile de insuficien¡å car-
diacå, fie cå apar¡in Societå¡ii Europene de
Cardiologie, fie cå apar¡in celor douå asocia¡ii ame-
ricane de cardiologie, recomandå tratamentul cu
inhibitori ai enzimei de conversie (IECA) la to¡i
pacien¡ii cu insuficien¡å cardiacå cronicå (ICC),
ca ¿i indica¡ie de clasa întâi, cu înalt nivel al evi-
den¡ei clinice (A sau B), în absen¡a contraindi-
ca¡iilor. Contraindica¡iile de tratament cu IECA
sunt: stenoza bilateralå de artere renale sau pre-
existen¡a angioedemului la IECA, iar administrarea
de IECA la femei la vârsta fertilitå¡ii necesitå pru-
den¡å.(1,2)

Toare ghidurile impun în prezent tratamentul
cu IECA în insuficien¡å cardiacå încå de la diag-
nosticul acesteia, ¿i atrag aten¡ia ca tratamentul cu
IECA så nu a¿tepte apari¡ia simptomelor sau ires-
ponsivitatea la alte medicamente. Astfel IECA sunt
indica¡i la to¡i pacien¡ii cu frac¡ia de ejec¡ie globalå
a ventriculului stâng sub 40-45%, încå de la diag-
nosticare. Beneficiile clinice constau în reducerea
mortalitå¡ii, a numårului de spitalizåri ¿i a evolu¡iei

ICC, atât la bårba¡i, cât ¿i la femei, la diabetici ¿i
non diabetici, de¿i efectul este mai scåzut la femei.
(1,2,6)

Douå mari trialuri clinice CONSENSUS ¿i
SOLVD au dovedit reducerea mor¡ii subite car-
diace ¿i a decesului la pacien¡ii cu ICC, simpto-
matici, trata¡i cu IECA, dar ¿i cre¿terea supra-
vie¡uirii la to¡i pacien¡ii cu ICC trata¡i cu IECA,
indiferent de clasa func¡ionalå NYHA.(2,4)

Reac¡iile adverse ale IECA, care ridicå cele mai
multe proleme în dispensarizarea acestor pacien¡i
sunt: hipotensiunea, tusea seacå, hiperpotasemia,
iar asocierea spironolactonei în tratamentul acestor
pacien¡i, de¿i extrem de beneficå, ridicå probleme
speciale; cre¿terea valorilor creatininei serice cu
mai mult de 50% din valoarea ini¡ialå, frecvent
întâlnitå mai ales la persoanele vârstnice, precum
¿i proteinuria nou apårutå.(7) Apari¡ia insuficien¡ei
renale acute se datoreazå efectului inhibitor asupra
angiotensinei II. Angiotensina II este sintetizatå
datoritå stimulårii reninice ¿i are ca efect vaso-
constric¡ia arteriolei eferente, men¡inând niveluri
acceptabile ale filtratului glomerular. Adminis-
trarea de IECA antagonizeazå angiotensina II, de¿i

ABSTRACT
Introduction: All guidelines of cardiac insufficiency recommend the treatment with inhibitors of conversion
enzymes (IECA) for all patients suffering from chronic cardiac insufficiency (ICC) as suggestion.
The present paper aims to evaluate the necessity or efficiency of IECA treatment, to highlight the difficulties
that the physician meets while monitoring these patients after having been released.
Material and method: For this study 320 patients suffering from cardiac insufficiency, commited in the Cardiology
Hospital from Oradea between August 2003 – August 2005, have been monitorised. All patients have been
monitorised in ambulatory at least 12 months since they started on IECA treatment. In the physician’s office the
reccurence of cardic insufficiency and adverse reactions have been monitorised through monthly visits or when
necessary. The doctor also monitored when admission was necessary and the admission days according to the
way the target doze needed to be reached or treatment needed to be interrupted.
IECA therapy was initiated with dozes according to the ICC European Guide, with the suggestion that at
release dozes should be increased to reach the target dozes suggested in the same guide.
Results: From the 320 patients 105 (32.81%) are women and 215 (67.19%) are men. The average age is 61.3
years.
Target dozes were reached at 212 patients (66.25%).
From the 320 patients of our study who were held under IECA treatment at release 64 (20%) patients needed
to interrupt the treatment for the following 3 months for: low arterial pressure at 34 (10.62%) patients, dry
coughing at 20 (6.3%) patients, increase in serumal creatine with more than 50% at 4 (1.2%) patients, and the
proteinuria new at 6 (1.88%) patients. 44 (13.75%) patients did not reach the target doze but did not need to
interrupt the treatment because of the low arterial pressure.
From the patients that reached the IECA target dozes (212), 52 (24.53%) needed to be admitted in the
following year, from the 44 that did not interrupted treatment but did not reach target doze either 36 (81.81%)
needed to be admitted in the next year, and from the 64 patients that interrupted IECA treatment 60 (93.75%)
needed to be admitted in the following year. The optimum treatment was aimed for patients that needed
admission for the following year and did not get the optimum IECA dozes. From those that started again on
IECA therapy 5 (18.52%) patients from those that initialy did not reach the target dozes and 13 (28.26%) from
those that interrupted the tratment needed to be admitted in the following 12 months.
Conclusion: Inhibitors of conversion enzyme are considered to be the only physiopathologic treatment of
ICC and this is why interruption of IECA treatment should be the last alternative for pacients suffering from
ICC, along with the interruption of betablocking teatment. For patients suffering from hypotension increasing
of hydro-salinic restriction and adjusting the diuretic doze are alternatives that must be considered, in the third
place is the adjustment of IECA doze, and last, their interruption. For patients that show adverse reactions
because of the bradkinina concentration increase one should consider the antagonists of angiotension II
receivers with healing effect on the evolution of patients suffering from ICC.

Key words: inhibitors of conversion enzyme, hypotension, the antagonists of angiotension II.
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nivelul reninei serice chiar cre¿te în aceste condi¡ii,
ducând la dilatarea arteriolei eferente, la scåderea
presiunii de filtrare, a filtratului glomerular, urmatå
de cre¿terea creatininei serice ¿i instalarea insufi-
cien¡ei renale. (3,5,)

Lucrarea de fa¡å nu î¿i propune så punå la
îndoialå necesitatea sau eficien¡a tratamentului cu
IECA, ci så eviden¡ieze dificultå¡ile cu care se
întâlne¿te medicul de familie în monitorizarea
acestor pacien¡i, dupå externare.

Insuficien¡a cardiacå asimptomaticå este desco-
peritå cel mai adesea prin ecocardiografie întâm-
plåtor efectuatå sau pentru alte afec¡iuni cardio-
logice, iar insuficien¡a cardiacå simptomaticå este
cel mai adesea adresatå direct medicului specialist
cardiolog pentru o evaluare cardiologicå completå
înaintea începerii tratamentului. De aceea ini¡ierea
tratamentului cu IECA apar¡ine cel mai adesea
medicului cardiolog, dar monitorizarea tratamen-
tului precum ¿i atingerea dozelor ¡intå este apanajul
medicului de familie. (6,8)

Putem întâlni douå tipuri de pacien¡i cu IC:
pacien¡ii cu IC asimptomaticå sau de clasa I-II
NYHA, care nu au suferit niciodatå o decom-
pensare a ICC, ¿i pacien¡i cu insuficien¡å cardiacå
claså III-IV NYHA, la care chiar dacå s-a reu¿it
ini¡ial trecerea într-o claså inferioarå NYHA prin
tratament, ridicå probleme speciale de monito-
rizare clinicå.

Foarte important de men¡ionat este cå doza
maximå de IECA în tratamentul ICC nu este
stabilitå de valorile tensiunii arteriale, ci de atin-
gerea dozelor stabilite ca doze target de ghidurile
societå¡ii europene de cardiologie. De men¡ionat
cå ghidul societå¡ilor americane de cardiologie
definesc ca doze target doze mai mari (adesea
duble fa¡å de ghidul european), foarte dificil de
atins în practica curentå.(1,2,4)

MATERIAL ªI METODÅ

S-au luat în studiu 320 de pacien¡i cu insu-
ficien¡å cardiacå interna¡i în Clinica de Cardiologie

din Oradea, în perioada august 2003 – august
2005. To¡i pacien¡ii au fost monitoriza¡i prin
ambulator cel pu¡in 12 luni de la ini¡ierea tra-
tamentului cu IECA. În cabinetul medicului de
familie s-a urmårit reapari¡ia simptomelor de in-
suficien¡å cardiacå: dispnee, edeme, turgescen¡a
jugularelor ¿i hepatomegalie ¿i apari¡ia reac¡iilor
adverse, a¿a cum au fost descrise mai sus, prin
vizite lunare sau de câte ori starea pacien¡ilor a
necesitat acest lucru. De asemenea s-a monitorizat
necesarul de reinternare precum ¿i numårul de zile
de spitalizare în func¡ie de atingerea dozelor ¡intå
sau de întreruperea tratamentului.

Fiind vorba de pacien¡i interna¡i în spital, to¡i
erau pacien¡i cu ICC în clasele III-IV NYHA, fårå
IECA în tratament. S-au exclus din studiu pacien¡ii
cu antecedente de infarct miocardic, dar nu ¿i cei-
lal¡i pacien¡i cu ICC de etiologie ischemicå.

S-a ini¡iat terapia cu IECA, a¿a cum este prezentatå
în tabelul de mai jos, cu recomandarea la externare
de a fi crescute dozele pânå la dozele target, de ase-
menea men¡ionate în tabelul 1.

REZULTATE

Dintre cei 320 de pacien¡i inclu¿i în studiu, 197
(61,56%) sunt din mediul rural, cu adresabilitate
reduså pentru medicul specialist cardiolog, de
aceea subliniem încå odatå importan¡a deosebitå
a monitorizårii acestor pacien¡i de cåtre medicul
de familie. Din cei 320 de pacien¡i, 105 (32,81%)
sunt femei, iar 215 (67,19%) sunt bårba¡i. Vârsta
medie este de 61,3 ani, 220 (68,75%) de pacien¡i
sunt mai tineri de 65 de ani iar 100 (31,25%) sunt
mai în vârstå de 65 de ani. Atingerea dozelor target
s-a realizat la 212 dintre pacien¡i (66,25%) a¿a cum
se eviden¡iazå în tabelul 2.

Din figura 1 se observå cå pacien¡ii afla¡i sub
tratament cu perindopril au atins în cea mai mare
parte dozele target (84,29%), urma¡i de pacien¡ii
trata¡i cu captopril (78,88%). Men¡ionåm cå în
prezent nu existå studii care så ateste valoarea
dozelor target pentru perindopril, doza luatå de
noi în considera¡ie este cel mai des utilizatå de

IECA Nr. de
pacienţi

Doza de iniţiere Doza target

Captopril 90 6.25 mg x 3/zi 25 – 50 mg x3/zi

Enalapril 80 2.5 mg /zi 10 mg x2/zi

Lisinopril 40 2.5 mg /zi 5- 20 mg /zi

Ramipril 40 1.25 – 2.5 mg /zi 2.5-5 mg x2/zi

Perindopril* 70 2 mg /zi 4 mg /zi

Tabelul 1. Distribu¡ia pacien¡ilor în func¡ie de IECA folosit, doze de
ini¡iere ¿i doze target (conform ghidului ESC de insuficien¡å
cardiacå cronicå)
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medicii speciali¿ti cardiologi în tratamentul ICC.
Lisinoprilul s-a dovedit a fi cel mai dificil de
manevrat IECA, doar 27,5% dintre pacien¡i atin-
gând o dozå consideratå de noi target. De men-
¡ionat cå în pofida recomandårilor ghidului
european, la lisinopril nu am luat în considera¡ie
doza target de 5 mg/zi, deoarece ghidul american
de insuficien¡å cardiacå recomandå doze de 20-

40 mg/zi. În acest context, am considerat doza
target minimalå de 10 mg/zi.

Dintre cei 320 de pacien¡i inclu¿i de noi în
studiul nostru, ¿i deci afla¡i sub tratament cu IECA
la externare, 64 (20%) de pacien¡i au necesitat în-
treruperea tratamentului în urmåtoarele 3 luni.
Motivele pentru care s-a întrerupt tratamentul la
cei 64 de pacien¡i sunt urmåtoarele: hipotensiunea
arterialå la 34 (10,62%) de pacien¡i, tusea seacå la
20 (6,3%) de pacien¡i, cre¿terea valorilor crea-
tininei serice cu mai mult de 50% la 4 (1,2%) pa-
cien¡i, ¿i proteinuria nou apårutå la 6 (1,88%) pa-
cien¡i (fig. 2).

Se observå cå principala cauzå de întrerupere
a tratamentului a fost hipotensiunea arterialå, ur-
matå de tusea seacå. Dintre cei 20 de pacien¡i la
care tusea a fost principala cauzå de întrerupere a
tratamentului, doar la 4 pacien¡i IECA au fost
înlocui¡i cu inhibitori ai receptorilor de angiotensinå
II la momentul întreruperii tratamentului.

44 (13,75%) dintre pacien¡i nu au atins doza
target, dar nici nu au necesitat întreruperea tra-
tamentului. Cre¿terea dozelor pânå la doza target
a fost limitatå la ace¿tia de valorile tensiunii ar-
teriale.

Dintre pacien¡ii care au atins doze target de
IECA (212), 52 (24,53%) au necesitat spitalizare
în urmåtorul an, media zilelor de spitalizare pentru
ace¿tia fiind de 9,25 de zile; dintre cei 44 care nu
au întrerupt tratamentul, dar nici nu au atins doze
target, 36 (81,81%) au necesitat spitalizare în ur-
måtorul an, media zilelor de spitalizare fiind de
12,75 zile, iar dintre cei 64 care au întrerupt tra-
tamentul cu IECA, 60 (93,75%) au necesitat spi-
talizare în urmåtorul an, media zilelor de spitalizare
fiind de 17,9 zile. Dintre cei 64 de pacien¡i care

Tabelul 2. Raportul pacien¡ilor care au atins dozele
target de IECA, a¿a cum sunt ele precizate în ghidul

european de ICC.

*Nu are doze target incluse in ghiduri

Figura 1. Pacien¡ii care au atins dozele target, în
studiul nostru

Numår de pacien¡iIECA
Inclu¿i în
tratament

La care s-au atins
dozele ¡intå

Captopril 90 71 (78,88%)

Enalapril 80 43 (53,75%)

Lisinopril 40 11 (27,5%)

Ramipril 40 28 (70%)

Perindopril* 70 59 (84,29%)
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au întrerupt tratamentul, doar cei 4 care au primit
în schimb tratament cu inhibitori de receptori ai
angiotensinei nu au necesitat spitalizare. Precizåm
din nou cå to¡i pacien¡ii au fost inclu¿i în studiu în
timpul unei spitalizåri pentru ICC de claså III sau
IV NYHA. (fig.3)

Se observå din nou cå doar atingerea dozelor
¡intå oferå avantaje asupra calitå¡ii vie¡ii pacien¡ilor
cu ICC, procentul pacien¡ilor care nu au atins
valorile ¡intå dar nici nu au întrerupt tratamentul,
care au necesitat spitalizare, este aproape egal cu
al pacien¡ilor care au necesitat întreruperea
tratamentului, pe când în cazul pacien¡ilor cu ICC
care au atins dozele ¡intå de tratament propor¡ia
pacien¡ilor care au necesitat o nouå internare este
mult mai micå, iar numårul de zile de spitalizare a
fost mult mai mic decât în celelalte douå grupuri
de pacien¡i.

La pacien¡ii care au necesitat spitalizare în
primul an de monitorizare, ¿i anume: cei 36
(11,25%) de pacien¡i care nu au atins doze ¡intå ¿i
cei 60 (18,75%) care au necesitat întreruperea
tratamentului, la spitalizarea urmåtoare s-a încercat
ajustarea tratamentului, pentru a se cre¿te dozele
de IECA pânå la dozele ¡intå, respectiv pentru a
se reintroduce tratamentul cu IECA. Astfel prin
reducerea dozelor de diuretic ¿i nitrat acolo unde
era cazul, prin reajustarea restric¡iei hidrosaline,
s-a reu¿it atingerea dozei ¡intå de IECA la 27 (75%)
din cei 36 de pacien¡i, precum ¿i reintroducerea
IECA la 30 (50%) dintre cei 60 de pacien¡i, iar la
to¡i cei 16 care au întrerupt tratamentul pentru tuse
s-au înlocuit IECA cu inhibitori ai receptorilor de
angiotensinå. Nu s-a încercat reintroducerea IECA
la cei care au dezvoltat insuficien¡å renalå în urma
tratamentului cu IECA, iar la to¡i cei 6 pacien¡i la

care a apårut proteinuria ini¡ial, aceasta a reapårut
la reintroducerea IECA, dar ¿i la tentativa de a
institui tratament cu inhibitori de receptori de
angiotensinå II (IREC). Putem concluziona cå din
cei 60 de pacien¡i care au întrerupt tratamentul, ¿i
IECA nu au fost înlocuite cu IREC la spitalizarea
urmåtoare s-a reu¿it reintroducerea IECA sau
înlocuirea acestora cu IREC la 46 (76,66%) dintre
pacien¡i. Dintre cei la care s-a reinstaurat terapia
cu IECA, au necesitat spitalizare în urmåtoarele
12 luni 5 (18,52%) pacien¡i dintre cei care nu au
atins dozele ¡intå ini¡ial ¿i 13 (28,26%) dintre cei
care au întrerupt tratamentul. Starea pacien¡ilor la
internare a fost mult mai gravå în cazul celor care
au întrerupt tratamentul, majoritatea fiind în clasa
IV NYHA, comparativ cu cei care nu au atins
dozele ¡intå (fig. 4).

Se poate observa cå reintroducerea IECA în
tratament a ameliorat starea pacien¡ilor care ini¡ial
au întrerupt tratamentul, un procent mult mai mic
dintre ace¿tia necesitând o a treia spitalizare în
urmåtoarele 12 luni, cunoscut fiind cå rata decom-
pensårii hemodinamice cre¿te cu fiecare episod
de decompensare anterioarå a ICC.

CONCLUZIE

Putem afirma cå managementul pacien¡ilor cu
ICC clasa III, IV care au trecut în urma unui
tratament în clase inferioare, este deosebit de
dificil. De¿i ini¡ierea terapiei cu IECA este deseori
apanajul medicului cardiolog, munca cea mai
dificilå apar¡ine medicului de familie, care trebuie
så monitorizeze evolu¡ia acestor pacien¡i ¿i este
pus deseori în situa¡ia de a opri tratamentul cu
IECA. Este foarte important de re¡inut cå, în acest

Figura 3. Reparti¡ia pacien¡ilor în func¡ie de atingerea dozelor ¡intå
de IECA ¿i propor¡ia celor care au necesitat spitalizare în fiecare
categorie
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moment, inhibitorii enzimei de conversie sunt
considera¡i singurul tratament fiziopatologic al
ICC, de aceea oprirea tratamentului cu IECA
trebuie så fie ultima alternativå în tratamentul
pacien¡ilor cu ICC, alåturi desigur, de oprirea
tratamentului betablocant. La pacien¡ii care pre-
zintå hipotensiune, ridicarea restric¡iei hidrosaline
¿i ajustarea dozei de diuretic sunt alternative de

Figura 4. Compara¡ie între cele douå grupuri, în ceea ce prive¿te numårul de pacien¡i spitaliza¡i,
numårul celor la care s-a reu¿it reintroducerea IECA, precum ¿i cei care au necesitat o a treia

spitalizare dupå reintroducerea IECA.
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