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Syncope: definition, risk stratification, main principles of diagnosis
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ABSTRACT

Syncope is one of the most common reasons for emergency department and urgent care clinic visits.
Recognizing its clinical characteristics and identifying etiology is necessary for accurate diagnosis
and successful treatment. This article reviews crucial principles of syncope’s diagnosis and
treatment according to the latest 2018 European Society of Cardiology recommendations.
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SANTRAUKA
Sinkopė yra viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurios pacientai kreipiasi į skubios pagalbos skyrių. Klinikinių sinkopės
požymių atpažinimas, priežasties nustatymas yra būtinas tiksliai diagnozei, sėkmingam pacientų gydymui. Šio straipsnio
tikslas apžvelgti svarbiausius sinkopių diagnostikos ir gydymo principus remiantis naujausiomis 2018 m. Europos
kardiologų draugijos rekomendacijomis.
Reikšminiai žodžiai: sinkopė, trumpalaikis sąmonės netekimo epizodas, rizikos vertinimas.

Įvadas
Sinkopė – tai trumpalaikis sąmonės netekimo epizodas
(TSNE) dėl staigios autonominės nervų sistemos
disfunkcijos ir galvos smegenų hipoperfuzijos [1]. Jos
metu pacientas staiga netenka sąmonės, nereaguoja į
aplinkos dirgiklius, spontaniškai atsigauna, tačiau
neprisimena buvusio įvykio [3]. Tai dažnai
pasireiškiantis
sindromas
bendrojoje
žmonių
populiacijoje. Vidutiniškai vienas trečdalis pacientų per
savo gyvenimą patiria bent vieną sinkopės epizodą.
Nustatyta, kad 3-5% visų kreipimųsi į skubios pagalbos
skyrių ir 1-6% hospitalizacijų priežastis yra sinkopė
[2]. Nepaisant to, dauguma sinkopių yra gerybinės
kilmės, tačiau jų metų reikšmingai didėja griuvimų ir
susižalojimų rizika. Tai gali reikšmingai pabloginti
pacientų gyvenimo kokybę. Klinikinių sinkopės
požymių
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atpažinimas, priežasties nustatymas yra būtinas tiksliai
diagnozei, sėkmingam ligonių gydymui [1]. Tai svarbu
siekiant sumažinti sinkopių pasikartojimo ir gyvenimo
kokybę bloginančių išeičių riziką, nereikalingų
hospitalizaijų skaičių ir perteklinių diagnostinių
metodų naudojimą [3].
Klasifikacija ir patofiziologija
Remiantis naujausiomis Europos kardiologų draugijos
rekomendacijomis, TSNE yra skirstomas į dvi dideles
grupes - TSNE dėl galvos traumos ir TSNE be galvos
traumos. Klasifikuojama remiantis patofiziologiniu
mechanizmu:
sinkopė
dėl
galvos
smegenų
hipoperfuzijos,
epilepsija
dėl
nenormalaus
sinchroniškai
padidėjusio
neuronų
aktyvumo,
psichogeninės kilmės dėl įvairių psichologinių
priežasčių. Paskutiniajai grupei priklauso būklės, tokios
kaip vertebrobaziliarinis praeinantis galvos smegenų
išemijos
priepuolis
(PSIP),
subarachnoidinė
hemoragija, poraktikaulinės vagystės sindromas (1
paveikslas) [3].
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Yra trys pagrindinės sinkopių rūšys: refleksinė
(neurogeninės kilmės), kardiogeninės kilmės ir
ortostatinė hipotenzija. Refleksinių sinkopių grupę
sudaro vazovagalinės, situacinės, karotidinio sinuso
sindromo sąlygotos sinkopės. Pagrindinė priežastis,
sąlygojanti jų ir ortostatinės hipotenzijos (OH)
pasireiškimą, yra sumažėjęs širdies minutinis tūris ir
periferinių kraujagyslių pasipriešinimas. Tai lemia
hipotenziją ir galvos smegenų hipoperfuziją, kuriai
tęsiantis 6-8 sekundes, gali įvykti TSNE. Sumažėjusį
periferinių kraujagyslių
pasipriešinimą sukelia
autonominės nervų sistemos funkcinis ir struktūrinis
pakitimas, kurio metu yra nepakankama simpatinė
vazokonstrikcija vertikalioje padėtyje. Refleksinę
sinkopę gali sąlygoti ir parasimpatinės nervų sistemos
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aktyvumo vyravimas, kurios metu gali pasireikšti
bradikardija ar netgi asistolija. Šis mechanizmas dar
kitaip yra vadinamas “kardioinhibicija” [3,4,5].
Kardialinės kilmės dažniausios sinkopių priežastys yra
refleksinė bradikardija, aritmijos, plaučių embolija
(PE), plautinė hipertenzija, chronotropinis ir inotropinis
širdies nepakankamumas, aortos stenozė [3,6] (1
lentelė). Jauniems asmenims, kuriuos ištiko
nepatikslintos kilmės sinkopė, tačiau anamnezėje nesant
ŠKL ar staigios kardialinės mirties, OH, stebint
normalią elektrokardiogramą (EKG), tikimybė, kad
sinkopė bus kardialinės kilmės yra labai maža. Staigios
kardialinės mirties dažnis jaunesniems nei <35 metų
asmenims yra 1-3/100 000 [3].
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Visos sinkopės formos, ypač refleksinė ir OH, pasitaiko
dažniau ar yra sunkesnės formos, kuomet yra įtakotos
šių faktorių: skiriamas arterinės hipertenzijos gydymas,
hipovolemijos metu (kraujuojant, viduriuojant,
vemiant, vartojant mažai skysčių), vartojant alkoholį,
sergant plaučių ligomis (dėl blogo smegenų aprūpinimo
deguonimi), veikiant aplinkos faktoriams (itin aukšta
aplinkos temperatūra) [3].
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Diagnostika
Pirminis paciento įvertinimas
Pacientui, kuriam įvyko TSNE anamnezė renkama ne
tik iš jo, tačiau ir iš įvykio liudininkų. Individui, kuriam
galimai TSNE įvyko pirmą kartą gyvenime, būtinas
pirminis paciento ir TSNE pasikartojimo bei
kardiovaskulinės arba staigios mirties rizikos
įvertinimas (2 lentelė) [3].
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Pirminio paciento įvertinimo metu turėtų būti
atsakoma į šiuos pagrindinius klausimus [3,7]:
•
•
•
•

Ar įvykio metu buvo TSNE?
Jeigu įvykio metu buvo patvirtintas TSNE: ar tai
sinkopė?
Ar yra aiški priežastis įtariant sinkopę?
Ar yra didelė kardiovaskulinė arba staigios mirties
rizika?
Tikėtina, kad TSNE priežastis yra sinkopė, kai yra
simptomų ar požymių būdingų refleksinei, ortostatinei
hipotenzijai ar kardiogeninei sinkopei ir nėra įrodymų,
jog yra galvos trauma, epileptiniai traukuliai ar
psichogeninis TSNE. Jeigu yra epileptiniai traukuliai ar
psichogeninės kilmės TSNE, rekomenduojamas
gydymas pagal šių būklių algoritmus. Gydytojas,
įvertinęs išsamią paciento anamnezę, gali sinkopę
atskirti nuo kitų TSNE priežasčių net 60 proc. atvejų
[3,7,8]. Būtina išiaiškinti apie prieš tai buvusius TSNE,
jų pasikartojimo dažnį, atlikti AKS matavimą pacientui
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gulint ir sėdint, nedelsiant pradėti EKG monitoravimą
didelės rizikos pacientams, įtariant aritminės kilmės
sinkopę. Neturint pakankamai informacijos sinkopės
priežasčiai nustatyti, galima atlikti echokardiografiją
(anamnezėje yra struktūrinė širdies liga), mieginio
ančio masažą (vyresniems nei 40 metų pacientams, kai
tikėtinas sinkopės refleksinis mechanizmas), pasyvios
ortostazės mėginį, įtariant ortostatinį ar refleksinį
sinkopės mechanizmą, laboratorinius kraujo tyrimus
pagal atitinkamas klinikines indikacijas [3]. Kardialinė
aritmogeninės kilmės sinkopė gali būti įtariama, jeigu
EKG yra nustatomi tokie pokyčiai kaip persistuojanti
sinusinė bradikardija (ŠSD < 40 k/min., sinusinio ritmo
pauzė > 3 sekundės), II arba III laipsnio AV blokada,
ilgas arba trumpas QT intervalas, Brugados sindromas,
intermituojanti pilna kairiosios ar dešiniosios Hiso
pluošto kojytės blokada, skilvelinės tachikardijos ar
supraventrikulinės
tachikardijos
epizodai,
stimuliatoriaus arba intrakardinio kardioverteriodefibriliatoriaus gedimas su sinusinio ritmo pauzėmis
[3,9].
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Kardiovaskulinės ar staigios mirties rizikos vertinimas (2 lentelė) [3].
Kardiovaskulinės ar staigios mirties rizikos įvertinimas
yra svarbus dėl dviejų priežasčių [3]:
•
•

Atpažinti mažos rizikos pacientus, kurie galėtų būti
gydomi ambulatoriškai.
Atpažinti didelės rizikos pacientus, kuriems reikalingas
hospitalizavimas bei greitas ir detalus ištyrimas.
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Didelės rizikos pacientai dažniausiai susiję su
kardiogeninės kilmės sinkope. Struktūrinė širdies liga
bei širdies ritmo ir laidumo sutrikimai yra didžiausi
rizikos veiksniai įvykti staigiai širdinei mirčiai. Mažos
rizikos pacientai susiję su refleksine sinkope ir jų
prognozė yra gera. Ortostatinė hipotenzija siejama su
du kartus didesne staigios mirties rizika lyginant su
bendraja žmonių populiacija [10,11,12].

2 lentelė. Didelės ir mažos rizikos veiksniai pacientams patyrusiems sinkopę [3]
Sinkopė
2019
April 12. Journal of Medical Sciences. Vol. 7.(9). ISSN: 2345-0592

Maža rizika
•

Yra refleksinei sinkopei būdingas prodromas: galvos svaigimas, šilumos jutimas,
prakaitavimas, pykinimas, vėmimas;
Po nemalonaus vaizdinio, garso, sausakimšoje aplinkoje;
Valgant arba po valgio;
Kosint, tuštinantis ar šlapinantis;
Spaudimo į miego antį metu (navikas, skutantis);
Atsistojant iš gulimos/sėdimos pozicijos;

•
•
•
•
•
Didelė rizika
Didieji
• Krūtinės, galvos, pilvo skausmas, dusulys;
• Po fizinio krūvio ar ramybėje;
• Pajutus širdies plakimą;
Mažieji (didelės rizikos, jei yra struktūrinių širdies ar EKG pokyčių)
• Nėra simptomų arba trumpos trukmės prodromas (<10 s);
• Šeiminėje anamnezėje staigi kardialinė mirtis;
• Sinkopė sėdint
Anamnezė
Maža rizika
• Dažnai (metais) pasikartojanti sinkopė su mažos rizikos faktoriais ir panašiais simptomais;
• Nėra struktūrinių širdies pokyčių;
Didelė rizika
• Sunki struktūrine ar IŠL (širdies nepakankamumas, mažas KS IF ar buvęs infarktas)
Objektyvus ištyrimas
Maža rizika
• Be pokyčių
Didelė rizika
• AKS <90 mmHg;
• Kraujavimo į virškinamąjį traktą požymiai (melena);
• Bradikardija (ŠSD <40 k/min);
• Širdies ūžesys;
EKG
Maža rizika
• EKG be pokyčių;
Didelė rizika;
Didieji
Mažieji (didelės rizikos, jei anamnezėje yra
aritmogeninės sinkopės atvejų)
• Ūmios išemijos požymiai EKG;
• I° ir II° 1 tipo AV blokada;
• Mobitz II° ir III° AV blokada;
• Asimptominė sinusinė bradikardija (ŠSD 40
– 50 k/min) ar bradikardinis PV (ŠSD 40 –
• Bradisistolinis PV (ŠSD <40 k/min)
50 k/min);
• Sinusinė bradikardija (ŠSD <40 k/min),
• Paroksizminė SVT ar PP;
pasikartojančios sinusinės pauzės >3
sekundės;
• Skilvelinės ekstrasistolės;
• Hiso kojyčių blokada, intrasiklvelinio
• Trumpas QTc (≤340 ms).
laidumo sutrikimai, skilvelių hipertrofija;
• Skilvelinė tachikardija;
• EKS/IKD veiklos sutrikimas;
• Brugada sindromas;
• QTc >460 milisekundės (ilgo QT
sindromas);
EKG – elektrokardiograma, IŠL – išeminė širdies liga, KS IF – kairiojo skilvelio išmetimo frakcija, AKS –
arterinis kraujo spaudimas, ŠSD – širdies susitraukimų dažnis, PV – prieširdžių virpėjimas, EKS –
elektrokardiostimuliatorius, IKD – intrakardinis kardioverteris – defibriliatorius, SVT – supraventrikulinė
tachikardija, PP – prieširdžių plazdėjimas.
Indikacijos paciento hospitalizacijai (3 paveikslas)
[3].
Mažos rizikos pacientams netikslinga atlikti detalesnių
diagnostinių tyrimų, kadangi didžiausia tikimybė, jog
įvyko refleksinė, situacinė ar ortostatinė sinkopė.
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Rekomenduojama ambulatorinė tokių pacientų
stebėsena. Remiantis naujausiomis Europos kardiologų
draugijos
sinkopių
diagnostikos
ir
gydymo
rekomendacijomis, visiems didelės rizikos pacientams
yra būtinas greitas bei detalus ištyrimas skubios
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pagalbos stebėjimo palatoje ar stacionare (I klasės B
lygio rekomendacija) [3, 13]. Yra duomenų, kad atlikus
detalų paciento ištyrimą skubios pagalbos skyriaus
stebėjimo palatoje, hospitalizacijų skaičius sumažėja
net 29 proc. [14]. Pacientai, kuriems negalima atmesti

didelės kardiovaskulinių įvykių ir staigios mirties
rizikos, turėtų būti konsultuojami specializuotų
gydytojų ir, nesant jokių kitokių didelės rizikos
veiksnių, gali būti stebimi ambulatoriškai [3].

Gydymo principai
Pagrindiniai sinkopių gydymo principai yra paremti
kardiovaskulinės ar staigios mirties rizikos įvertinimu
ir
patofiziologinio
sinkopės
mechanizmo
identifikavimu. Pagrindinis gydymo tikslas yra
sumažinti sinkopių pasikartojimo dažnį [3].
Refleksinės sinkopės gydymo priemonės yra teisingas
pacientų mokymas, gyvensenos pokyčiai bei šias
būkles provokuojančių veiksnių ir aplinkybių
išaiškinimas. Papildomas gydymas reikalingas tik tais
atvejais, kai nepaisant savo gerybinės eigos, dažnai
besikartojanti refleksinė sinkopė gali bloginti paciento
gyvenimo kokybę dėl padidėjusios susižalojimų ir
traumos rizikos. Pagrindinis veiksnys lemiantis
gydymo taktikos pasirinkimą yra paciento amžius.
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Jauniems pacientams, turintiems žemą arterinį kraujo
spaudimą,
rekomenduojamas
midodrino
ar
fludrokortizono vartojimas (II klasės rekomendacija,
įrodymų lygmuo B). EKG registravimo prietaisai turėtų
būti implantuojami jauniems pacientams be prodromo
pasireiškimo prieš refleskinę sinkopę, o pasireiškus
prodromui – tikslinga atlikti kraujospūdį didinančius
pratimus.
Vyresniems
pacientams,
kuriems
dominuojantis patofiziologinis refleksinės sinkopės
mechanizmas yra kardioinhibicija, rekomenduojamas
elektrokardiostimuliatoriaus (EKS) implantavimas.
Taip pat tikėtina, kad vyresnio amžiaus pacientams
didesnį refleksinių sinkopių pasikartojimų dažnį dėl
hipotenzijos lemia antihipertenzinių vaistų vartojimas,
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todėl tikslinga šių vaistų vartojimą sustabdyti arba
nutraukti (4 paveikslas) [3, 15,16].

OH pagrindiniai gydymo principai nesiskiria nuo
reflkeksinės sinkopės gydymo principų. Pacientams su
OH, atsižvelgiant į būklės sunkumą, papildomai galima
rekomenduoti vartoti pakankamai vandens ir druskos,
nutraukti ar sustabdyti antihipertenzinių vaistų
vartojimą, atlikti raumenų įtempimo pratimus, naudoti
korsetus ir elastines kojines, miegoti pakėlus galvą arba
skirti medikamentinį gydymą midodrinu arba
fludrokortizonu [3, 17].

kardioverterio – defibriliatoriaus implantavimas turėtų
būti apsvarstytas atsižvelgiant į galimą naudą ir riziką
pacientams su neaiškaus mechanizmo sinkope ir esant
didelei staigios mirties rizikai (kairiojo skilvelio
disfunkcija, hipertrofinė kardiomiopatija, dešiniojo
skilvelio aritmogeninė displazija, paveldimi aritminiai
sindromai) [3,18,19,20].

Esant kardiogeninės kilmės sinkopei, svarbu užtikrinti,
kad visiems pacientams būtų skiriamas specifinis
gydymas, atsižvelgiant į sinkopę sukeliančią aritmiją ar
širdies ligą. Esant simptominiam ar asimptominiam
sinusinio mazgo silpnumo sindromui, II ir III laipsnio
atrioventrikulinio mazgo blokadai rekuomenduojamas
EKS implantavimas. Elektrofiziologinis ištyrimas
indikuotinas tuo atveju, jeigu yra bifascikulinė Hiso
pluošto kojyčių blokada. Jeigu yra dokumentuojami
supraventrikulinės tachikardijos paroksizmai, tikslinga
atlikti perkateterinę radiodažnuminę abliaciją ar skirti
antiaritminius vaistus, o esant ventrikulinės
tachikardijos paroksizmams – būtinas kardioverterio –
defibriliatoriaus
implantavimas.
Taip
pat

Suprasti įvairias sinkopių priežastis bei atskirti nuo kitų
TSNE priežasčių yra labai svarbu pasirenkant tinkamą
diagnostikos ir gydymo taktiką. Išsamiai atliktas
pacientų rizikos vertinimas yra būtinas siekiant
identifikuoti ir apsaugoti didelės rizikos pacientus, juos
skubiai nukreipti hospitalizacijai. Taip pat tai suteikia
galimybę išvengti nereikalingų hospitalizacijų,
perteklinių diagnostikos metodų naudojimo mažos
rizikos pacientams bei sumažina sveikatos sistemos
išlaidas [21,22].
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Apibendrinimas
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