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REZUMAT. Odată cu îmbătrânirea populaţiei, incidenţa si prevalenţa atriale fibrilaţiei (FA) este de aşteptat să 
crească, ducând la un semnificativ impact economic. FA are ca rezultat o mulţime de efecte adverse, inclusiv 
un risc de cinci ori mai mare de accident vascular cerebral. Am studiat 100 de pacienţii din mediul urban şi 
100 din mediul rural, internaţi cu fibrilaţia atrială permanentă,  funcţie de factorii de risc pentru evenimente 
trombo-embolie, folosind anamneza, istoria pacientului, indicele gleznă-braţ si ecocardiografia. Diferenţa a 
fost statistic semnificativă în privinţa pacienţilor cu un scor mai mare sau egal cu 2, care au fost mai mulţi în 
mediul rural. Cu toate acestea, deşi cei din mediul rural au un risc mai mare pentru accident vascular 
cerebral, mai puţin pacienţi cu fibrilaţie atrială permanentă din mediul rural au primit tratament 
anticoagulant, diferenţa fiind statistic semnificativă între cele două loturi. 

Cuvinte cheie: fibrilaţie atrială, risc tromboembolic, urban, rural. 

ABSTRACT. With an aging population, the incidence and prevalence of atrial fibrillation is expected to increase, 
resulting in a significant economic impact. Atrial fibrillation leads to significant side effects, including a five 
times higher risk of stroke, impaired quality of life with lower labor productivity and an increased rate of 
hospitalization. We studied 100 patients from urban and 100 rural hospitalized with permanent atrial 
fibrillation in 2012 Cardiology Clinic of the Emergency County Hospital Timisoara, recording the risk factors for 
thrombo-embolic events using history, patient history, ankle-brachial index and echocardiography. The 
difference was statistically significant for patients with a score greater than or equal to 2, which were more 
common in rural areas. However, while those in rural areas have a higher risk for stroke, less patients with 
permanent atrial fibrillation rural receiving anticoagulant therapy, the difference was statistically significant 
between the two groups. 
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1. INTRODUCERE 

Odată cu îmbătrânirea populaţiei, incidenţa si 
prevalenţa atriale fibrilaţiei (FA) este de aşteptat să 
crească, ducând la un semnificativ impact economic 
[1]. FA are ca rezultat o mulţime de efecte adverse, 
inclusiv un risc de cinci ori mai mare de accident 
vascular cerebral [2], afectarea calităţii vieţii cu 
scăderea productivităţii muncii şi o rată crescută de 
spitalizare [1]. 

O data cu publicarea noului Ghid pentru manage-
mentul fibrilaţiei atriale, Societatea Europeană de 
Cardiologie a adus modificări importante atât în ceea 
ce priveşte scorul de risc pentru embolie periferică, 
cât şi recomandările pentru tratament antitrombotic. 
Una dintre cele mai importante este schimbarea 
scorului de risc din CHADS [3] în scor CHA2DS2-
VAsc [4]. Conform acestui nou scor factori de risc 
pentru accident vascular cerebral şi trombo-embolism 
sunt clasificaţi în majori (vârsta peste 75 ani, 
accident vascular cerebral anterior) şi non-major 
(insuficienţa cardiacă, hipertensiunea arterială, diabetul 
zaharat, boala vasculară, vârsta între 65-74 ani, sexul 
feminin). Factorii de risc majori au 2 puncte şi non-

major 1 punct. Pacienţii care au 2 sau mai multe puncte 
au recomandarea de tratament anticoagulant oral. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ  

În studiul nostru am studiat distribuţia acestor 
factori de risc pentru accidentul tromboembolic în 
populaţia urbană şi rurală şi proporţia de pacienţi 
care au primit tratament antitrombotic funcţie de 
scorul de risc CHA2DS2-VAsc. 

Am studiat 100 de pacienţii din mediul urban şi 
100 din mediul rural,  internaţi cu fibrilaţia atrială 
permanentă în 2012 în Clinica de Cardiologie a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara,  
funcţie de factorii de risc pentru evenimente trombo-
embolie, folosind anamneza, istoria pacientului, 
indicele gleznă-braţ si ecocardiografia. 

3. REZULTATE 

Din cei 100 de pacienţi din mediul urban 47 au fost 
femei şi 53 bărbaţi (47% vs. 53% p = 0.25) (fig. 1) 
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Fig. 1. Distribuţia pe sex. 
 

Vârsta medie în mediul urban a fost de 76,2 ani, 
destul de apropiată de cea din mediul rural, care fost 
de 74,4 ani (fig. 2) 

 

 
 

Fig. 2. Vârsta medie. 
 

În privinţa scorului de risc CHA2DS2-VAsc, 
2 pacienţi din mediul urban au avut un scor de 
0 versus 1 din mediul rural, 20 un scor de 1 versus 
9 pacienţi provenind din mediul rural. 78 pacienţi 
din oraşe au avut un scor mai mare sau egal cu 2 
versus 90 provenind de la sate (p = 0,032) (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Scorul de risc CHA2DS2-VAsc. 
 

Dintre pacienţii din mediul urban cu un scor 
cel puţin egal cu 2, 40 (51%) au primit tratament 
anticoagulant oral. Doar 30 pacienţi din mediul 
rural (33%) au primit tratament anticoagulant oral 
(p = 0,027) (fig. 4). 

 
 

Fig. 4. Tratamentul anticoagulant. 

4. CONCLUZII 

Nu s-au evidenţiat diferenţe statistic semnificative 
în distribuţia pe sexe a pacienţilor cu fibrilaţie atrială 
permanentă din mediul urban şi urban. Vârsta mediu 
a fost aproximativ egală între cele două medii de 
provenienţă. 

Diferenţa a fost însă statistic semnificativă în 
privinţa pacienţilor cu un scor mai mare sau egal cu 
2, care au fost mai mulţi în mediul rural. Cu toate 
acestea, deşi cei din mediul rural au un risc mai mare 
pentru accident vascular cerebral, mai puţin pacienţi 
cu fibrilaţie atrială permanentă din mediul rural au 
primit tratament anticoagulant, diferenţa fiind 
statistic semnificativă între cele două loturi. 

Probabil că complianţa şi accesabilitatea la verifi-
carea de rutină a tratamentului cu dicumarinice au 
făcut ca mai puţin pacienţi din mediul rural să 
primească medicaţie anticoagulantă orală, în ciuda 
faptului că aveau indicaţie pentru acest tip de trata-
ment. Aceasta categoria de pacienţi poate beneficia 
cel mai bine de noile anticoagulante care nu necesită 
verificare lunară, dar care încă constituie o medicaţie 
destul de costisitoare. 
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