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5

Pròleg

És un bon moment perquè parlem de fibril·lació auricular. Cal fer-ho
no només perquè es tracta de l’arítmia més freqüent, sinó també perquè
pot tenir conseqüències greus per a la salut. Cal que sigui tinguda molt
en compte atès que els seus símptomes són molt diversos, i la gravetat amb
què es presenta i el tractament requerit varien depenent de la persona.
També cal parlar de fibril·lació auricular perquè, un cop detectada, el seu
curs pot ser més benigne, ja que es pot triar, per al seu control, el tractament millor i més eficaç.
Cal conscienciar i divulgar informació sobre aquesta malaltia perquè es
pot detectar amb facilitat per mitjà de la presa del pols, i això és quelcom que tots hauríem de poder fer.
I, per últim, cal parlar de fibril·lació auricular perquè hi ha molt d’interès
i dedicació en la recerca de tractaments novedosos, amb medicaments i intervencions, que ens permeten afrontar aquest problema amb optimisme.
Aquesta és una guia per a pacients que, sense cap mena de dubte,
constitueix una de les millors formes de parlar de fibril·lació auricular.
Fernando Arribas
Unitat d’Arítmies, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
President de la Secció d’Electrofisiologia i Arítmies de la Sociedad Española de Cardiología
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Introducció

La fibril·lació auricular és l’arítmia més freqüent. El fet de patir-la pot
generar un gran nombre de dubtes i qüestions: què és? es cura? m’afectarà molt?
Algunes preguntes les hi pot respondre el seu metge en el moment del
diagnòstic o durant les visites posteriors. D’altres simplement queden
sense resposta, atesa la dificultat d’accedir de forma tranquil·la i assossegada a tota la informació. L’objectiu d’aquest manual informatiu és
respondre a molts dels dubtes que, al llarg dels anys, hem rebut de pacients com ara vostè. Pretenem que hi trobi quasi tot el que mai es pugui
qüestionar i que la seva lectura l’ajudi a aclarir conceptes i a entendre
el perquè dels tractaments que rep. La seva lectura no pretén suplantar
les necessàries explicacions del seu metge, sinó més aviat el contrari.
Es pretén fomentar el coneixement de la seva malaltia, per tal d’ajudar-lo en el seu tractament i control.
La informació continguda és extensa. Alguns apartats intenten explicarli què és la fibril·lació auricular, d’altres plantegen qüestions pràctiques
sobre com conviure-hi.
No tracti de llegir aquest manual com si fos una novel·la, de la primera pàgina a la darrera; li serà més útil consultar un capítol quan

9

li’n sorgeixi l’interès. Si només vol fer una breu passejada per la fibril·
lació auricular, centri’s en els resums que trobarà al final de cada tema;
i, si desitja més informació, pot dedicar-se al capítol complet.
D’altra banda, coneixem la importància cada cop més gran de les tecnologies i d’Internet en el dia a dia. Sabem que és possible que vostè
tingui la intenció d’endinsar-se en la xarxa per tal de cercar més informació. El problema rau en la veracitat de les fonts consultades.
Sovint, coexisteixen llocs amb informació fiable, realment útils, amb
d’altres menys fiables o directament inexactes. Per aquest motiu s’inclouen, en la darrera pàgina de la guia, adreces de pàgines web, d’acreditada fiabilitat, a les quals es pot adreçar si vol saber-ne més sobre
la seva malaltia. Sisplau, abans de començar a cercar a Internet, comenci per on li suggerim!
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1
La fibril·lació auricular.
Començant a conèixer-la

La freqüència i el ritme cardíac són dos termes que fan referència a
diferents característiques del batec cardíac.
Quina diferència hi ha entre ritme cardíac
i freqüència cardíaca?
La freqüència cardíaca és la velocitat a què batega el cor, és a dir, és
el nombre de vegades que es contrau en un temps determinat. Habitualment, es representa com a batecs per minut.
El ritme cardíac es refereix a com es produeixen i quina cadència tenen
els batecs, podent ésser regular o irregular.
En condicions normals, el batec del cor és regular i té una freqüència
entre 60 i 100 batecs per minut. Si és més ràpid, l’anomenarem taquicàrdia i si és més lent bradicàrdia (Fig. 1).
Com és el ritme normal del cor? Què és una arítmia?
El ritme normal del cor s’anomena ritme sinusal. Aquest s’inicia com
un petit estímul elèctric que s’origina en el node sinusal, situat a les
aurícules, i passa posteriorment als ventricles. Quan aquest estímul
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Ritme

Freqüència

Irregular

Lenta (bradicàrdia)

Regular

Ràpida (taquicàrdia)

Irregular

Ràpida (taquicàrdia)

Regular

Lenta (bradicàrdia)

Figura 1. La freqüència cardíaca i el ritme es refereixen a característiques distintes del funcionament del cor. El ritme es refereix a la regularitat del batec cardíac. El ritme normal, anomenat sinusal, és regular. La freqüència es refereix al
nombre de batecs cardíacs per minut; pot ser normal (entre 60 i 100 batecs
cada minut, tot i que és diferent en cada persona), ràpida (taquicàrdia) o lenta
(bradicàrdia).

elèctric arriba als ventricles, provoca la seva contracció i l’expulsió de
la sang cap a l’artèria aorta, que és la canonada principal de sortida
de la sang del cor.
El ritme cardíac s’origina a les
aurícules, però és la contracció dels ventricles el
determinant del batec
cardíac. Vostè pot detectar cada batec del
cor quan es pren el
pols.
El ritme sinusal és rítmic, regular i té la capacitat d’adaptar-se a les necessitats
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de l’organisme en cada moment: s’accelera quan fem exercici i va més
a poc a poc quan dormim.
En canvi, s’anomena arítmia a qualsevol alteració d’aquest ritme normal, ja sigui per una freqüència cardíaca baixa o elevada, ja sigui
per la pèrdua de la seva regularitat. Hi ha molts tipus d’arítmia: des
de les lleus sense cap importància fins a les molt greus que requereixen d’una atenció immediata (Fig. 2).
Què és la fibril·lació auricular?
La fibril·lació auricular és l’arítmia cardíaca més freqüent.

Node sinusal

Vàlvula
tricúspide

Aurícules

*

Vàlvula
mitral

Ventricles

Figura 2. Representació esquemàtica de la fibril·lació auricular. A l’esquerra,
l’estímul (sageta groga) surt del node sinusal, creua l’aurícula, passa pel node
aurículo-ventricular (identificat amb un asterisc) i condueix als ventricles. El
cercle a l’electrocardiograma (ECG) assenyala la representació de l’aurícula. A la
dreta, no hi ha estímul a les aurícules, sinó que està desordenat. A l’ECG no hi
ha demostració d’activitat auricular.

Es caracteritza pel fet que, en lloc d’una sola ona elèctrica per a cada
batec, l’activitat elèctrica de l’aurícula es desorganitza i es torna caòtica,

13

Figura 3. El ritme normal (sinusal) s’estén per tot el cor de forma uniforme,
com els cercles concèntrics que es formen en l’aigua quan hi llancem una pedra.
Pel contrari, quan en llencem moltes alhora, no es formen cercles ben definits, sinó
que hi pot arribar a aparèixer un moviment desorganitzat; quelcom de semblant
passa amb la fibril·lació auricular.

generant múltiples ones alhora. Per tal d’entendre-ho, imagini que
llença una pedra a la superfície d’un estany. Si només hi llença una
pedra, es genera una ona circular, que s’expandeix per la superfície
(Fig. 3); per contra, si hi llença moltes pedres alhora, es generen múltiples ones, que col·lideixen les unes amb les altres; això és el que
succeeix amb l’activació elèctrica en la fibril·lació auricular. Com a
conseqüència, l’aurícula perd la capacitat de contraure’s de manera
uniforme i, a més a més, als ventricles els arriben les ones d’activació
de manera irregular. D’aquesta manera, la contracció dels ventricles
esdevé irregular i vostè ho pot notar amb un pols que es fa irregular
(no rítmic): pot ser ràpid –en la majoria del casos–, lent o mantenirse en el límit normal.
És possible que noti també que els batecs del pols són diferents els uns
dels altres, com a conseqüència del fet que el cor està expulsant diferents quantitats de sang amb cada batec.
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Quina n’és la causa?
La major part de les vegades, la fibril·lació auricular apareix en persones que tenen la pressió arterial alta (hipertensió arterial) o algun
altre tipus de malaltia del cor (malalties de les vàlvules, angina de pit,
infart…). I en pocs casos és resultat d’alteracions de la tiroide o d’altres malalties hormonals.
Quan, després de dur a terme una visita mèdica i les proves mèdiques
necessàries, no se’n troba cap causa, la fibril·lació auricular rep el nom
de fibril·lació auricular idiopàtica o de causa desconeguda. Aquest
tipus de fibril·lació auricular sense cap causa aparent pot arribar a
representar fins a un terç del total de les persones afectades.
Quins símptomes pot donar la fibril·lació auricular?
Las molèsties que pot notar quan apareix la fibril·lació auricular poden
ser diverses. El símptoma més freqüent són les palpitacions, que són la
sensació incòmoda de batec del cor localitzada, generalment, a la part
esquerra del pit. Les arítmies que poden causar palpitacions són moltes
però, en el cas de la fibril·lació auricular, les palpitacions es noten com
un batec ràpid i irregular del cor.
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Altres vegades, la principal molèstia que notarà com a conseqüència de
la fibril·lació auricular serà cansament o fatiga en dur a terme les
activitats quotidianes.
Però la fibril·lació auricular no sempre provoca símptomes; també és
possible que es diagnostiqui per casualitat en una revisió rutinària.
Com es diagnostica?
En la majoria d’ocasions, el diagnòstic de la fibril·lació auricular és
fàcil i es duu a terme per mitjà d’un electrocardiograma (ECG). Aquesta és una prova simple, no dolorosa, per mitjà de la qual s’enregistra
l’activitat elèctrica del cor, cosa que permet una valoració del ritme
cardíac. És una prova essencial per al diagnòstic de moltes malalties
del cor, incloses la majoria de les arítmies.
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Per tal de poder diagnosticar la fibril·lació auricular,
és imprescindible que aquesta sigui present en el
moment en què es faci l’ECG. És possible, doncs,
que quan només senti molèsties durant períodes
breus de temps (pocs minuts o hores), el diagnòstic pugui ser difícil. Per a aquests casos,
es disposa de dispositius que permeten obtenir un ECG de forma contínua durant un
o dos dies.
Quines altres proves mèdiques són
necessàries?
L’ECG és l’única prova necessària per al
diagnòstic, però, per tal de completar l’avaluació, sovint se’n fan d’altres:
– Holter: és una prova que consisteix en
obtenir un ECG de forma contínua durant 24 o 48 hores. S’aconsegueix enregistrar durant un llarg període el ritme cardíac i, gràcies a això, es poden diagnosticar
episodis de fibril·lació auricular de curta durada o que no provoquen cap símptoma.
Requereix la col·locació d’elèctrodes en diversos punts
del pit per mitjà d’adhesius, connectats a una gravadora, que
haurà de dur amb vostè durant tot el dia. Atès que es pretén recollir el ritme cardíac durant un dia normal, ha de fer una vida completament habitual, sense modificar en absolut la seva activitat quotidiana.
En cas que senti cap molèstia mentre dugui posat el Holter, prengui’n
nota en un paper, junt amb l’hora en què s’hagi esdevingut. D’aquesta manera, el seu metge podrà valorar la presència d’alguna arítmia en
aquell precís moment.
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– Ecocardiografia: és una exploració amb què s’obtenen, de forma indolora, imatges del cor en moviment; permet avaluar la forma i el
funcionament del cor i l’estat de les vàlvules. Gràcies a un adequat
examen per mitjà d’ecocardiografia, és possible detectar moltes de les
malalties cardíaques que poden provocar fibril·lació auricular.
De tant en tant, noto un tomb i, després,
com si s’aturés el cor. Hi té res a veure?
El que vostè nota és, probablement, una extrasístole, és a dir, un batec
que perd la regularitat i s’avança. Així doncs, no es tracta de fibril·lació
auricular i és de característiques totalment benignes. En general, no
requereix de cap tractament.
Quines complicacions pot provocar-me la fibril·lació auricular?
Amb un tractament i seguiment adequats, el pronòstic de la fibril·lació
és bo i les complicacions són poc freqüents. La principal complicació
que pot aparèixer en la fibril·lació auricular deriva de l’acumulació de
sang a les aurícules com a conseqüència de la manca de contracció.
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Aquest embassament afavoreix la formació de gleves que, ocasionalment,
poden sortir del cor, tot seguint la circulació sanguínia, i obstruir alguna de les artèries del cos. Com a conseqüència, aquesta part de l’organisme deixaria de rebre sang i perdria la seva funció. Aquest procés
s’anomena embòlia i, malgrat que pot arribar a ser greu quan s’esdevé
a qualsevol lloc del cos, és especialment greu quan passa al cervell.
Les embòlies no afecten amb la mateixa freqüència totes les persones
i, si el risc es considera elevat, s’ha de tractar amb medicaments anticoagulants, mentre que, quan el risc és baix, pot tractar-se només amb
aspirina (àcid acetilsalicílic) o, fins i tot, no necessitar cap medicació.
Quins tipus de fibril·lació auricular existeixen?
Moltes vegades, la fibril·lació auricular té un comportament cíclic, apareix i desapareix. En funció de la seva forma d’evolució, la fibril·lació
auricular es pot dividir en:
– Paroxística, si s’alternen el ritme sinusal i la fibril·lació auricular.
Típicament, aquesta forma es manifesta per mitjà de crisis, de durada variable (de menys d’un minut a dies).

– Persistent i permanent, si es manté constantment en fibril·lació auricular, sense que reaparegui el ritme normal en cap moment.
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Aquests patrons no són fixos, ja que és possible que una forma paroxística progressi posteriorment cap a una forma permanent.
El meu metge m’ha dit que la tindré tota la vida.
No hi ha opcions?
En alguns casos, les possibilitats de mantenir un ritme sinusal de forma sostinguda són molt baixes, raó per la qual el seu metge pot decidir que acceptar la fibril·lació auricular és la millor de les opcions. En
aquest cas, el tractament es dirigirà a la prevenció de complicacions.

Com em pot afectar la fibril·lació auricular?
És possible que en alguns moments, especialment al principi, li calgui
un temps d’adaptació i pugui notar cansament o limitació davant l’esforç. No obstant, en tots els casos existeixen tractaments o procediments
que aconsegueixen reduir l’impacte de la fibril·lació en la seva vida quotidiana. No deixi de preguntar al seu metge.
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Resum
➔ El ritme cardíac normal s’anomena sinusal. La
pèrdua del ritme cardíac s’anomena arítmia.
➔ La fibril·lació auricular és l’arítmia més freqüent.
➔ La fibril·lació auricular es caracteritza per un batec
irregular, ja sigui lent o ràpid.
➔ La causa més freqüent és la hipertensió arterial,
però pot provocar-la qualsevol problema cardíac.
➔ La molèstia més freqüent són les palpitacions, però
és possible que vostè no noti res. Com a
complicació, pot provocar embòlies.
➔ Pot ser constant, o bé aparèixer i desaparèixer.
➔ Amb un tractament adequat, el pronòstic és bo.
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2
Tractament
de la fibril·lació auricular;
no tot són pastilles

En què consisteix el tractament de la fibril·lació auricular?
El tractament de la fibril·lació auricular s’ha de fer des de dos punts
de vista:
– Control del ritme cardíac:
• Reducció del nombre de crisis de fibril·lació auricular.
• Disminució de la freqüència cardíaca (la rapidesa del pols) durant
les crisis.
– Control de les complicacions embòliques, per mitjà del tractament
anticoagulant (es comenta de forma extensa en el següent apartat).
Ambdós punts han de ser valorats per separat, de manera que vostè
pot rebre només un tractament antiarítmic, només anticoagulants, tots
dos o cap d’ells.
Què són els medicaments antiarítmics?
Els fàrmacs antiarítmics són medicaments el principal objectiu dels
quals és el tractament de les arítmies en general.
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Existeixen dos tipus de fàrmacs antiarítmics:
– Els que intenten prevenir l’aparició de l’arítmia.
– Els que disminueixen la freqüència cardíaca durant les crisis d’arítmia.
Els fàrmacs tenen efectes secundaris?
Com qualsevol altre fàrmac, els antiarítmics poden tenir efectes secundaris. Tot i que difereixen segons el fàrmac, en general aquests efectes
són conseqüència d’una freqüència cardíaca massa lenta (bradicàrdia),
raó per la qual la fatiga, el cansament, el mareig o les pèrdues del
coneixement en són els efectes més freqüents. L’efecte secundari més
greu de tots els fàrmacs antiarítmics és la proaritmogènia, que és una
arítmia de tipus molt poc comú provocada pel propi tractament.
Algun d’aquests fàrmacs també pot provocar fotosensibilitat, és a dir,
l’envermelliment exagerat de la pell davant la llum intensa. En aquests
casos, com a precaució, cal evitar l’exposició directa al sol, essent necessari, fins i tot, l’ús de cremes amb factor de protecció total a l’estiu.
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D’altra banda, algun antiarítmic també pot malmetre la tiroide i provocar tant la seva pèrdua de funcionalitat (hipotiroïdisme, caracteritzat,
en termes generals, per cansament) com un excés de funció (hipertiroïdisme, que causa hiperactivitat i tremolors). No és possible saber,
d’antuvi, a quins pacients pot afectar, motiu pel qual l’única forma de
prevenció és la realització d’anàlisis de sang periòdiques. D’altra banda, en pocs casos, els tractaments perllongats poden causar malaltia
pulmonar i dificultat respiratòria.
Què passa si m’oblido d’una dosi?
N’haig de prendre el doble?
Si s’oblida de prendre una dosi del fàrmac antiarítmic, prengui-se-la
quan se’n recordi i segueixi amb la pauta normal. Si falta poc per a
la següent, salti’s la dosi oblidada i mantingui la mateixa que ja li
tocava, sense doblar-la ni augmentar-la.
Quina és la millor pauta?
No existeix una pauta única, cada persona requereix una combinació
de fàrmacs diferent. Atesa la gran quantitat de fàrmacs disponibles, en
les primeres etapes del tractament és freqüent la necessitat de modificar-lo diverses vegades, fins arribar a trobar la millor pauta. Però no
sempre necessitarà un tractament amb medicaments; en ocasions, especialment quan les crisis són molt poc freqüents o els símptomes són molt
lleus, la millor opció pot ser no receptar cap fàrmac o fer-ho només
durant les crisis de fibril·lació auricular.
Hi ha altres medicaments eficaços?
A banda dels fàrmacs antiarítmics, hi ha altres medicaments, dissenyats
en un principi com a tractament de la hipertensió, que poden reduir el
nombre d’episodis de fibril·lació auricular.
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Quines altres precaucions haig de prendre?
La pressió arterial elevada és la principal causa de fibril·lació auricular. En molts casos, la fibril·lació auricular pot aparèixer fins i tot
abans que es diagnostiqui la pressió arterial elevada. Per aquest motiu,
és especialment important mantenir-ne un estricte control.
Puc beure alcohol? I prendre cafè?
L’alcohol és un reconegut desencadenant dels episodis de fibril·lació
auricular. Fins i tot, hi ha persones que només presenten fibril·lació auricular després d’una ingesta abundant d’alcohol. Sigui moderat en el seu
consum. Ha de tenir en compte, però, que si vostè té una altra malaltia cardíaca, la presència d’aquesta pot contraindicar-li l’alcohol de
forma absoluta. Consulti-ho al seu metge.
El cafè, el te, les begudes de cola i, en general, les substàncies estimulants també són capaces de provocar fibril·lació auricular, per la qual
cosa se n’ha de reduir el consum o evitar-lo totalment.
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Em perjudica el tabac?
Vostè ja sap com n’és de perjudicial el tabac per a la seva salut! A
més a més, en el seu cas, és especialment perillós; algunes de les substàncies que conté, com ara la nicotina, tenen un efecte estimulant i són
capaces de provocar episodis de fibril·lació auricular.
Deixi de fumar i es reduiran les seves crisis. A més a més, es trobarà
millor i reduirà la possibilitat de patir malalties cardiovasculars, com
ara l’infart de miocardi o l’ictus, o no cardiovasculars, com ara diferents
tipus de càncer. Si deixar de fumar li resulta difícil, consulti amb el
seu cardiòleg o el seu metge de capçalera; en molts centres hi ha unitats
especialitzades que el poden ajudar!
Tota la meva vida he fet molt d’exercici.
Puc seguir així?
L’activitat física prevé l’obesitat, redueix la probabilitat de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida, motiu pel qual és
recomanable en quasi tota la població. Però tots els extrems són perjudicials, i l’exercici no n’és una excepció.
L’exercici físic intens i practicat de forma regular, especialment l’esport
de resistència (corredors de llarga distància, ciclistes), implica un major
risc de patir fibril·lació auricular. És aconsellable, doncs, evitar l’exercici físic intens i perllongat, atès que aquest pot reduir l’eficàcia del
tractament i augmentar el risc de reaparició de la fibril·lació auricular.
És sabut que, en persones que han practicat esport de forma intensa
durant tota la seva vida, la reducció de l’exercici pot resultar una decisió difícil i pot representar un canvi radical en l’estil de vida. Si
aquest és el seu cas, ha de tenir en compte que mantenir el mateix
ritme d’exercici pot empitjorar l’evolució de la seva fibril·lació auricular i, a la llarga, reduir-li la seva capacitat a l’hora de practicar
esport.
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Però no passi a l’extrem oposat, això no vol dir de cap manera que
hagi d’adoptar una vida sedentària! Mantingui una vida activa, camini cada dia, mogui’s, però eviti carreres de fons, grans recorreguts en
bicicleta i esports que impliquin un gran esforç cardiovascular.
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Resum
➔ Els medicaments intenten evitar l’aparició de
l’arítmia, controlar la freqüència cardíaca quan
aquesta apareix i reduir les complicacions
(embòliques).
➔ A més a més, convé modificar alguns hàbits que
poden empitjorar la fibril·lació auricular. Eviti
l’alcohol, el cafè, el tabac, les begudes de cola i els
estimulants en general.
➔ Si practica molt exercici físic, redueixi’l.
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3
Tractament
anticoagulant

Què es pretén amb l’anticoagulació?
Una de les complicacions de la fibril·lació auricular són les embòlies.
Per mitjà de l’anticoagulació s’intenta evitar la formació de gleves a
l’interior de les aurícules («fent la sang més líquida») que puguin obstruir les artèries del cervell, les cames o una altra part del cos.
En l’actualitat disposem de fàrmacs anticoagulants que poden administrar-se com a pastilles (via oral), per mitjà d’una punxada sota la pell
(via subcutània) o, directament, infonent-los a través d’una vena (via
endovenosa). L’anticoagulació amb punxades subcutànies o per via endovenosa s’acostuma a fer amb diferents tipus d’heparina.
Per raons de comoditat, quan sigui a casa seva, probablement se li
receptarà un tractament anticoagulant amb pastilles (anticoagulació oral)
i, quan estigui ingressat, podrà rebre’n tractament per qualsevol de les
vies d’administració.
Quins tipus de fàrmacs d’anticoagulació oral existeixen?
Al nostre país es comercialitzen dos anticoagulants orals. En cap dels
dos casos existeix una dosi fixa del fàrmac, sinó que aquesta s’haurà
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d’ajustar per a cada persona en funció d’una anàlisi de sang que li
serà practicada regularment. Amb les primeres dosis que rebi, aquests
controls hauran de ser més freqüents i, posteriorment, es podran espaiar. En fase estable, generalment, els controls es duen a terme cada
quatre o cinc setmanes.
Com puc saber si estic correctament anticoagulat?
El seu metge li recomanarà una anàlisi de sang per tal de conèixer
l’INR (índex estandarditzat), que s’utilitza per a mesurar el grau
d’anticoagulació.
En general, li diran que es mantingui entre 2 i 3, tot i que en situacions especials, com ara tenir una vàlvula artificial al cor, li poden
recomanar un INR superior.
Per què hi ha persones que necessiten anticoagulació
i d’altres no?
No totes les persones amb fibril·lació auricular tenen el mateix risc
de formació de gleves ni de patir embòlies, motiu pel qual no tots
els pacients han de fer un tractament d’anticoagulació oral. Només el
rebran els pacients d’alt risc. Quan el metge li diagnostiqui fibril·
lació auricular, valorarà certes característiques que identifiquen l’elevat risc d’embòlia, i li indicarà si vostè ha de fer un tractament
d’anticoagulació oral o no. En general, vostè haurà de prendre anticoagulants si se li ha implantat una vàlvula cardíaca mecànica, si
ha patit ja una embòlia anteriorment o si pateix d’altres malalties:
hipertensió arterial, edat avançada, diabetis o insuficiència cardíaca
(feblesa del cor).
D’altra banda, aquestes característiques poden modificar-se amb el temps,
motiu pel qual és possible que, tot i no rebre tractament d’anticoagulació actualment, el pugui necessitar en un futur.
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Comporta riscos prendre conjuntament anticoagulació oral
i una altra medicació?
Els fàrmacs d’anticoagulació oral són un tipus de medicació que requereix un ajustament molt precís de la dosi. Molts medicaments poden
modificar l’efecte de l’anticoagulació oral, augmentant el risc de sagnat
o reduint l’eficàcia del tractament. Quan sigui visitat per qualsevol
metge, recordi-se’n sempre d’informar-lo que està prenent anticoagulants
orals, i no prengui ni modifiqui mai cap medicació sense consultar-ho
prèviament.
Ja no noto palpitacions, és possible suspendre
el tractament anticoagulant?
Atès que molts episodis de fibril·lació auricular no es perceben, vostè
no els identificarà i, per tant, no es pot assegurar que la fibril·lació
auricular hagi desaparegut. Per tant, el risc d’embòlia es pot mantenir:
no suspengui mai el tractament anticoagulant per decisió pròpia. Només
es pot plantejar la retirada del tractament d’anticoagulació després d’una
avaluació completa per part del seu metge.
Estic prenent anticoagulants orals, què haig de fer davant
d’una cirurgia o intervenció?
El tractament anticoagulant evita la formació de gleves i, per tant, pot
facilitar les hemorràgies, raó per la qual s’ha de tenir en compte abans
de qualsevol cirurgia o procediment (inclosos els procediments odontològics, les colonoscòpies o els cateterismes).
Alguns procediments es podran dur a terme ajustant la dosi d’anticoagulació i d’altres requeriran la seva suspensió. Abans de la
cirurgia informi sempre el seu metge o dentista que està prenent
tractament anticoagulant, i ell li indicarà si l’ha de suspendre i com
fer-ho.
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Haig de modificar la meva dieta?
Els aliments poden modificar l’absorció de l’anticoagulant oral als
budells; per aquesta raó, prengui el fàrmac d’anticoagulació sempre a
la mateixa hora i en les mateixes condicions (en dejú o després de
menjar).
D’altra banda, alguns aliments contenen elevades quantitats de vitamina K i neutralitzen l’efecte del tractament anticoagulant oral, mentre
que d’altres el poden potenciar, per la qual cosa s’ha de reduir o evitarne el consum. D’entre els productes que s’han de controlar, es troben:
– Vegetals de fulla verda fosca (bledes, fulles tendres de nap…).
– Cols, coliflor, bròquil, porro.
– Llegums (cigrons), castanyes.
– Xocolata.
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Eviti també el consum de tots els productes d’herboristeria, atès que la
seva composició exacta és sovint desconeguda i és possible que continguin productes que interfereixin en l’anticoagulació.
Què haig de fer davant d’un sagnat?
És habitual la presència de petits sagnats en algunes activitats de la
vida diària, com ara raspallar-se les dents, i també presentar un sagnat
més perllongat del que és usual davant de petites ferides o de petits
hematomes produïts per traumatismes. Aquests fets es poden considerar
normals i són conseqüència del tractament d’anticoagulació oral.
En altres ocasions, es donen situacions que requereixen una consulta
amb el metge o, fins i tot, acudir a un Servei d’Urgències:
– Sagnats de petita quantitat però persistents en el temps, com ara
sang a la orina o a les deposicions.
– Sagnat continu d’una ferida.
– Hematomes espontanis, sense un cop previ.
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Resum
➔ Etiqueti correctament el fàrmac i separi’l de la
resta de medicaments.
➔ Si un dia s’oblida del tractament, segueixi el dia
següent amb la dosi que li tocava, no prengui
doble dosi!
➔ No canviï la dieta de forma significativa.
➔ Consulti el metge si creu que pot estar
embarassada.
➔ Conservi el darrer full de control.
➔ No suprimeixi ni iniciï la presa d’un fàrmac sense
consell mèdic.
➔ Eviti les injeccions intramusculars, atès que
comporten un elevat risc d’hematoma.
➔ Informi el seu hematòleg i el metge que l’atengui
en el procediment davant de qualsevol tipus
d’intervenció quirúrgica.
➔ DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE, NO
PRENGUI DECISIONS PEL SEU COMPTE,
CONSULTI SEMPRE EL SEU HEMATÒLEG.
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4
Quan torna la fibril·lació:
les crisis

Amb quina freqüència puc tenir crisis?
No totes les persones tenen el mateix número de crisis de fibril·lació
auricular ni les tenen en les mateixes situacions. Hi ha persones que
poden tenir diverses crisis al mes, d’altres que poden tenir fibril·lació
auricular una vegada em diversos anys i, fins i tot, d’altres que en
poden patir només un episodi en tota la seva vida. En ocasions trobarà un desencadenant clar, en d’altres les crisis apareixeran en certes
condicions o sense cap motiu aparent. En definitiva, ningú coneixerà
millor que vostè la seva fibril·lació auricular.
Què haig de fer davant d’una crisi?
Sovint, quan apareix, la fibril·lació auricular ocasiona un malestar i
una ansietat importants. En aquests casos, el més important és mantenir la calma; el nerviosisme empitjorarà encara més les molèsties que
pugui tenir. La majoria de vegades les crisis s’esvaeixen en poca estona, fet pel qual és probable que, sense fer res més, millori espontàniament; en cas contrari, pot anar a un Servei d’Urgències, on li tractaran
la fibril·lació auricular.
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I si prenc un altre comprimit del tractament?
No ha de modificar pel seu compte la pauta de tractament davant d’una
crisi, doncs podria provocar-se greus efectes secundaris.
En ocasions, el seu metge pot indicar-li la possibilitat de l’estratègia
«pastilla a la butxaca», que consisteix en prendre dos o tres comprimits
del tractament en notar l’inici d’una crisi; però només ho ha de fer en
el cas que el seu metge li hagi comentat aquesta possibilitat.
Quan haig d’anar a Urgències?
En general, no és necessària la consulta mèdica davant d’una crisi de
fibril·lació auricular, especialment si és curta i presenta pocs símptomes.
En altres casos, es recomanable acudir a Urgències, especialment si
l’episodi està associat a algun símptoma que pugui suggerir una afectació important:
– Feblesa o fatiga molt marcades.
– Marejos, desmais o pèrdua de coneixement.
– Dificultat per a respirar.
– Dolor al pit.
– Prolongació de l’episodi més enllà del temps habitual.
Què pot provocar una crisi?
Algunes situacions poden provocar l’aparició de fibril·lació auricular.
En moltes persones, és habitual que la fibril·lació auricular aparegui
després dels àpats (tot fent la digestió) o quan estan dormint, podent
arribar a despertar-se amb palpitacions (situacions de predomini vagal).
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D’altra banda, l’aparició de fibril·lació auricular durant l’exercici físic
és menys freqüent. D’altres desencadenants coneguts són l’alcohol, el
cafè, el te i la resta d’estimulants.
Em fa por tenir una crisi a qualsevol lloc. Puc viatjar?
En general, no hi ha cap inconvenient per a dur a terme viatges, especialment quan els episodis estan controlats. Com qualsevol altra persona, a l’hora de planificar el viatge, haurà de tenir en compte dos
punts per tal d’evitar problemes:
– Recordi-se’n de dur tota la medicació que
haurà de menester. Calculi la quantitat
total de comprimits que s’haurà de
prendre i endugui’s una capsa addicional en un compartiment a banda per si de cas perdés els primers.
– Tingui una especial cura amb
l’anticoagulació oral, si li’n
cal. Tingui en compte el total de comprimits. Especialment si el viatge és de llarga durada i coincideix amb
un control, comuniqui les
seves intencions al seu hematòleg amb prou anticipació perquè pugui modificar la
planificació. Si el viatge inclou una estada perllongada,
superior a un mes, tingui en
compte que probablement haurà
de fer-se un control durant el seu
transcurs.
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Resum
➔ La freqüència i la durada de les crisis és variable i
pot canviar al llarg del temps.
➔ Molts factors poden desencadenar-les, especialment
els anomenats vagals: després d’haver menjat i tot
dormint.
➔ Davant d’una crisi, mantingui la calma, molts
episodis acaben en pocs minuts.
➔ Consulti a Urgències si presenta símptomes de
gravetat: ofec, dolor al pit…
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5
L’ablació,
una solució definitiva?

Què és l’ablació de la fibril·lació auricular?
El terme ablació significa destrucció o eliminació d’un determinat teixit
del cos.
L’ablació de la fibril·lació auricular és un procediment que es duu a
terme amb catèters (fins elèctrodes que s’introdueixen a les venes) i que
té com a objectiu curar-la de forma definitiva. L’objectiu final és l’aïllament de les venes pulmonars de la resta de l’aurícula. Les venes
pulmonars són les encarregades de tornar la sang oxigenada dels pulmons cap a l’aurícula esquerra; al seu interior, s’inicia freqüentment la
fibril·lació auricular.
Amb l’ablació de la fibril·lació auricular, es provoca una lesió que envolta les venes pulmonars, eliminant les seves funcions normals; d’aquesta manera, l’interior queda aïllat o desconnectat de l’exterior. Essent
així, res del que succeeixi a l’interior de les venes pulmonars es transmetrà fora, a la resta de l’aurícula. Quan s’inicia la fibril·lació auricular dins les venes pulmonars, aquesta queda reclosa, de forma que
no s’altera el funcionament normal del cor.
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L’ablació es pot dur a terme per mitjà d’un catèter a través d’una vena
perifèrica o per mitjà de cirurgia. Habitualment es prefereix l’ablació per
mitjà de catèter en un primer procediment, pel fet que és menys agressiva i que no requereix anestèsia general.
L’ablació per mitjà de cirurgia cardíaca, malgrat ser una mica més
eficaç, es reserva habitualment per a pacients que han de ser sotmesos
a una altra cirurgia cardíaca (com ara el recanvi d’una vàlvula o cirurgia per a bypass) o per a casos molt concrets.
En què consisteix l’ablació amb catèter?
El tractament es planteja habitualment com una intervenció que requereix unes 24 o 48 hores d’ingrés i que es duu a terme amb anestèsia
local i sedació. Fonamentalment, el procediment es realitza amb un
accés per vena femoral (a nivell de l’engonal), a través del qual es
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A

C

B

Figura 4. Procediment d’ablació. A: imatge per radiologia de dos catèters (sagetes
blanques) a nivell del cor. Observi com els catèters arriben a l’aurícula dreta i
creuen a l’esquerra. B: catèter utilitzat durant l’ablació de la fibril·lació auricular.
C: imatge de la reconstrucció de l’aurícula esquerra amb les venes pulmonars (en
blau, verd i vermell) i els punts on s’ha dut a terme l’ablació.

pugen els catèters a l’aurícula dreta. Atès que el procediment se centra
en l’aurícula esquerra, s’hi accedeix per mitjà d’una punció transseptal,
és a dir, travessant la membrana que separa l’aurícula esquerra de la
dreta. Posteriorment, per mitjà d’algun dels sistemes disponibles, es fa una
reconstrucció tridimensional de l’aurícula esquerra. Aquesta reconstrucció pot combinar-se amb la imatge procedent d’una tomografia axial
computada (TC) o una ressonància magnètica cardíaca (RM), per tal
d’aconseguir una major aproximació a la realitat. Les imatges obtingudes s’utilitzen per a guiar la localització de les lesions al voltant de
les venes pulmonars. Aquestes lesions es duen a terme per mitjà de radiofreqüència (entre fonts d’energia), que aconsegueix la destrucció del
teixit en què s’aplica (Fig. 4).
Què haig de tenir em compte?
Tal com passa amb qualsevol altre procediment, acudeixi en dejú (de
vuit hores com a mínim). L’ablació de la fibril·lació auricular és un
procediment llarg, que acostuma a durar de tres a sis hores. Després
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del procediment, independentment de si en prenia prèviament o no, és
possible que se li recepti un tractament anticoagulant durant un temps,
generalment d’un a tres mesos. Després d’aquest període, la decisió
sobre la necessitat d’anticoagulació dependrà del seu metge.
En els primers dos o tres mesos després de l’ablació, mentre cicatritza
la lesió que s’ha dut a terme, es pot produir una recaiguda, sense que
això impliqui un mal resultat del procediment.
Pot comportar complicacions?
Totes les intervencions comporten un risc de complicació. Les complicacions són poc freqüents i, entre les més habituals, es troba el sagnat
pel punt de punció a l’engonal (1%), el vessament pericardíac (acumulació de sang o líquid al voltant del cor) (1%) o les embòlies (1%).
El metge que dugui a terme el procediment li informarà amb tot detall
dels seus riscos i dels seus beneficis.
A qui se li pot practicar?
La probabilitat d’èxit de l’ablació és variable. En algunes persones en
què es preveu que la possibilitat d’èxit pugui ser baixa, el procediment
no està justificat.
En l’actualitat, de forma general, es realitza l’ablació de la fibril·lació
auricular en pacients amb una probabilitat raonable de guariment i que
segueixen presentant fibril·lació auricular malgrat el fet d’estar prenent
medicació antiarítmica. En casos excepcionals, es pot considerar com a
primera opció de tractament.
Quina és l’eficàcia del procediment?
Aquest procediment aconsegueix el guariment en el 60-80% dels pacients, habitualment després de la pràctica d’un o dos procediments (en
el 15% de casos). En les persones en què no s’ha aconseguit el gua-
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riment, existeix, generalment, una millora important de la seva qualitat de vida, amb una reducció del nombre d’episodis i de la seva intensitat. Per últim, el grup de pacients que no presenten cap millora
després de l’ablació és petit (10-15%).
I si no funciona, es pot repetir?
En ocasions, la lesió provocada es pot recuperar, fet que pot reconnectar
la vena pulmonar amb la resta del cor, afavorint la reaparició de la
fibril·lació auricular. La repetició del procediment permet millorar els
resultats i es pot aconseguir el guariment en una segona intervenció o,
fins i tot, en una tercera o una quarta.
Podré deixar el tractament antiarítmic?
Si el procediment ha tingut èxit, és probable que pugui abandonar el
tractament antiarítmic, atès que s’ha aconseguit eliminar l’origen de la
fibril·lació auricular. El seu metge s’encarregarà de valorar el cas i
indicar-li-ho.
I el d’anticoagulació?
Atès que l’eficàcia del procediment no és del 100%, algunes persones
poden presentar noves crisis de fibril·lació auricular. Per aquest motiu,
la suspensió del tractament anticoagulant no es pot aconsellar de forma
general a totes les persones a qui se’ls ha dut a terme una ablació, i
la decisió l’haurà de prendre el seu metge basant-se en els seus antecedents i en les proves fetes.
Quan puc reincorporar-me a la feina?
En absència de complicacions, i atès que és un procediment que només
requereix punxades a l’engonal, passats uns pocs dies es podrà reincorporar a la seva activitat quotidiana sense cap impediment.
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Resum
➔ L’ablació de la fibril·lació auricular és un
procediment que intenta aïllar el principal origen
de la fibril·lació auricular: les venes pulmonars.
➔ El «guariment» s’aconsegueix en un 60-80% de
persones, després d’un o de diversos procediments.
➔ En cas d’èxit, es pot retirar el tractament
antiarítmic; la retirada del tractament
d’anticoagulació oral, però, no es pot generalitzar.
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6
Tornar a la normalitat:
la cardioversió

Què és una cardioversió? Per a què serveix?
Una cardioversió és un procediment per mitjà del qual s’intenta que
una fibril·lació auricular passi a un ritme normal, sinusal. Per a fer-ho,
s’utilitza una descàrrega elèctrica controlada, aplicada per mitjà de pales col·locades a cada costat del pit. És un procediment altament eficaç,
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que aconsegueix revertir més del 90% dels pacients amb fibril·lació
auricular. Es duu a terme sota sedació, és a dir, s’adorm el pacient
durant uns minuts. Habitualment el procediment no requereix ingrés,
motiu pel qual només és necessari estar unes poques hores a l’hospital.
Quan es fa servir?
Generalment, es realitza una cardioversió en persones que tenen una
fibril·lació auricular que no passa espontàniament a ritme sinusal.
Què haig de tenir en compte?
Atès que l’adormiran, és necessari que no hagi ingerit aliments, al
menys, durant les vuit hores prèvies al procediment. D’altra banda,
demani al seu metge si cal suspendre cap medicació que vostè estigui
prenent abans del procediment.
És necessari comprovar el nivell d’anticoagulació assolit en els darrers
controls. Recordi-se’n de dur amb vostè el registre del darrer control
d’INR, que acostuma a incloure un resum del seu historial d’anticoagulació.
La cardioversió ha anat bé, ja estic curat?
La cardioversió, quan és efectiva, aconsegueix que es torni a ritme sinusal, però no guareix la malaltia; en mantenir-se la causa que ha
provocat la fibril·lació auricular, aquesta pot tornar a aparèixer. Per
aquest motiu, és probable que el seu metge li mantingui el tractament
antiarítmic per intentar evitar la seva reaparició, així com l’anticoagulant, per tal d’evitar les complicacions embòliques.

54

Resum
➔ La cardioversió reverteix la fibril·lació auricular a
ritme sinusal.
➔ Malgrat ser molt efectiva, el resultat pot ser
temporal i, en ocasions, se segueix necessitant
medicació.
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7
Altres preguntes

Tinc flutter auricular. És el mateix?
El flutter auricular és una arítmia auricular regular i amb una freqüència cardíaca pròxima a 150 batecs per minut. Tot i que coincideix
en molts aspectes amb la fibril·lació, presenta algunes diferències de
tractament, ja que es resol més fàcilment amb l’ablació.
Amb quina freqüència m’haig de prendre les pulsacions?
En fase estable, no cal que es mesuri diàriament les pulsacions. És
important controlar-se, però no ha de viure només per a mirar-se la
freqüència cardíaca! Ara bé, la medició de la freqüència cardíaca pot
ser útil davant de qualsevol símptoma que pugui identificar com a
fibril·lació auricular.
Com m’haig de prendre les pulsacions?
És molt difícil mesurar adequadament la freqüència cardíaca durant els
episodis, atès que es produeixen batecs molt forts i batecs molt febles
que de vegades es passen per alt. Prendre’s el pols al canell, en el pols
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radial, té poc valor, especialment quan, durant la fibril·lació auricular,
la freqüència cardíaca és elevada. Passa el mateix amb els tensiòmetres
o d’altres aparells automàtics de medició de la pressió arterial.
Únicament pot tenir un cert valor el pols carotidi, tot i que la seva
medició ha de ser acurada. La palpació cal que sigui suau, sense comprimir en cap moment, al costat de la tràquea, durant 30 segons, i el
resultat es multiplica per dos.
M’han de posar un marcapassos,
curarà la fibril·lació auricular?
Hi ha persones amb les quals no és possible controlar la fibril·lació
auricular amb medicació habitual, o bé els fàrmacs que són útils no es
poden utilitzar pels seus efectes secundaris. En aquests casos, si la
fibril·lació auricular causa símptomes que no es poden tractar, es pot
optar pel bloqueig del node aurículo-ventricular i la implantació d’un
marcapassos. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la fibril·lació auricular no dirigeixi el ritme cardíac, sinó que ho farà el marcapassos.
Aquest procediment no guareix la fibril·lació auricular, però n’evita alguns
dels problemes derivats, com ara una freqüència cardíaca elevada o irregular. D’altra banda, en cap cas evita la necessitat d’anticoagulació.
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8
Cercar informació

Internet pot ser útil per a recollir informació sobre temes mèdics, però
mai ha de substituir la relació amb el metge, atès que, davant de qualsevol dubte, aquest sempre li pot respondre. A la xarxa trobarà opinions, moltes d’elles parcials, de centenars de persones que pateixen
fibril·lació auricular, amb bones o males experiències. No les prengui
com a dogma, cada pacient és diferent i cal ajustar cada tractament a
aquesta singularitat. No hi ha ningú més adient que el seu metge per
a tractar el seu cas.
No obstant, si vol saber-ne més, li recomanem les següents pàgines i
documents de societats de reconegut prestigi i d’acreditada veracitat.

En castellà
SEC: http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/ficha-paciente-angina-arítmias-fibrilacion.pdf
Breu introducció a la fibril·lació auricular en la pàgina de la Sociedad
Española de Cardiología.
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Manual del paciente anticoagulado: http://www.angelesfernandez.com/Manual%20del%20anticoagulado.pdf
Document editat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana en què s’indiquen de forma detallada les característiques del
tractament anticoagulant, les possibles complicacions i què cal fer en
aquestes situacions.
En anglès
Living with AF (AHA): http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/117/20/e340
Document de l’American Heart Association (AHA) que ofereix recomanacions sobre l’estil de vida, les activitats i l’actitud que cal prendre
davant la fibril·lació auricular.
Catheter ablation (AHA): http://circ.ahajournals.org/cgi/
reprint/113/13/e666
Document de l’AHA que introdueix el pacient en els conceptes bàsics
de l’ablació de la fibril·lació auricular.
Brigham & Women’s Hospital: http://www.brighamandwomens.org/cvcenter/ar rhythmia/ar rhythmiawebcasts.
aspx?subID=submenu3
Extensa revisió, destinada a pacients, del diagnòstic, els símptomes i
els tractaments possibles; inclou presentacions, monogràfics i vídeos.
Completíssima!
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