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Adaptat din recomandările  
Grupului de Educație Cardiologică* 

(cardiaceducationgroup.org) și susținut de:

E P I C  S C H I M B Ă  T O T U L

Următorul proces simplu de screening a fost 
realizat pentru a vă ajuta să determinați dacă 
pacienții suspecți de boală valvulară mitrală 
(BVM) indică semne de agravare a patologiei 
și necesită evaluări viitoare sau terapie cu 
VETMEDIN®.

FĂRĂ 
TRATAMENT
Recontrol la
12 LUNI

As:Ao < 1.6
și/sau

DVSd-n < 1.7

As:Ao ≥ 1.6
și

DVSd-n3 ≥ 1.7

Măsurare raport As:Ao2 și DVSd

DIAGNOSTIC: PATOLOGIE CARDIACĂ STADIUL B2  
(Prezența unui suflu și cardiomegalie confirmată)

VHS < 10.5 10.5 ≤ VHS < 11.5 VHS ≥ 11.5, sau creșterea cu 0.5 vertebre 
într-o perioadă de 6 luni 

Radiografie toracică1,l l

ECO
INDISPONIBIL

ECOECO pentru 
confirmarea 
cardiomegaliei

Indicatori pentru  
agravarea BVM§

Câine cu suspiciune de BVM† 
 - Suflu cardiac sistolic apical stâng‡

(Moderat—puternic—de cel puțin grad 3/6)

Recontrol la
6 LUNI

Divizată în 2 administări (vezi informațiile complete de prescriere) 
Doza zilnică este de 0.4-0.6 mg/kg greutate corporală 

TERAPIE:
ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

IDENTIFICAREA ŞI TERAPIA BOLII VALVULARE 

 MITRALE ÎN STADIUL PRECLINIC AVANSAT 
Recomandat de Grupul de Lucru al Cardiologilor Veterinari din România. i



ABREVIERI: 
ECO  ecocardiogramă  
As:Ao  raport atriu stâng-aortă 
DVSd  diametrul ventricular stâng în diastolă 
DVSd-n  diametrul ventricular stâng în diastolă raportat la greutate 
VHS  scor cardio-vertebral 

NOTE DE SUBSOL: 
*  Grupul de Educație Cardiologică este un grup de medici veterinari cardiologi certificați ACVIM atât din zona academică cât și din practica 

privată din Statele Unite ce oferă recomandări independente pentru evaluarea și terapia patologiilor cardiace la câine și pisică.
i Grupul de Lucru al Cardiologilor Veterinari din România format din Andrei Baisan, Beatrice Cristescu, Florin Leca, Diana Mocanu, Alice 

Rădulescu, Iuliu Scurtu, Călin Șerdean, Adela Mendea
†  Rasele de câine predispuse la BVM includ Cavalier King Charles Spaniel, Tekel, Schnauzer pitic, Pudel, Yorkshire Terrier, pe lângă alte rase pure și 

metiși 4.
‡ Metodele de diagnostic imagistic devin justificate atunci când suflul nu mai este de intensitate redusă sau focal. Studiile imagistice sunt 

întotdeauna recomandate pentru evaluare în cazul unui suflu de regurgitare mitrală moderat sau intens (grad 3/6 sau mai mare). Ecocardiografia 
este, de asemenea, indicată, atunci când motivul suflului cardiac este incert, precum în cazul unui câine tânăr care poate suferi de o patologie 
cardiacă congenitală sau la câinii din rasele predispuse la cardiomiopatie dilatativă.

§ La fiecare evaluare, ar trebui realizată o anamneză completă și un examen clinic. Pe lângă prezența unui suflu intens (grad 3/6 sau mai mare), 
factori precum istoric de tuse, intoleranță la efort, dispariția aritmiei respiratorii, reducerea apetitului, dispnee și sincopă, au fost identificați ca 
fiind indicatori independenți pentru progresia bolii. Cu cât pacientul dezvoltă mai multe simptome, cu atât crește probabilitatea ca patologia 
să fi progresat semnificativ 5.

 l l Deși ambele metode, atât radiografia cât și ecocardiografia pot fi utilizate pentru identificarea cardiomegaliei, ecocardiograma este, în 
general, preferată, dacă motivul suflului sistolic este nedeterminat cât și pentru a măsura cu acuratețe cavitățile cardiace. Dacă există semne 
ecografice de cardiomegalie/ remodelare, este sugerată și radiografia pentru a măsura valoarea VHS pentru evaluarea subiectivă a cavităților 
cardiace și pentru analiza vascularizației pulmonare și a aspectului parenchimului pulmonar. În situațiile în care clientul refuză ecocardiografia, 
în practica privată, poate fi instituită evaluarea sistematică prin radiografie. Ghidul ACVIM recomandă ambele metode imagistice pentru o 
evaluare optimă a unui câine cu suspiciune de BVM. 

** VETMEDIN este indicat pentru terapia câinilor cu boală valvulară mitrală (BVM) în stadiul preclinic (asimptomatic cu un suflu sistolic mitral și 
cardiomegalie confirmată), pentru a întârzia apariția simptomelor clinice ale decompensării cardiace.
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Vetmedin® S 1,25 mg / Vetmedin® S 5 mg comprimate masticabile pentru câini/Pimobendan. Indicaţii: Pentru tratamentul insuficienţei cardiace 
congestive canine, provocată de cardiomiopatia dilatativă sau insuficienţa valvulară (regurgitarea valvei mitrale şi/sau tricuspide). Pentru tratamentul 
cardiomiopatiei dilatative în stadiu preclinic (asimptomatic cu o creştere a diametrului ventriculului stâng la finalul sistolei şi diastolei) la rasele 
Doberman Pinscher, după diagnosticul ecocardiografic de boală cardiacă. Pentru tratamentul câinilor cu boală valvulară mitrală mixomatoasă (MMVD) 
în stadiu preclinic (asimptomatic cu murmur mitral sistolic și simptome de cord mărit), în vederea întârzierii 
debutului simptomelor clinice ale insuficienţei cardiace. Numai pentru uz veterinar, se eliberează numai pe 
bază de reţetă veterinară. Deţinătorul autorizaţiei de comercializare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55216 Ingelheim/Rhein, Germania. Nr. autorizaţiilor de comercializare: 150498/150500. Citiţi prospectul 
produsului înainte de utilizare. Vetmedin® este marcă înregistrată a Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 
© 2019 Boehringer Ingelheim Animal Health.
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E P I C  S C H I M B Ă  T O T U L
ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

ASTĂZI. NU ÎNTR-O BUNĂ ZI.

ABREVIERILE ALGORITMULUI,  
NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE


