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e avem? Ce am avea nevoie? Nu cred
ca există vreunul dintre noi, medici cu
profesionalism şi cu suflet, care să nu ne
întrebăm mereu acest lucru. Ce am mai
putea face pentru pacienţii noştri? Ce au
pacienţii noştri şi ce au în plus pacienţii din
Vest? Cum am putea să îi ajutăm?
Știm cu toţii că România are (încă) buni profesionişti în cardiologie. Sunt multe centre puternice, universitare, cu dotare
decentă, modernă, deşi mereu este loc de mai bine. Dar ştim
bine cu toţii că nu sunt destule. Că atâta timp cât există judeţe în România cu 1 cardiolog, atâta timp cât dotarea spitalelor judeţene din unele zone este
la nivelul anilor `90, cât timp mai
există spitale teritoriale fără ecocardiograf (chiar dacă au cardiolog), încă nu este bine. Știm că
un program de angioplastie primară perfect funcţional ar trebui
să asigure accesul pacienţilor din
orice zonă geografică la angioplastie primară pe o rază de timp
de transport de 90-120 minute. Știm că există terapii
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moderne care în Vest sunt
de primă intenţie conform
ghidurilor (ex.anticoagulantele directe sau închidere percutană a unor defecte congenitale) sau medicaţii considerate
de necesitate în algoritm (ex. noul medicament sacubitril/
valsartan) care în România încă depind de veniturile pacientului sau ale celor care îl susţin financiar. Știm că realitatea
vestică a programelor de reabilitare postchirurgicală sau
postinfarct cu indicaţie largă şi aproape automată este doar
o utopie în ţara noastră. Știm că rezonanţa magnetică cardiacă, deşi cu acces lărgit în ultimii ani, încă este efectuată
în puţine centre, şi mult prea restrâns prin decontare CNAS.
Şi că pentru boli ereditare cu implicaţii terapeutice sau de
screening familial, statul încă nu vede utilitatea decontării
testărilor genetice.
În acest număr am întrebat deocamdată câţiva cardiologi
practicieni din diverse zone ale ţării ce cred ei că le lipseşte ca să facă o cardiologie mai bună. Am adunat de
asemenea opinii ale experţilor despre diverse tehnologii
diagnostice şi terapeutice moderne care sunt disponibile în
România (RM cardiac, genetică, TAVI, NOAC) – chiar dacă
ele nu acoperă încă, nici pe departe, necesităţile pacienţilor
noştri din punct de vedere al accesibilităţii. Dar faptul că
acum 2-3 ani nici nu avea rost să vorbim despre ele, iar
acum există chiar o experienţă, arată că există progres. Iar
unde există progres, merită făcut în continuare efort. Acest
efort nu trebuie limitat la noi, medicii, ci este important să
se dezvolte şi printre noi înţelegerea că pacientul poate fi
un partener real în îngrijirea lui. Astfel încât mai nou putem
să avem alături şi asociaţiile de pacienţi. Pornind de la
exemplele unor asociaţii puternice din alte specialităţi (neurologie, boli autoimune) în dialog permanent cu autorităţile,
merită să însoţim pacienţii pe drumul asocierii care le este
utilă, constructivă. Și astfel să luptăm împreună, prin identificarea problemelor stringente, prin educaţie făcută către
pacienţi, comunicare, sprijin în demersuri care să amelioreze accesul la servicii de sănătate de cea mai bună calitate.
Impreună, în dialog permanent, cu privirea spre modernizarea omogenă din punct de vedere geografic a îngrijirilor medicale, cu modele de dezvoltare şi management vestice, cu o
atitudine constructivă, avem posibilitatea progresului.

•
•
•
•
•
•
•

La un an de la începerea
mandatului dumneavoastră,
care sunt cele mai importante
proiecte actuale ale Societăţii
Române de Cardiologie?
În acest an am debutat multiple proiecte, unele finalizate, altele încă în derulare. Dintre cele
finalizate se numără: (1) restructurarea site-ului societăţii
(CARDIOPORTAL), în special
la nivelul paginii dedicate pacienţilor; (2) transformarea InfoCard într-un „newsletter“, trimis pe email tuturor membrilor
societăţii, dar şi către societăţile
partenere; (3) reluarea editării
ghidurilor ESC traduse în limba română, oferite participanţilor la Conferinţa Grupurilor de
Lucru din luna mai; (4) editarea
„Actualităţilor în Cardiologie“,
carte care conţine prezentarea
şi comentarea pe scurt a principalelor studii/trialuri clinice
din domeniul cardiologiei, publicate în perioada 2017-2018,
volum ce va fi oferit partici-

şurare: (1) obţinerea finanţării
pentru Programul Naţional de
Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare, în vederea dezvoltării
acestuia pe următorii 5 ani; (2)
dotarea Unităţilor de Supraveghere şi Tratament Avansat a
pacienţilor Critici Cardiovasculari (USTACC) printr-un amplu
proiect cu finanţare de la Banca
Mondială; (3) realizarea unei
„unificări“ a registrelor naţionale, printr-un proiect în colaborare cu Academia Română;
(4) restructurarea pregătirii în
specialitatea cardiologie, cu trecerea la un examen de specialitate modern şi obiectiv. In acest
sens, amintim proiectul important al societăţii de elaborare a
„Manualului de Cardiologie“ al
SRC, cu implicarea tuturor experţilor de la nivel naţional.

panţilor la Congresul SRC; (5)
introducerea de noi atestate de
studii complementare în domeniul electrofiziologiei.
La Congresul SRC vom
lansa alte două proiecte importante, şi anume Programul
Naţional de Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare, precum şi
caietul rezidentului în format Ce aţi numi provocările
„on-line“. În colaborare cu Mi- cardiologiei în România
nisterul Sănătăţii, avem 4 pro- actuală?
continuare în pagina 4
iecte importante aflate în desfă-

Simțul clinic între cugetare
și tehnologie
de Silviu Stanciu

Î

n ultimii ani, tehnologia a avansat
simțitor în cardiologie, stetoscopul
fiind înlocuit de ecocardiografie prin
dezvoltarea portabilelor dedicate
cardiologului cu miniaturizarea lor până la
mărimea unei tablete, existând tențința ca și
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ecografia la rândul ei să fie înlocuită în multe
scenarii clinice de către IRM cardiac. În cele
din urmă, beneficiul tehnologic se traduce
într-un diagnostic precoce fin, ce facilitează o
abordare terapeutică timpurie și formularea
unui prognostic cu acuratețe crescută și uneori
în înțelegerea mecanismelor patogenice până la
nivel celular și genetic, reflectate social în indici
de morbi-mortalitate scăzuți.
Treptat, între bolnav și cardiolog se interpun
diverse aparate și aplicații digitale cu scopul
de a practica o telecardiologie în loc de o
cardiologie aplicată pacientului. Acest curent
poate demodula relația medic-pacient, existând
uneori de ambele părți mirajul pacientului bine
continuare în pagina 4
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EFICIENŢA SAU SIGURANŢA?
SAU AMBELE?

Alege și eficiența și siguranța cu ELIQUIS®

La pacienții cu FA non-valvulară, ELIQUIS este singurul inhibitor al factorului Xa care oferă:
• Superioritate demonstrată în ceea ce privește accidentul vascular
cerebral / embolia sistemică față de warfarină1
• Superioritate demonstrată în ceea ce privește hemoragia majoră
față de warfarină1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor
Produsului Eliquis (apixaban)

TOAMNA 2018

Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare comprimat filmat
conţine apixaban 2,5 mg sau 5 mg. Indicaţii terapeutice: Eliquis
2,5 mg: prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase
(ETV) la pacienţii adulţi care sunt supuşi unei intervenţii
chirurgicale de artroplastie a şoldului sau genunchiului. Eliquis
2,5 mg şi Eliquis 5 mg: prevenirea AVC şi a emboliei sistemice la
pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul
sau mai mulţi factori de risc, cum sunt AVC sau accident ischemic
tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune
arterială; diabet zaharat; insuficienţă cardiacă simptomatică
(clasa NYHA ≥ II); Tratamentul trombozei venoase profunde
(TVP) şi al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP şi a EP
recurente la adulţi (vezi pct. 4.4 pentru informaţii referitoare la
pacienţii cu EP instabili din punct de vedere hemodinamic).
Doze şi mod de administrare Prevenirea ETV (pETV): intervenţia
chirurgicală de artroplastie a şoldului sau genunchiului: doza
recomandată de apixaban este de 2,5 mg administrată oral de
două ori pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 12 până la 24
ore după intervenţia chirurgicală; Prevenirea AVC şi a emboliei
sistemice la pacienţi cu FANV: doza recomandată de apixaban
este de 5 mg administrată oral de două ori pe zi. Tratamentul
TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV):
Doza recomandată de apixaban pentru tratamentul TVP acute şi
tratamentul EP este de 10 mg administrată pe cale orală de
două ori pe zi în primele 7 zile, urmată de 5 mg pe cale orală de
două ori pe zi. Doza recomandată de apixaban pentru prevenirea
TVP şi a EP recurente este de 2,5 mg administrată oral de două
ori pe zi. (vezi pct. 4.2 din RCP). Durata întregului tratament
trebuie individualizată după evaluarea atentă a beneficiului
tratamentului raportat la riscul de sângerare (vezi pct. 4.4). Dacă
se omite administarea unei doze, pacientul va trebui să ia Eliquis
imediat şi apoi să continue cu administrarea uzuală de două ori
pe zi. Schimbarea tratamentului de la anticoagulante parenterale
la Eliquis (şi viceversa) poate fi făcută la momentul următoarei
doze de administrat (vezi pct. 4.5 din RCP). Aceste medicamente
nu trebuie administrate concomitent.
Pacienţi cu insuficienţă renală: La pacienţii cu insuficienţă renală
uşoară sau moderată se aplică următoarele recomandări:
- pentru prevenirea ETV la pacienți cu intervenție chirurgicală de
artroplastie a şoldului sau genunchiului (pETV), pentru
tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP
recurente (tETV), nu este necesară ajustarea dozelor (vezi
pct. 5.2).
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei
sistemice la pacienţi cu FANV şi cu creatinina serică ≥ 1,5 mg/dl
(133 micromoli/l) asociată cu vârsta ≥ 80 ani sau cu greutatea
corporală ≤ 60 kg, este necesară o reducere a dozelor, aşa cum
este descris mai sus. În lipsa altor criterii pentru reducerea
dozelor (vârstă, greutate corporală), nu este necesară ajustarea
dozelor (vezi pct. 5.2).
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei
15 - 29 ml/min) se aplică următoarele recomandări (vezi pct. 4.4
şi 5.2):
- pentru tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a
EP recurente (tETV), apixaban trebuie utilizat cu precauţie;
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei
sistemice la pacienţi cu FANV, pacienţii trebuie să primească
doza mai mică de apixaban, de 2,5 mg de două ori pe zi.
Deoarece nu există experienţă clinică la pacienţii cu clearance al
creatininei < 15 ml/min sau la pacienţii care efectuează şedinţe
de dializă, apixaban nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi
pct. 4.4 şi 5.2).
Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Eliquis este contraindicat la
pacienţii cu boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc
clinic relevant de sângerare (vezi pct. 4.3 din RCP). Nu este
recomandat pacienţilor cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct.
4.4 şi 5.2 din RCP). Va fi utilizat cu precauţie la pacienţii cu
insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (clasa Child-Pugh A
sau B). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată
nu sunt necesare ajustări ale dozelor (vezi pct.4.4 şi 5.2 din RCP).
Greutate corporală. Sex. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea

dozelor, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite criteriile
pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.2 din RCP).
Cardioversie: (FANV): Pacienţii pot continua tratamentul cu
apixaban pe parcursul efectuării cardioversiei. Copii şi
adolescenţi: siguranţa şi eficacitatea Eliquis la copii şi adolescenţi
cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Mod de administrare:
Administrare orală. Eliquis trebuie administrat cu apă, cu sau
fără alimente. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa
activă sau la oricare dintre excipienţi; sângerare activă
semnificativă clinic; boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi
risc clinic relevant de sângerare (vezi pct. 5.2 din RCP). Pentru
lista completă a contraindicaţiilor vezi pct. 4.3 din RCP.
Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Riscul de
hemoragie ca şi în cazul altor anticoagulante, pacienţii care iau
Eliquis trebuie monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de
sângerare. Administrarea Eliquis trebuie întreruptă dacă apare
hemoragie severă (vezi pct. 4.8 şi 4.9 din RCP). Pacienţii cu
proteze valvulare cardiace: siguranţa şi eficacitatea Eliquis la
pacienţii cu proteze valvulare cardiace, cu sau fără fibrilaţie
atrială, nu au fost studiate. Prin urmare, utilizarea Eliquis nu este
recomandată în aceste situaţii. Pacienţi cu EP instabili din punct
de vedere hemodinamic sau pacienţi care necesită tromboliză
sau embolectomie pulmonară: Eliquis nu este recomandat ca
alternativă la heparina nefracţionată la pacienţii cu embolie
pulmonară instabili hemodinamic sau la care este posibil să se
intervină prin tromboliză sau embolectomie pulmonară,
deoarece siguranţa şi eficacitatea apixaban nu au fost stabilite
în aceste contexte clinice. Pacienţi cu neoplasm malign în
evoluţie: Eficacitatea şi siguranţa apixaban în tratamentul TVP,
tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV) la
pacienţii cu neoplasm malign în evoluţie nu au fost stabilite.
Vârstnici Vârsta înaintată poate creşte riscul de hemoragie (vezi
pct. 5.2). Greutate corporală Greutatea corporală scăzută
(< 60 kg) poate creşte riscul de hemoragie (vezi pct. 5.2).
Interacţiuni Inhibitorii CYP3A4 şi gp-P: nu este recomandată
utilizarea Eliquis la pacienţii care primesc tratament sistemic
concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, cum
sunt antimicoticele azolice şi inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct.
4.4 din RCP). Este de aşteptat ca substanţele active care nu sunt
considerate inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P să determine
în mai mică măsură creşterea concentraţiilor plasmatice ale
apixaban. Inductori ai CYP3A4 şi ai gp-P: administrarea
concomitentă de apixaban şi rifampicină, un inductor puternic al
CYP3 A4 şi al gp-P, a determinat o scădere cu aproximativ 54%
şi respectiv cu 42% a valorilor medii ale ASC şi Cmax pentru
apixaban. Nu este necesară ajustarea dozelor de apixaban atunci
când este administrat concomitent cu asemenea medicamente;
totuşi, la pacienţii care primesc concomitent tratament sistemic
cu inductori puternici ai CYP3A4 şi gp-P, apixaban trebuie utilizat
cu precauţie pentru prevenirea ETV în intervenţii chirurgicale de
artroplastie a şoldului sau genunchiului, pentru prevenirea
accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la pacienţi
cu FANV şi pentru prevenirea TVP şi a EP recurente. Apixaban nu
este recomandat pentru tratamentul TVP şi al EP la pacienţii
care primesc concomitent tratament sistemic cu inductori
puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, deoarece eficacitatea poate fi
compromisă (vezi pct. 4.4). Anticoagulante, inhibitori ai agregării
plachetare şi AINS: din cauza riscului crescut de sângerare, este
contraindicat tratamentul concomitent cu orice alt medicament
anticoagulant (vezi pct. 4.3). Nu au fost evidenţiate interacţiuni
farmacodinamice sau farmacocinetice atunci când apixaban a
fost administrat concomitent cu acid acetilsalicilic 325 mg o
dată pe zi. Medicamentele asociate cu sângerări grave, de
exemplu: medicamente trombolitice, antagonişti ai receptorilor
GPIIb/IIIa, tienopiridine (de exemplu clopidogrel), dipiridamol,
dextran şi sulfinpirazonă, nu sunt recomandate în asociere cu
Eliquis. Alte tratamente concomitente: nu au fost evidenţiate
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice semnificative
clinic atunci când apixaban a fost administrat concomitent cu
atenolol sau famotidină. Efectul apixaban asupra altor
medicamente: în studii efectuate la voluntari sănătoşi, apixaban
nu a modificat semnificativ farmacocinetica digoxinei,
naproxenului sau a atenololului. Administrarea de cărbune
activat reduce expunerea la apixaban (vezi pct. 4.9 din RCP).
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Pfizer România SRL
Willbrook Platinum Business and Convention Center,
Şos. Bucureşti-Ploieşti 172-176, clădirea B, etaj 5, sector 1, 013686, Bucureşti
Tel.: +40 21 207 2800, Fax: +40 21 207 2801

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea: nu există date privind
utilizarea apixaban la femeile gravide. Apixaban nu este
recomandat în timpul sarcinii. Nu se cunoaşte dacă apixaban
sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile cu
apixaban administrat la animale au demonstrat că nu există
niciun efect asupra fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a
conduce vehicule şi de a folosi utilaje: Eliquis nu are nicio
influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a
conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii adverse:
Reacţiile adverse frecvente au fost hemoragia, contuziile,
epistaxisul şi hematoamele. Lista reacţiilor adverse clasificate
pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă, cu
ajutorul următoarei convenţii: foarte frecvente (≥1/10); frecvente
(≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100);
rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă
necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).
Pentru prevenția ETV: Frecvente: anemie, hemoragii,
hematoame, greaţă, contuzie. Mai puţin frecvente:
trombocitopenie, hipotensiune arterială, epistaxis, hemoragie
gastrointestinală, hematochezie, valori crescute ale
transaminazelor, AST crescut, GGT crescut, teste ale funcţiei
hepatice anormale, fosfatază alcalină serică crescută, bilirubină
serică crescută, hematurie, hemoragie după efectuarea unei
proceduri, secreţie la nivelul plăgii, hemoragie la locul inciziei,
hemoragie operatorie. Pentru FANV: Frecvente: hemoragii la
nivelul ochiului, hemoragii, hematoame, epistaxis, hemoragie
gastrointestinală, rectală, sângerare gingivală, hematurie,
contuzie. Mai puţin frecvente: hipersensibilitate, edem alergic,
anafilaxie, hemoragie cerebrală, hemoragie intraabdominală,
hemoptizie, hemoragie hemoroidală, bucală, hematochezie,
erupţie cutanată tranzitorie, hemoragie vaginală anormală,
urogenitală, traumatică, sângerare la nivelul locului de aplicare,
testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie după efectuarea unei
proceduri, hemoragie la locul inciziei. Pentru tratamentul ETV:
Frecvente: hemoragii, hematoame, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hemoragie rectală, sângerare gingivală, hematurie,
contuzie. Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul ochiului,
hemoptizie, hematochezie, hemoragie vaginală anormală,
urogenitală, testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie
traumatică, hemoragie după efectuarea unei proceduri,
hemoragie la locul inciziei. Pentru lista completă a reacţiilor
adverse, vezi pct. 4.8 din RCP. Raportarea reacţiilor adverse
suspectate: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să
raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator
Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757
117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro.
Supradozaj: nu există un antidot pentru Eliquis. Supradozajul cu
apixaban poate determina creşterea riscului de sângerare.
Trebuie luată în considerare hemostaza chirurgicală sau
transfuzie de plasmă proaspătă congelată. Dacă sângerarea care
pune viaţa în pericol nu poate fi controlată prin măsurile
prezentate anterior, administrarea de concentrat de complex
protrombinic (CCP) sau factor VIIa recombinant poate fi luată în
considerare. În funcţie de disponibilitatea locală, în caz de
sângerări majore, trebuie luată în considerare consultarea unui
expert în coagulare. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe
piaţă: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb
House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road,Uxbridge,
Middlesex UB8 1DH Marea Britanie. Pentru informaţii
suplimentare vă rugăm să contactaţi: Pfizer Romania | Willbrook
Platinum Business Center | Șos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea B, Etaj 5, cod 013686, Bucureşti | Tel.: 021 207 28 00 /
Fax: 021 207 28 01. Data revizuirii textului: Iulie 2018. Acest
medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF.
Pentru mai mute informaţii despre medicamentul Eliquis, vă
rugăm să citiţi rezumatul caracteristicilor produsului.

Referințe
1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
Cod proiect: PP-ELI-ROU-0074
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explorat în detrimentul unei gândiri
medicale care impune o abordare
etapizată și logică bazată pe simț
clinic.
M-am obișnuit să-i îndrum pe
rezidenți ca înainte să cunoască
boala pacientului să încerce să-i
cunoască caracterul, să perceapă mai
întâi omul
printr-o
anamneză
minuțioasă
care în
cardiologie
aduce în
40-50%
din cazuri
de Silviu Stanciu
informații
vitale
în diagnostic și prognostic. De
asemenea, în cardiologie întrebarea
clinică primează, ne ajută să găsim
răspunsuri, să cugetăm și, foarte
important, să ne îndoim în fața
certitudinilor care nu rezonează
cu ceea ce simțim despre pacient
și boala lui. Acest „dubito ergo
sum“ împreună cu celălat „cugito
ergo sum“ fac ca uneori în practica
noastră 10% să conteze mai mult
decît 90% și să salveze nebănuit
pacientul pe care noi l-am gândit și
explorat conform ghidurilor.
Tehnologia dezvoltă studii clinice și
terapii inovatoare, se digitalizează și
numerizează prin aplicații diverse,
se transformă în telecardiologie
și e-cardiologie, generează multă
informație medicală greu de gestionat
și de implementat de către medicul
practician. În medicină și mai ales în
cardiologie unde ritmul este foarte
alert apare un gen de frustare generată
de volumul imens informațional pe
care trebuie să-l cunoști pentru a
aplica extrem de puțin. Aici cred că ne
poate ajuta simțul clinic, să integrăm
cu succes marea știință în mica
noastră practică, fiind vorba mai de
grabă de bunul simț clinic.
În tot acest noian tehnologic și
informațional mă întreb de multe
ori cum reușim să ne orientăm, ce
ar trebui să ne ghideze pentru a nu
ne pierde, pentru a vedea direcția și
drumul, acea luminiță de la capătul
tunelului.
Cred că o bună călăuză devine
modestia medicală rezultată și ea
la rândul ei din bunul simț clinic,
tradusă într-o stare de beatitudine
duhovnicească, în care cu cât tratezi
mai bine pacientul folosind știința și
tehnologia cu atât devii mai umil și
smerit în fața bolii și a bolnavului.
Nu trebuie să uităm că aparatele
generează artefacte și erori pe
care le identificăm și le gestionăm
cu dificultate în practică și că nu
suplinesc simțul clinic, mai ales
în bolile rare la care trebuie să
te gândești înainte de a explora,
abordarea inversă dovedindu-se de
multe ori fără un rezultat.

În aceeaşi linie sintetică, aş enumera: (1) finanţarea corespunzătoare a acţiunilor prioritare ale Ministerului Sănătăţii şi a programelor
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate din domeniul cardiologiei; (2) rambursarea medicamentelor
„noi“, cum ar fi anticoagulantele
orale şi terapiile noi din domeniile
insuficienţei cardiace şi dislipidemiilor; (3) dotarea corespunzătoare a compartimentelor USTACC, a
celor de cardiologie intervenţională
şi electrofiziologie, dar şi a secţiilor
de cardiologie din toate spitalele.
Vă asigur că Societatea Română
de Cardiologie susţine activ toate
aceste proiecte, prin numeroase dis-

TOAMNA 2018
cuţii la nivelul conducerii Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate, precum şi
prin multiple campanii media.
Pentru tinerii cardiologi, care
sunt mesajele principale pentru
optimizarea carierei lor în această
specialitate?
La Conferinţa Grupurilor de Lucru din luna mai am debutat o sesiune pe care am intitulat-o în engleză „Career Corner“, pe care o
să o repetăm la congresul SRC din
septembrie. Principalele concluzii
ale discuţiilor au fost: (1) pregătirea multilaterală, conform curriculei europene, adoptată integral

de către România, cu efectuarea
numărului de proceduri prevăzute;
(2) începerea pregătirii încă din rezidenţiat, în direcţia uneia dintre ramurile principale ale cardiologiei;
(3) aplicarea la burse şi programe
educaţionale în străinătate, pentru
a câştiga experienţă, mai ales în ramurile cardiologiei mai puţin reprezentate în România; (4) implicarea
cât mai mult în activităţile de cercetare. În acest sens, SRC susţine tinerii cardiologi prin programul dedicat stimulării cercetării ştiinţifice,
precum şi prin bursele anuale de
pregătire în străinătate.

CÂT DE STABIL ESTE PACIENTUL
DUMNEAVOASTRĂ STABIL?

Studiul COMPASS şi ce e nou
în trombocardiologie în 2018

Ruxandra Jurcuţ
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof.dr.C.C.Iliescu“,
UMF „Carol Davila“ Bucureşti

Recentul congres al Societății Europene de Cardiologie, desfășurat la
München anul acesta, a anunțat, printre multiple alte noutăți, planul de
lansare al ghidurilor ESC. În 2019, un nou ghid de practică clinică va fi
publicat pentru managementul bolii arteriale coronariene stabile. Grupul
de lucru, condus de William Wijns și Juhani Knuuti, a propus schimbarea
nomenclaturii din „boala arterială coronariană stabilă» în „sindroame
coronariene cronice“. Raționamentul cheie este acesta: deși boala arterială
coronariană adesea pare să fie stabilă în perioadele dintre evenimentele
acute, statusul subiacent al bolii nu este câtuși de puțin stabil. Dezvoltarea
plăcii aterosclerotice este un proces dinamic, care poate evolua în timp,
în sensul creșterii, stabilizării sau al regresiei plăcii. Compoziția plăcii
și trombozele subclinice subiacente sunt dependente de stilul de viață,
de controlul factorilor de risc ai pacienților și de terapiile farmacologice.
Denumirea propusă, de „sindroame coronariene cronice“, are drept obiectiv
descrierea cât mai precisă a acestei fiziopatologii în dinamică, în sensul
pozitiv sau negativ al continuumului bolii aterosclerotice.

Î

n acest sens, informațiile
științifice fondate pe premise
clasice, dar cu rezultate deosebit de încurajatoare, sunt de
asemenea într-o continuă dezvoltare. Fundamentul este cunoscut – în
ciuda utilizării strategiilor eficiente
de prevenție secundară, între 5 și 10
% dintre pacienții cu boală cardiovasculară aterosclerotică manifestă
evenimente recurente în fiecare an.1
Pe de altă parte, la fel de bine cunoscute sunt și beneficiile aspirinei
în prevenție secundară (recomandată unanim de ghidurile ESC, în

monoterapie, în doză scăzută) și beneficiile antagonistului de vitamina
K, din păcate contrabalansate de un
risc crescut de hemoragie, în special intracraniană (astfel nerecomandat în practica medicală curentă).
Rivaroxaban este un anticoagulant
oral non-vitamina K antagonist
(NOAC), inhibitor direct selectiv de
FX activat, cu indicații aprobate de
mai mulţi ani în prevenția accidentului vascular cerebral (AVC) și a
emboliei sistemice (ES) la pacienții
cu fibrilație atrială non-valvulară
(FANV), în tratamentul trombozei

venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP) și prevenția
recurențelor TVP/EP, în prevenția
primară a trombemboliei venoase
din artroplastiile totale de șold sau
de genunchi.2-5 La pacienții cu sindrom coronarian acut (SCA), riscul
de eveniment cardiovascular major
(definit prin decesul de cauză cardiovasculară, AVC sau infarctul miocardic), riscul individual de deces
de cauză cardiovasculară, de mortalitate de orice cauză și riscul de
tromboză de stent au fost mai scăzute cu rivaroxaban 2,5 mg de două
ori pe zi versus placebo. Totuși,
riscul de hemoragie majoră TIMI
non-CABG a fost mai crescut cu rivaroxaban 2,5 mg de două ori pe zi
(cu evenimente hemoragice intracraniene și fatale similare).6 Astfel,
rivaroxaban este singurul NOAC
aprobat de EMA, ce poate fi luat în
considerare, conform recomandărilor de ghid ESC Clasa de evidență
IIb B, la pacienții cu SCA, fără
AVC/TIA în antecedente, cu risc
ischemic crescut și risc hemoragic
scăzut, în doza vasculară de 2,5 mg
de două ori pe zi, în asociere cu aspirina și clopidogrel, pe perioada de
1 an post SCA.7
Evoluţia gândirii științifice în
acest domeniu a avut o traiectorie interesantă în ultimii doi ani.
Continuând raționamentul Studiu-
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lui ATLAS 2 ACS TIMI-5, Studiul
COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation
Strategies) a testat ipoteza că rivaroxaban, în doza vasculara de 2,5 mg de
două ori pe zi, în asociere cu aspirina,
sau în monoterapie să fie mai eficient decât aspirina în monoterapie, în
prevenția secundară a evenimentelor
cardiovasculare recurente, cu un profil de siguranță acceptabil, la pacienții
cu boala vasculară aterosclerotică
stabilă.8 Acest studiu larg de faza III,
dublu-orb, s-a derulat în 33 de țări și
602 de centre, dintre care 423 pacienţi
incluşi în România.
Studiul a randomizat 27.395 de
pacienți cu boală vasculară aterosclerotică stabilă pe trei brațe de tratament: rivaroxaban doza vasculară de
2,5 mg de două ori pe zi în asociere cu
aspirina 100 mg o dată pe zi; rivaroxaban 5 mg de două ori pe zi în monoterapie, sau aspirina 100 mg o dată
pe zi în monoterapie. Pacienții au fost
eligibili dacă întruneau criteriile definite în studiu pentru boala arterială
coronariană stabilă (BAC) și/sau boala arterială periferică (BAP), cu vârsta ≥ 65 ani. Dacă vârsta pacienților
a fost < 65 ani, trebuia, de asemenea,
să fie documentată ateroscleroza în
cel puțin două paturi vasculare sau
pacienții să prezinte cel puțin doi
factori de risc suplimentari (fumător
activ, diabet zaharat, rata de filtrare glomerulară estimată [RGFe] <60
ml/min, insuficiență cardiacă [FEVS
> 30%] sau AVC ischemic non-lacunar ≥1 lună înainte de randomizare). Criteriile de excludere relevante
au fost: risc crescut de hemoragie,
un AVC recent sau orice AVC hemoragic sau lacunar în antecendente, boală renală avansată (RFGe <15
ml/min), insuficiența cardiacă severă
(FEVS<30%), necesitatea utilizării
terapiei duble antiagregante plache-

tare, terapiei anticoagulante sau orice
alte terapii antitrombotice, afecțiuni
medicale asociate cu un prognostic
nefavorabil.
În acest context, caracteristicele la
includere ale pacienților au fost următoarele: vârsta medie 68 ani, o proporţie de 22% femei. Pacienții au fost
tratați cu terapia medicală optimă
standard (hipolipemiante 90%, betablocante 69.8%, inhibitori ai enzimei
de conversie ai angiotensinei [IECA]
sau blocanți ai receptorilor de angiotensină 70.7% - în braţul rivaroxaban
şi aspirină). Pacienții au fost bine
controlați și tratați în timpul studiului (TA medie 136/78mmHg, nivelul
colesterolului total de 162 mg/dl). Un
total de 90,6% dintre participanții la
studiu au avut un istoric de BAC și
27,3% un istoric de BAP. Criteriul
primar de eficacitate a fost reprezentat de evenimentul cardiovascular
major (definit prin obiectivul compus
din decesul de cauză cardiovasculară,
AVC sau infarctul miocardic). Studiul
a fost încheiat timpuriu, în februarie
2017, datorită superiorității evidente
a grupului rivaroxaban-plus-aspirină, dupa o urmărire medie de 23
luni.8
Primele rezultate ale Studiului
COMPASS au fost prezentate la congresul ESC din 2017 de la Barcelona.
Concluziile au fost larg dezbătute și
inclusiv Prof. Eugene Braunwald a
punctat faptul că acest studiu reprezintă un important pas înainte în
trombocardiologie și le-a transmis
sincere felicitări tuturor investigatorilor COMPASS, pentru contribuția
semnificativă în trombocardiologie. 9
În anul 2018 au fost publicate în Lancet subanalizele aferente
populațiilor de pacienți cu boala arterială coronariană stabilă și boală arterială periferică. La pacienții cu BAC,

Consecutiv acestor date, Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat indicația rivaroxaban, conform studiului
COMPASS, în data de 23 august 2018. Indicaţia terapeutică este următoarea: „Xarelto, administrat concomitent
cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat pentru prevenirea
evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți care
prezintă boală arterială coronariană (BAC) sau boală
arterială periferică simptomatică (BAP) cu risc crescut
de evenimente ischemice. La pacienţii la care se administrează Xarelto 2,5 mg de două ori pe zi trebuie să se
administreze, de asemenea, o doză zilnică de 75 - 100 mg
AAS. Durata tratamentului trebuie stabilită pentru fiecare
pacient în parte pe baza evaluărilor regulate și trebuie să
țină seama de riscul de evenimente trombotice în raport cu
riscurile de hemoragie.“12

asocierea dozei vasculare de rivaroxaban cu aspirina a scăzut incidența
evenimentelor cardiovasculare majore, dar a crescut riscul de hemoragie
majoră. Cu toate acestea, nu a existat
o creștere semnificativă a hemoragiei intracraniene sau în organ vital.
În plus, s-a demonstrat un beneficiu
clinic net în favoarea rivaroxaban în
doza vasculară plus aspirina, iar mortalitatea de orice cauză a fost semnificativ redusă cu 23%. Așadar, asocierea dozei vasculare de rivaroxaban la
aspirină are potențial de a reduce în
mod substanțial morbiditatea și mortalitatea din cauza BAC, la nivel global. 10 Doza vasculară de rivaroxaban
2,5 mg de două ori pe zi, în asociere
cu aspirina, a scăzut evenimentele
cardiovasculare și periferice majore
la pacienții cu boală arterială periferică (BAP), în comparație cu aspirina
în monoterapie. Similar populației de
pacienți cu BAC și în subpopulația cu
BAP, deși rata de hemoragie majoră a
crescut, hemoragia fatală sau în organ
vital nu a crescut. Această asociere
terapeutică reprezintă un progres important în managementul pacienților
cu BAP.11
Congresul ESC 2018, desfăşurat
la Munchen, a stabilit în program
diverse sesiuni pe acest subiect, deoarece translatarea rezultatelor unui
studiu de faza III în viața reală este
crucială pentru fiecare practician în
parte. Cu siguranță, nu toți pacienții
stabili sunt cu adevărat stabili. Care
sunt acei pacienți care ar putea beneficia cel mai mult de această nouă
terapie? Cum evaluăm riscul ischemic la pacientul stabil? Cum evaluăm
riscul hemoragic la pacientul stabil?
În mod categoric avem nevoie de cât
mai multe răspunsuri bazate pe date
științifice, recomandări ale ghidurilor
și pe bunul simț practic.
Un lucru este cert: comparativ cu
aspirina în monoterapie, asocierea
dozei vasculare de rivaroxoban 2,5 mg
de două ori pe zi cu aspirina a redus
riscul de deces de cauză cardiovasculară, AVC și infarct miocardic (criteriul de eficacitate primar compus)
și mortalitatea la pacienții cu boală
arterială coronariană stabilă și boală
arterială periferică în studiul COMPASS. Totuși, beneficiul a venit cu
prețul unui risc crescut de hemoragie.
Doctor John Eikelboom (McMaster
University, Hamilton, Ontario, Canada) a discutat la congresul ESC noi
date corelate cu tipurile de hemoragie
și momentul producerii lor și asocierea cu un diagnostic subsecvent de
cancer în populația de studiu. În studiul COMPASS, cea mai obișnuită
localizare a hemoragiei a fost tractul
gastrointestinal (GI) și majoritatea
incidenței crescute de hemoragie în
tract GI cu rivaroxaban s-a produs
în primul an după începerea tratamentului. Analize recente au relevat
o corelație puternică între hemoragia

GI și diagnosticul unui cancer GI,
precum și între hemoragie genitourinară (GU) și diagnosticul unui cancer GU. Dr. Eikelboom a concluzionat: „Deși ratele globale de cancer au
fost similare în cele trei brațe de tratament, incidența crescută de timpuriu
la pacienții tratați cu rivaroxaban a
condus la un diagnostic mai precoce al
cancerului GI la acești pacienți. Prin
scăderea evenimentelor cardiovasculare majore și a mortalității, asocierea
dozei vasculare de rivaroxaban și aspirina deja produce un beneficiu clinic
net evident și prin demascarea cancerelor GI într-un stadiu precoce, această
combinație ar putea conduce către un
beneficiu adițional în îmbunătățirea
prognosticului cancerelor GI.“13
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NOILE ANTICOAGULANTE ORALE
LA UN DECENIU DE EXISTENȚĂ

Cum au influențat practica ultimilor ani?
Cristian STĂTESCU
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. GEORGESCU“, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. POPA“ Iași

Anul acesta marchează cea de-a
zecea aniversare a aprobării primului
anticoagulant oral (NOAC) nonvitamină K antagonist (VKA) pentru
prevenirea trombozei. În acest timp,
cunoscuți prin mai multe denumiri
diferite, NOAC-urile au avut un
efect profund asupra modului în
care prevenim și tratăm condițiile
tromboembolice.

A

nticoagulantele orale non-vitamină K antagonist (NOAC)
sunt o alternativă pentru
antagoniștii vitaminei K pentru prevenirea accidentului vascular cerebral
la pacienții cu fibrilație atrială (AF). Deși
termenul NOAC a fost folosit de mulți ani,
el este utilizat curent și astăzi de ghidurile Societății Europene de Cardiologie. Prin
urmare, chiar dacă unii autori se referă la
aceste medicamente ca „anticoagulante orale
directe“ (DOAC), preferăm în continuare să
ne referim la ele ca NOAC. Cu toate astea,
ambii termeni sunt interschimbabili atunci
când se referă la inhibitorii direcți ai factorului Xa (apixaban, edoxaban și rivaroxaban)
precum și la inhibitorul direct de trombină
(dabigatran).
NOAC reprezintă doar ultimul episod
dintr-o poveste lungă. Primele cercetări care
au implicat heparina au avut loc în anii 1930,
iar utilizarea clinică a VKA datează din 1941,
urmată de aprobarea warfarinei la om în
1954. Utilizarea heparinei nefracționate a început să fie înlocuită cu heparine cu greutate
moleculară mică în anii 1980, dar VKAs au
rămas singura metodă de anticoagulare orală
timp de mai multe decenii. Cu toate acestea,
limitările VKAs, inclusiv nevoia de monitorizare regulată a coagulării, ajustarea dozei
și potențialul interacțiunilor dintre alimente
și medicamente, au făcut ca NOAC să reprezinte o îmbunătățire pe termen lung în tratamentul pacientului cu risc tromboembolic.
Utilizarea clinică a NOAC a început în
2008, când dabigatran și rivaroxaban au fost
aprobate pentru prima dată în Uniunea Europeană pentru prevenirea tromboembolismului venos (TEV) după o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului sau a genunchiului. Ulterior, eficacitatea și siguranța NOAC
pentru tratamentul și prevenirea TEV secundar a fost evidențiată în studiile de fază III
RE-COVER și RECOVER II (dabigatran),

EINSTEIN DVT și EINSTEIN PE (rivaroxaban), AMPLIFY (apixaban) și HokusaiVTE (edoxaban). Aceste studii de fază acută
au fost completate prin trialură extinse, EINSTEIN EXT (rivaroxaban), AMPLIFY EXT
(apixaban) și RE-MEDY și RESONATE (dabigatran), care au demonstrat avantajele anticoagulării pe termen lung cu NOAC pentru
prevenirea secundară a TEV. Anul trecut, pe
baza rezultatelor studiului EINSTEIN CHOICE, Agenția Europeană a Medicamentului
a aprobat o doză mai mică de rivaroxaban
(10 mg o dată pe zi) pentru o anticoagulare
extinsă pentru prevenirea secundară a TEV.
Acest lucru va oferi clinicienilor opțiunea de
a alege între două doze diferite (20 mg sau 10
mg, o dată pe zi) pentru prevenirea pe termen
lung a TEV recurent, permițându-le să adapteze tratamentul la factorii de risc specifici
fiecărui pacient.
În același timp, odată cu cercetarea
NOAC la pacienții cu TEV, s-au demonstrat
prin trialuri controlate cu warfarină eficacitatea și profilul de siguranță al NOAC pentru prevenirea AVC la pacienții cu fibrilație
atrială non-valvulară (NVAF): RE-LY - dabigatran; ROCKET AF - rivaroxaban; ARISTOTLE - apixaban; ENGAGE AF-TIMI 48 edoxaban. Analizele pe subgrupe ale acestor
trialuri populaționale au demonstrat de asemenea posibilitatea de administrare a NOAC
la populații speciale, inclusiv la pacienții cu
insuficiență renală și la pacienții vârstnici.
Mai mult, alte studii prospective au arătat
beneficiile asociate utilizării NOAC la alți
pacienți cu NVAF care au suferit intervenții
coronariene percutanate, cardioversie sau
ablație pe cateter. În ansamblu, această cantitate impresionantă de date clinice le-a dat
clinicienilor o încredere mai mare pentru a
trata cu NOAC o gamă extinsă de pacienți.
Impactul NOAC nu se limitează numai
la indicațiile de tratament cu anticoagulante. Rezultatele studiului ATLAS ACS 2 TIMI 51 au determinat Uniunea Europeană
să aprobe rivaroxaban 2,5 mg de două ori
pe zi pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice după un sindrom coronarian
acut la pacienți adulți cu biomarkeri cardiaci
crescuți fără antecedente de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitor care
primesc acid acetilsalicilic cu sau fără clopidogrel sau ticlopidină. Există și alte trialuri
în curs de desfășurare în domeniul bolilor
coronariene, astfel încât numărul pacienților
care ar putea beneficia de tratamentul cu
NOAC ar putea să crească din nou.
În plus față de datele provenite din stu-

diile clinice, există acum dovezi ample din
lumea reală care susțin utilizarea NOAC.
NOAC au fost adoptate pe scară largă
încă de la aprobarea lor. Apixaban, dabigatran și rivaroxaban au fost inițial recomandate în ghidul American College of Chest
Physicians (ACCP) privind prevenirea TEV
în anul 2012 la pacienții la care se efectuează artroplastie totală de șold sau artroplastie
totală de genunchi. Astăzi, toate recomandările clinice internaționale relevante includ
precizări cu privire la utilizarea NOAC. Ghidurile din 2016 ale Societății Europene de
Cardiologie (ESC) recomandă NOAC pentru
pacienții cu fibrilație atrială care sunt eligibili pentru acestea; Ghidurile ESC din 2014
privind managementul tromboembolismului
pulmonar acut recomandă regimuri bazate
pe NOAC pentru tratarea emboliei pulmonare fără șoc sau hipotensiune la pacienții
fără insuficiență renală severă; iar ghidurile
ACCP din 2016 recomandă tratamentul cu
NOAC în locul antivitaminelor K la pacienții
cu TEV și fără cancer.
Înainte de a prescrie un NOAC unui pacient cu fibrilație atrială, trebuie să decidem
indicația de anticoagulare pe baza unei analize risc / beneficiu. Alegerea anticoagulantului (VKA sau NOAC) ar trebui să se facă pe
baza indicațiilor aprobate de către autoritățile
de reglementare din partea societăților profesionale. Cunoașterea funcției renale este necesară, deoarece toate NOAC au precauțiile
și contraindicațiile bazate pe clearance-ul
creatininei (CrCl).
Ghidurile europene și-au exprimat
preferința față de NOAC în detrimentul
VKA în prevenirea AVC pentru pacienții cu
fibrilație atrială, mai ales dacă aceasta este
recent instalată. Această recomandare (clasa
I, nivelul de evidență A) se bazează pe beneficiul clinic general al NOAC.
În unele țări, terapia cu NOAC poate fi
prescrisă (și/sau sunt rambursate) dacă controlul anticoagulării (INR) cu VKA s-a dovedit a
fi suboptimal (adică după o încercare eșuată a
VKA). Există dovezi că scorurile clinice, cum
ar fi SAMe-TT2R2 pot fi capabile să prezică
controlul INR slab. Cu toate acestea, în continuare, studiile prospective ar fi necesare pentru validarea și implementarea acestora (care
nu sunt, în general, necesare din punct de vedere medical, dar pot fi o strategie rezonabilă
de limitare a costurilor). Pentru majoritatea
pacienților și în conformitate cu ghidurile
ESC actuale, NOAC trebuie să fie considerate
anticoagulante de primă alegere pe baza rezultatelor pozitive ale trialurilor mari.

Cu patru NOAC disponibile în doze diferite, pentru indicații diferite și cu criterii
diferite de ajustare a posologiei, identificarea
dozei corecte a devenit tot mai complicată și
este una dintre provocările în utilizarea zilnică și individualizarea tratamentului.
Toate NOAC au fost testate în trialuri
mari, randomizate, prospective, documentând astfel eficacitatea și siguranța fiecărui
agent terapeutic. Lipsa comparațiilor directe între diferite NOAC și diferențele în
populațiile de studiu, analizele dar și alți
factori în trialurile-cheie ridică dificultăți
atunci când trebuie să alegem între ele și
pentru indicații diferite. Există probabil mai
mulți factori care să afecteze alegerea pentru
fiecare pacient. De aceea, discuția ar trebui
să ia în considerare toate opțiunile posibile,
inclusiv avantajele și dezavantajele fiecărui
NOAC în funcție de circumstanțele, nevoile, comorbiditățile persoanei și preferințele
individuale.
Cu o cercetare importantă în spate în
acest domeniu, dar și cu trialuri încă în curs
de desfășurare, aceasta este o oportunitate
de a ne gândi la ceea ce ne rezervă viitorul.
Mai multe trialuri cu NOAC au fost raportate
și în 2017; studiile SELECT-D și HokusaiVTE-Cancer au furnizat date importante privind utilizarea NOAC la pacienții cu TEV și
cancer. Pe măsură ce anul trece, putem să ne
așteptăm ca acesta să fie un domeniu cheie de
discuție, cu mai multe date care se așteaptă
să conducă la îmbunătățiri în tratamentul
TEV în acest grup de pacienți cu probleme.
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ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
Emma Weiss, Elisabeta Bădilă
Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti

În iunie 2018, la Barcelona au fost comunicate principalele concepte și modificări
aduse în cel mai recent ghid de diagnostic și management al Hipertensiunii
Arteriale (HTA), ghid realizat sub egida Societății Europene de Cardiologie și a
Societății Europene de Hipertensiune și care va fi disponibil în extenso odată cu
lansarea lui în cadrul următorului Congres European de Cardiologie ce are loc la
sfârșitul lunii august la München.
upă îndelungate dezbateri
ale celui mai recent ghid
american publicat în 2017,
ghidul european de HTA
din 2018 este unul al dovezilor puternice și al aplanării controverselor.
Deși împărtășește multe din conceptele abordate în primul, ghidul european
menține o perspectivă conservatoare
și moderată în interpretarea dovezilor
acumulate în intervalul de timp trecut
de la publicarea ghidului anterior din
2013.
Definiția și clasificarea HTA au rămas neschimbate față de ghidul european anterior și, deci, diferite față de
cele din ghidul american. Diagnosticul,
tratamentul și țintele terapeutice au suferit însă o serie de modificări. Pragul
tensional pentru diagnosticul HTA rămâne 140/90 mmHg, autorii considerând că este mai important să ne concentrăm pe obiectivul de a aduce toți
pacienții sub acest prag și mai puțin pe
ținte dificil de obținut pentru întreaga
populație.
În formularea diagnosticului de
HTA se insistă pe posibilitatea utilizării metodelor disponibile „în afara cabinetului“. Dovezile acumulate în anii
trecuți sunt suficiente pentru a sublinia acum importanța acestor metode
în evaluarea hipertensivului, iar rolul
lor în diagnosticul HTA, începând cu
acest ghid, este la nivel de egalitate cu
al măsurătorilor realizate la cabinet. În
situații particulare, cum sunt HTA izolată de cabinet („de halat alb“) sau HTA
mascată, monitorizarea automată ambulatorie a tensiunii arteriale (MATA)
și monitorizarea automată la domiciliu
(MALD) devin indispensabile. În plus,
valorile tensionale obținute prin MATA
sunt recunoscute acum ca predictori
puternici de prognostic pe termen lung.
Este singură modalitate de obținere a
informațiilor despre variabilitatea diurnă a valorilor tensionale, dincolo de cele
câteva disponibile la cabinetul medical,
despre profilul de dipping (singură metodă de evaluare a valorilor nocturne)
și oferă măsurătorile „de croazieră“ la
care este supus subiectul în viață reală.
Similar, MALD poate furniza cele mai

D

multe valori măsurate într-o manieră
ușor reproductibilă și într-o atmosfera
mai relaxată decât cea de la cabinet, cu
avantajul implicării subiectului în managementul patologiei sale. Cele două
metode de evaluare sunt indicate ferm
în cazul subgrupurilor la care HTA „de
halat alb“ și HTA mascată sunt mai
frecvent întâlnite: la hipertensivii la
care înregistrăm valori tensionale foarte crescute și la care lipsește afectarea
de organ țintă, în cazul celor cu valori
tensionale normal înalte la cabinet sau
în cazul celor cu valori normale dar la
care evidențiem afectare de organ țintă
mediată HTA sau care sunt la risc cardiovascular înalt. Două noi indicații pentru aceste metode devin hipotensiunea
posturală și post-prandială la pacienții
tratați sau naivi la tratament și răspunsul tensional exagerat la efort, situații în
care valorile tensionale sunt de obicei
inaccesibile evaluării clasice în cabinetul medical. Deși toate aceste indicații
pot părea intuitive, abordarea lor specifică în ghid este rezultatul acumulării
a suficiente dovezi care să susțină utilitatea lor la scară largă și obligativitatea
aplicării lor acolo unde sunt acum ferm
recomandate, toate aceste situații primind acum nivel de recomandare I. În
cazul HTA „de halat alb“ intervenția terapeutică de rutină este de evitat (IIIC)
fiind necesară implementarea modificărilor stilului de viață pentru a reduce
riscul cardiovascular și urmărirea periodică în afară cabinetului. Invers, în cazul HTA mascate se sugerează administrarea terapiei antihipertensive (IIaC),
fiind vorba de fapt de o subpopulație
de hipertensivi necontrolați. În această
sfera a metodelor de măsurare și monitorizare, autorii subliniază întrebările deocamdată fără răspuns legate de
metoda optimă de a măsura tensiunea
arterială la pacientul cu fibrilație atriala, beneficiul suplimentar în predicția
riscului cardiovascular prin adăugarea
măsurătorilor astfel obținute (peste cele
din cadrul evaluărilor corecte standard
la cabinetul medical) și de absența
dovezilor care să arate modificarea
prognosticului pacientului în funcție
de metoda utilizată pentru titrarea tra-

tamentului antihipertensiv (la cabinet
versus în afară cabinetului).
În cazul evaluării riscului cardiovascular (CV) la pacientul cu HTA,
noul ghid se aliniază conceptului de
risc global adoptat în celelalte ghiduri
ale Societății Europene de Cardiologie
(ESC), recomandând ca evaluarea formală să pornească de la sistemul SCORE (IB) la care adăugăm alte elemente
cu influență asupra riscului – de exemplu, prezența afectării de organ țintă
mediată HTA. În mod special pentru
pacientul hipertensiv, printre factorii
care influențează riscul CV se remarcă
introducerea factorilor psihosociali și
socioeconomici, menopauza cu debut
precoce și alura ventriculară de repaus crescută peste 80 bătăi pe minut.
În rândul patologiei CV stabilite care
modifică riscul se subliniază influența
negativă a prezenței bolii cardiace ischemice (inclusiv revascularizarea
miocardică electivă), a insuficienței
cardiace (inclusiv cu fracție de ejecție
prezervată), cât și a fibrilației atriale.
Pentru prima dată întâlnim posibilitatea de a ajusta estimarea riscului CV al
tabelei SCORE la indivizii imigranți de
prima generație de altă etnie decât caucaziană, prin intermediul unor factori
de corectare oferiți în acest ghid (exp.
1.4 pentru sud-asiatici până la 0.7 pentru sud-americani).
În evaluarea riscului, un rol central
îl are în continuare afectarea de organ
țintă mediată HTA, de altfel o nouă
terminologie pentru clasicul termen de
„afectare de organ țintă“, care probabil
vrea să sublinieze posibilitatea înregistrării unor modificări ale parametrilor
evaluați în cadrul screening-ului ca și
consecințe în fapt ale altor patologii
cu efect deletoriu în aceleași teritorii
(exp. diabetul zaharat). În cadrul acestui screening, singura noutate vine din
recomandarea evaluării funcționale la
pacienții cu tablou clinic sugestiv pentru disfuncție cognitivă.
Pentru ameliorarea riscului cardiovascular ghidul aduce în discuție terapiile farmacologice utile dincolo de
controlul valorilor tensionale. Astfel se
insistă asupra beneficiilor statinelor la
pacienții cu risc moderat, înalt sau la
cei cu boală cardiovasculară stabilită.
Doza de uz cardiovascular a aspirinei
rămâne indicată la pacientul hipertensiv strict în prevenție secundară (în
prezența bolii cardiovasculare stabilite), nefiind recomandată în prevenția
primară.
În ceea ce privește inițierea tera-

piei antihipertensive, agresivitatea
intervenției depinde de nivelul valorilor tensionale. Astfel, toți indivizii cu
gradul 2 și 3 de hipertensiune vor beneficia de inițierea imediată a terapiei farmacologice, în paralel cu modificarea
stilului de viață (IA). Similar se procedează și în cazul celor încadrați că grad
1 de HTA la risc înalt sau foarte înalt
cardiovascular (IA). Singura situație în
care se temporizeaza inițierea terapiei
farmacologice pentru 3 până la 6 luni
este HTA grad 1 la risc scăzut-moderat
care nu asociază boală CV, renală sau
afectare de organ țintă mediată HTA.
De asemenea, indicația de inițiere a
farmacoterapiei este extinsă acum la
pacienții cu boală CV stabilită (în special coronarieni) care se situează în
clasa de tensiune arterială (TA) normal
înalta (130-139/85-89 mmHg) (IIbA).
Inițierea tratamentului antihipertensiv la pacientul vârstnic chiar peste
80 de ani, dar cu status funcțional bun
este recomandată când TA sistolică
depășește 160 mmHg (IA). În cazul
vârstnicilor sub 80 de ani pragul recomandat de inițiere este 140 mmHg (IA)
sub rezerva unei bune tolerabilități. Inclusiv pentru vârstnicii fragili se poate
lua în considerare terapia farmacologică dacă este bine tolerată (IIbB), în
timp ce oprirea farmacoterapiei strict
după criteriul vârstei înaintate (≥80
de ani) nu este recomandată (IIIA). În
acest fel se pune accentul mai puțin pe
vârstă cronologică a pacientului și mai
mult pe statusul biologic și nivelul de
„fragilitate“ al acestuia pentru fundamentarea deciziei de inițiere sau continuare a terapiei antihipertensive.
Dacă până la acest nivel ghidul
european menține o notă rezervată și
conservatoare față de modificările mai
agresive aduse de recentul ghid american, în privința țintelor terapeutice,
odată ce terapia farmacologică este
inițiată, se atinge un consens în recomandări. Dovezile acumulate în ultimii
ani arată reduceri de risc considerabile pentru mortalitatea CV, mortalitatea
de toate cauzele și pentru evenimente
cardiovasculare majore prin atingerea
unor ținte tensionale <130/80 mmHg
în comparație cu regimurile mai puțin
agresive de tratament. Ghidul 2018
recomandă astfel scăderea valorilor
tensionale pentru toți hipertensivii sub
140/90 mmHg ca prim obiectiv terapeutic (IA), urmând ca, acolo unde
reducerea TA este tolerată, să se urmărească atingerea unei ținte mai agresive
<130/80 mmHg (IA). Conform noului
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ghid, o valoare tensională diastolică
< 80 mmHg (dar nu mai mică de 70
mmHg) ar trebui luat[ ]n considerare
la toți pacienții hipertensivi, indiferent
de nivelul de risc și de comorbidități
(IIaB). La acest moment nu există suficiente date pentru formularea unor
recomandări de ținte terapeutice pentru
valorile tensionale măsurate în afară
cabinetului.
În sfera modificărilor stilului de
viață, recomandările primesc toate nivel de evidență ridicat. Restricția sodata < 5g/zi, consumul moderat de alcool
(<14 unități pentru bărbați, <8 unități
pentru femei), evitarea obezității,
exercițiul fizic aerob regulat (cel puțin
30 minute de exercițiu dinamic moderat, 5-7 zile pe săptămâna) sunt toate
recomandate (IA) la pacientul hipertensiv pentru a amână inițierea sau pentru
a scădea necesarul de terapie farmacologică antihipertensivă.
În continuare, strategiile terapeutice
antihipertensive primesc o puternică
recomandare de simplificare. Se recomandă inițierea terapiei farmacologice
cu o combinație de două molecule în
tabletă unică („1 pill dual combination
therapy“), preferabil inhibitor de enzimă de conversie (IEC) sau blocant al
receptorilor pentru angiotensină (BRA)
plus un blocant de canal calcic (BCC)
sau un diuretic, urmată, în absența controlului, de o combinație de trei din
moleculele menționate în tabletă unică

(„1 pill triple combination therapy“).
Dacă nu se obține controlul, atunci
este vorba probabil de o hipertensiune
rezistentă la tratament care necesită
îndrumarea către un centru specializat
în HTA pentru confirmarea rezistenței.
În această situație, pasul următor terapeutic va consta în introducerea spironolactonei (25-50 mg/zi) sau a altui
diuretic, a unui α-blocant (doxazosin)
sau a β-blocantului în situații particulare (insuficiență cardiacă, angină, postinfarct, fibrilație atrială, femei tinere
care planifică o sarcină) (IA). Acest algoritm de bază este adecvat pentru toți
pacienții hipertensivi, inclusiv cei cu
afectare de organ țintă mediată HTA,
boală cerebrovasculară, diabet sau boală arterială periferică. La cei cu HTA
grad 1 și la cei foarte vârstnici (≥ 80
ani) se poate lua în considerare inițierea
tratamentului cu monoterapie. Pacientul cu boală coronariană va necesita o
combinație inițială ce include preferabil
un β-blocant, din nou preferabil în strategie de tabletă unică. Mesajul cheie în
secțiunea dedicată farmacoterapiei în
noul ghid european este acela al inițierii
în toate situațiile cu o combinație de
două molecule sub forma unei tablete unice. Excepție fac numai pacienții
cu valori tensionale foarte aproape de
țintă terapeutică sau cei vârstnici foarte
fragili la care se optează doar pentru o
reducere ușoară a valorilor tensionale.
Strategia combinațiilor în tabletă unică

este deci preferată și recomandată că
prima linie de tratament la toți hipertensivii conform noului ghid. Aceasta
are rolul de a reduce non-aderența la
tratament și de a ameliora rata de control a HTA.
În ceea ce privește HTA rezistentă,
se notează că dispozitivele care au fost
până acum opțiuni de luat în considerare în terapia non-farmacologica (denervarea renală, stimularea baroreceptorilor carotidieni) au devenit acum complet nerecomandate în practica clinică
uzuală (IIIB). Ele pot fi în continuare
utilizate în contextul studiilor clinice
sau trialurilor controlate randomizate,
recomandare similară celei deja existente în ghidul britanic de HTA, care
a fost reticent față utilitatea acestor terapii în afară centrelor specializate de
investigare și management al HTA în
ultimii ani.
În situații particulare se notează câteva elemente cheie în strategia terapeutică. La pacientul diabetic se inițiază
terapia farmacologică la pragul de
140/90 mmHg. Ținta terapeutică pentru TA sistolică este ≤ 130 mmHg, dar
nu mai mică de 120 mmHg (IA) în cazul celor <65 ani, și 130 până la < 140
mmHg în cazul celor ≥ 65 ani (IA).
Pentru TA diastolică, ținta devine < 80
mmHg, dar nu sub 70 mmHg (IC). Terapia va fi ințiată cu tabletă unică a unei
combinații de IEC/BRA plus BCC sau
diuretic tiazidic sau tiazidic-like (IA).
Se menține contraindicația de asociere
între un IEC și un BRA (IIIA).
La pacientul cu boală cronică de rinichi se insistă asupra restricției sodate
și a monitorizării atente a electroliților
serici și a ratei de filtrare glomerulară
estimate. Se notează că este intuitivă
o agravare a disfuncției renale cu 1020% odată cu inițierea tratamentului și
scăderea valorilor tensionale, fenomen
secundar scăderii presiunii de perfuzie renală, care nu va necesita modificarea managementului terapeutic.
Ținta în cazul acestor pacienți este o
TA sistolică între 130 și < 140 mmHg
(IA), tratamentul fiind individualizat și
luând în considerare tolerabilitatea și
impactul pe funcția renală și electrolitii serici (IIaC). La pacienții cu rata de
filtrare glomerulară estimată <30 ml/
min/1.73m2 se recomandă evitarea altor diuretice decât cele de ansă, iar terapia inițială va consta într-o combinație
de IEC/BRA plus fie BCC, fie diuretic
(IA).
În prezența insuficienței cardiace
sau a hipertrofiei ventriculare stângi,
terapia ar trebui să includă IEC/BRA
plus β-blocant și diuretic sau antagonist
al receptorilor mineralocorticoizi acolo
unde există indicație (IA), putându-se
adaugă un BCC dihidropiridinic dacă
nu se obține controlul tensional (IIbC).
Fie că este vorba de insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție prezervată sau
cu fracție de ejecție redusă, atât pragul de intervenție terapeutică (140/90
mmHg) cât și țintele terapeutice (120-

130 mmHg TA sistolică) (IIaB) sunt
aceleași (IIaB).
La pacientul hipertensiv coronarian
ținta TA sistolice va fi sub 130 mmHg,
dar nu mai jos de 120 mmHg (IA) dacă
vârsta este sub 65 de ani și 130-140
mmHg la vârste peste 65 de ani (IA);
TA diastolică recomandată este <80
mmHg, dar nu mai jos de 70 mmHg
(IC). La pacientul care a avut infarct
miocardic, β-blocantul și IEC sau BRA
sunt invariabil parte din tratament (IA).
Pentru pacienții cu angină simptomatică se recomandă includerea unui
β-blocant și/sau a unui BCC (IA).
Monitorizarea pacientului hipertensiv este recomandată cel puțin o dată
în primele 2 luni de la inițierea tratamentului pentru a evalua efectele și
posibilele reacții adverse la tratament.
Combinațiile în tabletă unică ar trebui
să reducă valorile tensionale în 1-2 săptămâni, urmând că efectul lor să se instaleze complet în următoarele 2 luni.
Tensiunea arterială va trebui verificată
ulterior la 3-6 luni, iar factorii de risc
cardiovascular și afectarea asimptomatică de organ țintă mediată de hipertensiune cel puțin la 2 ani. Ghidul discută în detaliu despre urmărirea celor
cu tensiune arterială normal înalta și a
celor cu hipertensiune „de halat alb“.
În cazul lor, urmărirea ar trebui să fie
anuală și să includă întărirea recomandărilor de modificare a stilului de viață.
Pentru normotensivii adulți, măsurarea
valorilor tensionale este recomandată
la intervale de maximum 5 ani, preferabil mai frecvent. În cazul hipertensivilor, ghidul european 2018 aduce în
discuție pentru prima dată rolul cheie al
asistentei medicale și al farmacistului
în tratamentul de lungă durată, pentru
că aportul lor în educația și urmărirea
pacienților îmbunătățește aderența la
tratament și controlul HTA pe termen
lung. Similar se notează recomandarea
de implicare activă a pacientului în managementul bolii sale, inclusiv prin sisteme simple preformate de ghidare în
anumite situații clinice.
Există o serie lungă de secțiuni dedicate conceptelor nou abordate sau
ameliorării conceptelor mai vechi care
până acum nu au avut o fundamentare
adecvată pentru a dicta ferm o decizie
sau alta (managementul urgențelor hipertensive, al HTA la femei și gravide,
la diverse grupuri etnice, efectul altitudinilor mari asupra valorilor tensionale, etc). Pentru toate aceste detalii
așteptăm varianta în extenso a celui
mai recent ghid european de diagnostic
și management al HTA comunicat pe
scurt deja la Congresul Societății Europene de Hipertensiune de la Barcelona,
din iunie 2018.
Rămân în continuare o serie de
neclarități, de altfel zone în care dovezile disponibile încă nu au adus răspunsuri pentru toate întrebările. Și acestea
vor fi prezentate în noul ghid pentru a
stimula în continuare cercetarea clinică
și fundamentală în HTA.
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ISCHEMIA REZIDUALĂ ȘI VIABILITATEA
MIOCARDICĂ Cum obiectivăm, cum interpretăm?
Sebastian Onciul1, Radu Nicolaescu2 , Răzvan Capșa2
Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgenta București, Universitatea de Medicină și Farmacie
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suspectată. În linii mari, defectele de
perfuzie ≥10% din miocard și tulburările de cinetică induse de stres
în >2 segmente miocardice indică o
populație de pacienți cu risc crescut
de deces sau IM.
Foarte important, dilatația VS și/
sau disfuncția sistolică indusă de stres
atrag atenția asupra unui risc crescut;
în acest sens, atât tehnicile care se bazează pe evaluarea perfuziei, (SPECT,
IRM) cât și tehnicile care se bazează
pe aprecierea contractilității (ecocardiografia, IRM) au capacitatea de a
evalua dimensiunile și funcția VS la
stres.
Ghidul american de revasculabeneficia prin recuperarea funcției rizare din 2017 rafinează pe baza
informațiilor obținute la testarea
sistolice.
non-invazivă stratificarea riscului în
Tehnicile cu dovezi în
aprecierea viabilității /
3 categorii, in funcție de care se poate
ischemiei miocardice reziduale stabili momentul optim al revasculaMetodele imagistice care evalu- rizării. (Tabel 1)[2]
ează ischemia miocardică se bazează
conceptual pe 2 principii:
Evaluarea ischemiei reziduale
• Evaluarea perfuziei miocardice: scintigrafia
prin rezonanță magnetică
miocardică de stres (Single-Photon Emission
(IRM)
Computed Tomography - SPECT), imagistica
Cel mai frecvent în practica cliniprin rezonanță magnetică (IRM) de stres cu
adenozină
că evaluarea ischemiei miocardice la
• Evaluarea răspunsului contractil la stres:
RM se face prin tehnica perfuziei de
ecocardiografia de stres și IRM de stres cu
primă trecere (first pass perfusion) în

Revascularizarea coronariană crește fără îndoială supraviețuirea, scade riscul
de infarct miocardic și ameliorează simptomatologia pacienților cu boală
coronariană ischemică. Tehnicile utilizate în prezent în cardiologia intervențională
și chirurgia de by-pass au modificat granița „revascularizabilului“, astfel încât,
deseori, ceea ce nu avea soluție de revascularizare în trecut, în prezent poate
fi revascularizat cu succes. Imagistica intracoronariană, rotablația, tehnicile
de recanalizare a ocluziilor cronice, noile tipuri de catetere și stenturi, permit
restabilirea fluxului coronarian în situații anatomice complexe și complicate.
Totuși, aceste intervenții complexe nu sunt lipsite de riscuri chiar în mâinile
profesioniștilor cu experiență. Asumarea acestor riscuri trebuie susținută de
beneficii. Principiul este unul foarte simplu: este de dorit revascularizarea
miocardului ischemic și implicit viabil, și evitarea procedurilor de revascularizare
a unui miocard non-ischemic, non-viabil.
Miocard hibernant vs miocard
non-viabil
Un perete ventricular disfuncțional
(hipochinetic, achinetic) poate avea
ca substrat un miocard hibernant/
siderat, sau un miocard cicatriceal,
fibrotic. Numai miocardul hibernant
(viabil) își va recupera funcția după
revascularizare, în timp ce miocardul fibrotic (non-viabil) nu va avea
niciun beneficiu, chiar în condițiile
unei restabiliri perfecte a fluxului
coronarian.
Cea mai simplă metodă de
apreciere a viabilității în
practica zilnică
Evaluarea viabilității miocardice
nu este necesară în condițiile unei
funcții sistolice regionale și globale normale, dar este obligatorie în
condițiile decelării tulburărilor de cinetică segmentară.
În practica zilnică, instinctual suntem tentați să apreciem viabilitatea
miocardică, în timpul ecocardiografiei de repaus, pe baza grosimii parietale, afirmând că un perete mai subțire
de 5-6mm, akinetic este non-viabil.
Totuși, s-a demonstrat că aproape
o cincime dintre pacienții cu miocard
subțire, nu prezintă de fapt cicatrice
în segmentele subțiate și respectivul
teritoriu este complet viabil.[1]
De aceea, este de evitat aprecierea
viabilității miocardice doar pe seama
grosimii parietale, pentru a nu priva
de la revascularizare pacienți care ar

dobutamină

Pe de altă parte, aprecierea viabili
tății miocardice se bazează pe următoarele principii:
•
•
•
•
•

evaluarea rezervei contractile
(ecocardiografie de stres cu doze mici de
dobutamină)
evaluarea directă a transmuralității cicatricei
(IRM)
aprecierea integrității membranelor celulare
(scintigrafie cu Thallium)
aprecierea activității mitocontriale
(scintigrafie cu Technetium)
aprecierea activității metabolice a
miocardului la tomografia cu emisie de
pozitroni (PET)

Câte segmente au semnificație
pentru ischemia miocardică?
Atât tehnicile imagistice care evaluează perfuzia, cât și cele care apreciază contractilitatea miocardică la
stres, oferă informații utile pentru
stratificarea riscului pacienților cu
boală coronariană cunoscută sau

timpul vasodilatației coronariene maximale indusă de adenozină administrată intravenos. Alternativ, ischemia
miocardică poate fi evaluată la RM și
prin observarea tulburărilor de cinetică induse de infuzia de dobutamină,
însă această metodă este mai puțin
utilizată.
Tehnica perfuziei de primă trecere
presupune administrarea unui bolus
de Gadolinium intravenos în timpul
infuziei de adenozină, după care se
urmărește penetranța acestuia la nivel miocardic (perfuzia). Tehnologia
actuală permite achiziția mai multor
secțiuni în timpul fiecărui ciclu cardiac, astfel încât analiza perfuziei este
posibilă simultan la nivelul tuturor
celor 17 segmente ale ventriculului
stâng.
Astfel, se poate urmări cu ușurință
cum contrastul ajunge inițial în
cavitățile cardiace drepte, ulterior în
circulația pulmonară, apoi în cavitățile
stângi, pentru ca apoi să pătrundă în
miocardul ventriculului stâng, putându-se astfel analiza perfuzia miocardică de primă trecere. Zonele normal
perfuzate vor deveni un gri tot mai
deschis datorită contrastului, în timp
ce zonele hipoperfuzate vor rămâne

Risc crescut (>3% risc anual de deces sau IM)
Defect de perfuzie în repaus ≥10% din miocard la pacienți fără istoric de IM
Defect de perfuzie indus de stres >10% din miocard, sau defecte de perfuzie în multiple teritorii
coronariene
Tulburări de cinetică segmentară induse de stres în >2 segmente miocardice sau 2 teritorii
coronariene
Tulburare de cinetică segmentară ce apare la doze mici de dobutamină (<10 mg/kg/min), sau la
frecvență cardiacă mică (<120/min)
Agravare importantă a funcției sistolice indusă de stres (FEVS <45% la maximul de efort, sau
scăderea FEVS cu >10% indusă de efort)
Dilatație VS indusă de stres
Risc intermediar (1-3% risc anual de deces sau IM)
Defect de perfuzie în repaus 5-9.9% din miocard la pacienți fără istoric de IM
Defect de perfuzie indus de stres 5-9.9% din miocard, sau defecte de perfuzie într-un singur
teritoriu coronarian, fără dilatatie VS indusa de stres
Tulburare de cinetică limitată la 1-2 segmente și doar într-un teritoriu coronarian
Risc scăzut (<1% risc anual de deces sau IM)
Perfuzie normală sau mic defect de perfuzie în repaus sau indus de stres <5% din miocard
Minime tulburări de cinetică în repaus ce nu se modifică la stres, sau stres normal
Tabel 1. Stratificarea riscului pacienților cu boală coronariană cunoscută sau
suspectată în funcție de informațiile obținute la imagistica non-invazivă.
IM, infarct miocardic. FEVS, fracția de ejecție a ventriculului stâng, VS ventricul
stâng. Modificat după [2]
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Figura 1. Examen IRM cardiac de stres cu adenozină în cazul unui pacient
de 60 de ani cu ateroscleroză carotidiană și aortică, dar fără istoric
anginos, în vederea stabilirii riscului chirurgical înaintea unei intervenții
chirurgicale non-cardiace. Imaginile achiziționate tardiv după injectarea
de Gadolinium (LGE – Late Gadolinium Enhancement) evidențiază o priză
subendocardică cu o transmuralitate de 25-50% la nivelul segmentelor
bazale ale pereților inferior și infero-lateral (săgeți galbene, în rândul de
jos); priza tinde să dispară către apex. Imaginile din rândul din mijloc
evidențiază perfuzia de primă trecere în timpul vasodilatației maximale
cu adenozină: se vizualizează un defect de perfuzie transmural la nivelul
peretelui inferoseptal bazal și la nivelul pereților inferior și infero-lateral
pe toată lungimea (4-5 segmente). Defectul de perfuzie nu mai apare la
perfuzia de primă trecere în condiții de repaus (rândul de sus). În concluzie,
această examinare identifică un infarct miocardic subendocardic în
teritoriul arterei coronare drepte, cu viabilitate reziduală în acest teritoriu,
și ischemie indusă de stres în zona peri-infarct, cu o întindere semnificativă
(4-5 segmente). Teritoriul arterei coronare stângi este indemn.

negre. (figura 1) Adenozina produce
vasodilatație coronariană maximală,
permițând contrastului să ajungă în
cantitate mare în zonele normal perfuzate, care în plus vor prelua contrast și din ariile de miocard suplinite
de artere stenotice prin fenomenul
de furt coronarian. Astfel, adenozina
accentuează diferența dintre zonele
normal perfuzate și zonele hipoperfuzate. Această diferență nu mai este
evidentă în repaus, în absența infuziei
de adenozină.
Tehnologia actuală permite cuantificarea fluxului sangvin miocardic și
exprimarea sa în ml sânge/g țesut miocardic/minut. Valorile normale ale
fluxului de sânge miocardic în repaus
și în timpul vasodilatației maximale
cu adenozină au fost recent raportate pentru indivizii sănătoși. [3] Aspectele practice ale IRM cardiac de
stres cu adenozină au fost descrise
pe larg cu o altă ocazie. [4]

plă și cu o acuratețe diagnostică ri- Scintigrafia miocardică
dicată. Principiul este următorul: în de perfuzie
secvențele de captare tardivă, GadoScintigrafia miocardică de perfuliniumul, un agent prin excelență ex- zie (Single Photon Emission Comtracelular, se fixează în ariile fibrotice, puted Tomography – SPECT) imcicatriceale.
plică administrarea unui trasor raZonele de fibroză vor apărea albe, dioactiv: Technetium-99m [99mTc]
strălucitoare, în timp ce miocardul sau Thallium-201 [201Tl]. Ulterior,
sănătos va apărea negru. (figura 2 și utilizând o gamma cameră, imagi
3) Astfel, se poate aprecia cu ușurință nile de perfuzie miocardică sunt
care este proporția de țesut fibrotic achiziționate în repaus, și după stres
din grosimea totală a miocardului (exercițiu fizic sau stres farmacologic
ventricular, respectiv transmurali- cu adenozină sau dipiridamol). Tetatea cicatricei. Cu cât proporția de ritoriile suplinite de artere coronare
țesut fibrotic este mai mare, cu atât stenotice vor apărea ca zone de hipoprobabilitatea recuperării funcționale captante la stres.
În ceea ce privește evaluarea viabi
după revascularizare va fi mai mică.
Viceversa, cu cât zona de fibroză este lității miocardice, scintigrafia se bamai limitată, cu atât putem afirma cu zează pe dinamica particulară a 99mTc
mai mare încredere viabilitatea mio- și 201Tl la nivel celular. Cei doi radiocardică. (figura 2, 3) Kim et al. a de- trasori se comportă diferit:
201
Tl este absorbit în mod activ
monstrat la începutul anilor 2000 că
segmentele cu o transmuralitate a ci- printr-un proces dependent de pomcatricii de sub 25% au peste 80% șanse pele de Na/K transmembranare. Astde recuperare funcțională post-revas- fel, gradul de captare depinde de intecularizare, în timp ce segmentele cu o gritatea membranelor cardiomiociteAprecierea viabilității
miocardice prin rezonanță
transmuralitate a cicatricei >75% nu lor, și este deci o măsură a viabilității
magnetică nu necesită o probă vor recupera niciodată funcțional în miocardice. În următoarele 24 de ore
de stres
ciuda unei revascularizări impecabi- dupa injectare, 201Tl suferă un fenomen de redistribuție, adică pătrunCel mai frecvent în practica cu- le. [5]
rentă, evaluarea viabilității miocardice prin IRM se face apreciind transmuralitatea cicatricei miocardice
adică procentul din grosimea totală
a miocardului ocupat de cicatrice,
în secvențele de captare tardivă de
Gadolinium. Alternativ, viabilitatea
se poate evalua și prin aprecierea răspunsului contractil în timpul infuziei
cu doze mici de dobutamină, după
același principiu ca la ecocardiografia
de stres cu dobutamină, dar desigur
cu avantajul unei vizualizări mai bune
a tuturor segmentelor ventriculului Figura 2. Evaluarea viabilității miocardice prin rezonanță magnetică. Achiziții de tip
captare tardivă de Gadolinium (Late Gadolinium Enhancement - LGE) în secțiuni
stâng în cazul RM. Totuși, această ul- 2 camere, 4 camere și respectiv ax scurt (de la stânga la dreapta). Gadoliniumul
timă metodă este mai puțin utilizată rămâne fixat în ariile fibrotice, non-viabile, care vor apărea albe, strălucitoare
de contrast), spre deosebire de miocardul sănătos, care apare negru. Pe
în practica curentă, probabil pentru a (priza
rândul de sus se observă o zonă de hipercaptare subendocardică de Gadolinium
se evita riscurile și disconfortul admi- la nivelul peretelui anterior și a apexului (săgeți galbene) 25% transmuralitate,
sugestiv viabilitate reziduală și șanse mari de recuperare a contractilității
nistrării de dobutamină.
după revascularizare. Pe de altă parte, imaginile din rândul de jos evidențiază
În schimb, aprecierea transmu hipercaptare transmurală de Gadolinium în teritoriul arterei interventriculare
ralității cicatricei este o metodă sim- anterioare (săgeți negre), semnificând, de fapt, non-viabilitatea acestui teritoriu.

de și în zonele care inițial prezentau
un defect de captare, cu condiția ca
acestea să fie viabile. Cu alte cuvinte,
demonstrarea reversibilității defectului de captare de 201Tl pe imaginile
de redistribuție semnifică viabilitatea
miocardică. Pe de alta parte, identificarea unui defect fix de captare pe
imaginile de redistribuție semnifică
miocard non-viabil.
Spre deosebire de 201Tl, captarea
intracelulară a 99mTc se face prin difuzie transmembranară pasivă. Totuși,
retenția sa intracelulară depinde de
integritatea membranelor mitocondriale. Astfel, magnitudinea captării
99m
Tc se corelează cu activitatea metabolică mitocondrială și, deci, cu viabilitatea miocardică.
În concluzie, evaluarea viabilității
miocardice prin scintigrafie miocardică se bazează pe demonstrarea
integritații membranelor celulare
(201Tl) sau buna funcționare a mitocondriilor (99mTc). Protocoalele de
administrare a radiotrasorilor și a
agenților stresori precum și standardele de achiziție și de interpretare a
imaginilor au fost recent redefinite de
ghidul Societății Americane de Cardiologie Nucleară (ASNC) în 2018. [6]
Ecocardiografia de stres
Este o tehnică ușor accesibilă de
demonstrare a viabilității si ischemiei
miocardice, însă necesită experiență
din partea operatorului, și, desigur, o
fereastră ecografică favorabilă. Urmă
rește răspunsul contractil al miocardului (rezerva contractilă) în condiții
de stimulare, fie farmacologică, fie
prin efort fizic.
Viabilitatea miocardică se evaluează prin ecocardiografie de stres cu
dobutamină în doză mică: doze începând cu 2.5 – 5 mcg/kg/min crescute
progresiv, până la o doză maximă de
10 – 20 mcg/kg/min. La aceste doze,
miocardul disfuncțional, dar viabil,
își recuperează contractilitatea, în
timp ce miocardul non-viabil rămâne
disfuncțional.
În vederea evaluării ischemiei miocardice, doza de dobutamină poate
fi în continuare crescută până la 40
mcg/kg/min (cu sau fără adăugare de
atropină pentru atingerea a 85% din
frecvența cardiacă maximă prezisă).
În cadrul acestor teste maximale, se
poate observa uneori răspunsul bifazic
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la dobutamină. Acesta constă într-o
recuperare inițială a contractilității
în timpul infuziei dozelor mici de
dobutamină, datorată recrutării
rezervei contractile, urmată de deprecierea contractilității la infuzia
unor doze mai mari de dobutamină,
din cauza ischemiei subendocardice induse de stres. Răspunsul bifazic la dobutamină are o capacitate
mai mare de a identifica pacienții
care vor recupera funcția sistolică a
miocardului hibernant după revascularizare, comparativ cu simpla
demonstrare a rezervei contractile
la doze mici de dobutamină. [7]

intervențiilor de revascularizare
miocardică.
Imagistica cardiovasculară dispune de o gamă variată de tehnici,
fiecare cu avantajele și dezavantajele ei. Fiecărui pacient i se potrivește
o anumită tehnică. Acuratețea diagnostică a fiecăreia dintre aceste
tehnici a fost studiată în repetate
rânduri, iar literatura abundă în
numeroase raportări de cifre reprezentând sensibilitatea și specificitatea fiecărei tehnici. Totuși, trebuie
să ținem cont că aceste cifre pot fi
diferite în practica zilnică, deoarece acuratețea diagnostică depinde
de echipamentul medical utilizat
și de experiența operatorului. De
Care este cea mai bună
metodă pentru evaluarea
aceea, nu ne-am propus să indiviabilității/ischemiei
căm investigația imagistică cu cea
reziduale?
mai mare valoare diagnostică raActual, îngrijirea standard a pa- portată în literatură. Considerăm
cientului coronarian implică ne- ca cea mai bună metodă este cea
mijlocit demonstrarea viabilității cu care medicul are cea mai bogată
și a ischemiei miocardice, înaintea experiență.

Figura 3. Evaluarea viabilității miocardice prin rezonanță magnetică. Achiziții
de tip captare tardivă de Gadolinium (Late Gadolinium Enhancement - LGE)
în sectiuni de ax scurt la 3 pacienți diferiți. Stânga: pacient cu IM inferior, la
care se observă hipercaptare subendocardică de Gd sub 25% din grosimea
peretelui (săgeți negre), semnificând viabilitate reziduală semnificativă
în teritoriul arterei coronare drepte. Mijloc: pacient cu IM lateral la care
se observă hipercaptare subendocardică de Gd aproximativ 25-50% din
grosimea peretelui, semnificând o probabilitate intermediară de recuperare a
contractilității după revascularizarea arterei circumflexe. Dreapta: pacient cu
IM inferior la care se observă hipercaptare transmurală de Gd, semnificând,
de fapt, absența viabilității în teritoriul arterei coronare drepte. (IM, infarct
miocardic, Gd, Gadolinium)
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Stenoza aortică (SA) degenerativă este cea mai frecventă leziune valvulare în
populaţia vârstnică, cu o prevalență în creştere datorată îmbătrânirii populației1.
Având o lungă perioadă de evoluție asimptomatică, creșterea progresivă a
severității stenozei aortice determină apariția simptomatologiei şi influenţează
negativ speranţa de viaţă2. Tratamentul presupune înlăturarea obstrucţiei din fața
ventriculului stâng (VS), de preferat in timp util, înainte de compromiterea funcţiei
VS3,4 ; „standardul de aur“ este intervenția chirurgicală de înlocuire valvulară aortică
dar, în ultimii ani, a apărut și s-a dezvoltat, ca o alternativă pentru anumite categorii
bine definite de pacienți, implantarea valvulară aortică transcateter (TAVI).
e la prima procedură efectuată de Alain Cribier in
Rouen în 2002 6, numărul
de TAVI realizate, atât în
Europa cât şi in StateleUnite, a crescut,
în ultimii ani exponenţial (Figura 1).
Deşi prezintă un cost iniţial mai mare,
din punct de vedere al cost-eficienţei pe
terment lung balanţa pare să se încline
către TAVI7.
Procedura de TAVI se impune printr-o tehnologie inovatoare, ce permite realizarea acestei intervenţii hibride
prin abord transfemural (majoritatea),
transapical, artera subclavie sau carotidă, fezabilă şi reproductibilă la scara
largă, şi care asigură, în condiţii de siguranţă, posibilitatea unui tratament
curativ pacienţilor cu risc înalt sau prohibitiv pentru intervenţia chirurgicală.
Conform datelor provenite din studii
randomizate - PARTNER I, PARTNER
II, SURTAVI – și registre naţionale – se
consideră că, în ceea ce priveşte mortalitatea, TAVI este superioară terapiei medicamentoase la pacienţii cu risc
extrem, superioară sau non-inferioară
intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu
risc înalt, şi non-inferioară intervenţiei
chirurgicala la pacienţii cu risc intermediar6. Tendinţa actuală observată in diverse studii prospective este de efectuarea a TAVI la pacienţi cu risc intermediar, tendinţă susţinută de ghidurile in vigoare prin care clasa de risc intermediar
(STS ≥4%<8%) a fost inclusă în clasa de
risc înalt (STS/EuroSCORE II≥4% sau

D

Figura 1. Distribuţia numărului
de TAVI efectuate în perioada 2011-2016
în Europa

logistic EuroSCORE I≥10%)5. Având
în vedere faptul că nu sunt disponibile
la acest moment date clinice despre durabilitatea pe termen lung a valvei implantată percutan, este dificil de apreciat
ce impact va avea utilizarea TAVI în cazul unor pacienţi mai tineri, cu risc mai
mic şi cu o speranţă mai lungă de viată.
Pe lângă stabilirea corectă a diagnosticului de stenoza aortică severă şi
a indicaţiei de tratament invaziv, selecţia candidaţilor pentru TAVI presupune
cuantificarea riscului chirurgical prin
evaluarea comorbidităţilor, precum şi
evaluarea caracteristicilor anatomice si
funcţionale specifice ce permit efectuarea acestui tip de procedură.
Scorurile de risc existente la momentul actual - STS-PROM score, logistic EuroSCORE, EuroSCORE II
- sunt scoruri dezvoltate şi utilizate în
chirurgia cardiacă care supraestimează
riscul la pacienţii din partea superioară
a scalei, iar scorurile de risc specifice
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Figura 4. Aorta de porţelan - variante anatomice

- TAVI2-SCORe, SURTAVI - au o performanţă prognostică şi discriminatorie
relativ redusă8. Un alt factor important,
care nu este inclus in scorurile de risc,
este reprezentat de „fragilitate“; dovedită ca un factor de prognostic negativ
pentru supravieţuire. Decizia terapeutică se bazează pe analiza complexă şi individuală a factorilor clinici, anatomici
şi funcţionali în cadrul unei echipe multidisciplinare dedicate - Heart Team,
urmată de consimţământul informat al
pacientului.
Evaluarea anatomică presupune investigaţii imagistice precum ecocardiografia transtoracică şi transesofagiană
3D, precum şi computer tomografia
multislice ce are ca scop analiza rădăcinii aortice, determinarea dimensiunii
inelului aortic, distanţa ostiilor coronare
faţă de acesta, numărul cuspelor aortice,
precum şi severitatea si distribuţia calcificarilor de la acest nivel9. Măsurătorile
variază în funcţie de metoda imagistică
folosită, dar tomografia computerizată sincronizată EKG este considerată
de referinţă în determinarea inelului
aortic si a căii de acces. Dimensiunea
corectă a inelului aortic este esenţială
pentru selectarea dimensiunii valvei şi
efectuarea TAVI cu rezultate optime.
Subestimarea ariei inelului aortic poate duce la regurgitare paravalvulară cu

Figura 2. Carcteristicile pacienţilor care
au efectuat TAVI în cadrul IUBCV „Prof.
Dr. C.C. Iliescu”

În Institutul de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C.Iliescu“
facem TAVI din iunie 2015. Dacă iniţial
numărul de proceduri a fost relativ mic
(2015 -10 pacienţi), numărul acestora
a crescut progresiv cu fiecare an (2016
- 24 pacienţi, 2017 - 63 pacienţi, 2018
- 8 luni- 56 pacienţi), astfel încât, la
momentul actual, cu un număr de peste 150 de valve implantate cu succes,
suntem centrul cu cel mai mare volum
şi experienţă din ţară, mai mult de jumătate din totalul TAVI din România.
Cu o echipa multidisciplinară eficientă
alcătuită din chirurg cardiac, intervenţionist, anestezist şi specialist clinic, cardiolog, Institutul de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C.Iliescu“
este singurul centru din ţară care funcţionează autonom, dobândind dreptul de
a efectua TAVI în absenţa unui proctor
sau specialist clinic de 2 ani; odată cu
creşterea numărului de cazuri efectuate
şi a experienţei dobândite, a scăzut timpul mediu de intervenţie, durata de ventilaţie mecanică şi de spitalizare.
Conform recomandărilor în vigoare, selecţia pacienţilor a fost analizată
în echipa multidisciplinară, urmărind
evaluarea comorbidităţilor (Figura 2),
a scorurilor de risc (Figura 3) şi a particularităţilor anatomice ce favorizează
TAVI. Dintre situaţiile particulare întâlnite in lotul de pacienţi care au efectuat
TAVI în cadrul Institutului de Urgenţă
pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.
C.C.Iliescu“ se remarcă aorta de porţelan (18.8%) (Figura 4), revascularizarea miocardică prin bypass aorto-coronarian cu grafturi permeabile (10.2%),
radioterapie în antecedente (2%), degenerescenţa de proteză biologică la
pacientul cu risc crescut. Aproximativ
12% dintre intervenţiile realizate sunt
prin abord transapical la pacienţi la care
abordul femural nu era tehnic posibil.
În Europa TAVI este într-o creştere
semnificativă; în acelaşi timp, pentru
siguranța pacienților, reproductibilitatea metodei şi rezultatelor și extinderea

Figura 5. TAVI în Europa 2016/2017
(sursa: EUROSTAT Database)

Figura 6. Numărul de proceduri
TAVI în România (sursa: Statistic personală)

Figura 7. Număr total proceduri TAVI
pe țări / Număr proceduri TAVI /
centru 2017 (sursa: EUROSTAT Database
modificat)

indicației către pacienții cu risc mai
mic, recomandarea societăților de profil din Europa și SUA este de reducere a
numărului de centre în care se practică
procedura, obligatoriu cu chirurgie cardiacă în structură, un minim acceptat
fiind de 50 TAVI/ centru /an (Figura 5).
În România, deși după crearea programului CNAS pentru finanțarea TAVI
(octombrie 2015) numărul de proceduri a crescut (Figura 6), el este total
insuficient, iar strategia de dezvoltare
a programului (multe centre, cu puține
proceduri/centru) este exact opusul recomandărilor și realității din Europa și
SUA (Figura 7).

impact hemodinamic, migrarea valvei
şi embolia acesteia cu necesitatea implantării unei noi valve. Supraestimarea ariei inelului aortic poate determina
regurgitare paravalvulara prin restricţia
mobilităţii cuspelor la nivelul stentului
subexpandat sau ruptura inelului aortic,
hematom intramural sau extensia rupturii la nivel aortic sau subanular. Distribuţia calcificărilor, în special de la nive- Bibliografie
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Ștefan Busnatu, UMF Carol Davila, București
Rolul actual al cardiologiei digitale în optimizarea
Progresul sectorului medical
managementului pacientului cardiovascular
constă atât în dezvoltarea de noi
Eficientizarea tehnicilor de resuscitare cardiorespiratorie prin aplicații mobile care permit:
medicamente şi proceduri chirurgicale, • Instruirea specialiștilor sau nespecialiștilor în vederea îmbunatățirii tehnicilor de
bază sau avansate de resucitare
cât și în dezvoltarea domeniului
• Maparea defibrilatoarelor existente într-o anumită zonă pentru a grăbi accesul la un
astfel de dispozitiv medical
sănătății digitale, prin redefinirea unor
• Notificarea specialiștilor în sănătate cu privire la poziționarea geografică cât mai
servicii medicale, a unor facilități și
exactă a cazului pacientului în stop cardiac, pentru a facilita prezentarea cât mai
rapidă a echipajului medical
a unor modalități de monitorizare a
Managementul aritmiilor cardiace prin:
sănătății prin intermediul mediului
• Utilizarea de dispozitive mobile portabile (cunoscute sub denumirea de dispozitive
„handheld“) ce permit identificarea aritmiilor
digital, conectat la internet, dependent
• Interogarea wireless a dispozitivelor electronice implantabile ce sunt utilizate pentru
de dispozitive mobile și utilizând
aritmiile complexe
Managementul
pacienților cu infarct miocardic prin:
resursele tehnologiei digitale.
• Transmisia de date ECG prespital către centrul de telemonitorizare sau chiar pe

C

ardiologia reprezintă una
din specialitățile medicale
care a aderat cel mai timpuriu la domeniul sănătății
digitale, la ora actuală existând numeroase servicii digitale ce pot asista toți
actorii implicați în procesul de îngrijire al pacientului cu boală cardiovasculară. În cardiologie, tehnologiile digitale au aplicabilitate în fiecare etapă
a îngrijirii medicale, începând de la
domeniul prevenției primare, managementul pacientului în faza acută sau
subacută a bolii și finalizându-se cu
servicii ce înlocuiesc programele clasice de prevenție secundară (Figura 1).
În pofida dezvoltării extensive
a serviciilor de sănătate digitală în
cardiologie, ritmul de implementare
în practică a acestora continuă să fie
unul de durată, cu multe bariere ce
țin atât de provocările în conectivitatea geografică, accesibilitatea la tehnologie, maturitatea tehnologică, cât
și acceptabilitatea de către pacient,
respectiv de către medic.
Viitorul cardiologiei digitale –
inteligența artificială
Premisele inteligenței artificiale

smartphone-ul cardiologului intervenționist și integrarea acestor date cu dosarul
electronic al pacientului și cu ECG-uri anterioare
Suportul pacienților în efectuarea recuperării cardiovasculare prin:
• Servicii digitale de asistență nutritională, psihologică, videoconsultații
• Telemonitorizarea parametrilor vitali de tipul frecvenței cardiace, presiunii arteriale,
saturației în oxigen, ECG-ului, glicemiei, facilitată de conectivitate automată la
dispozitive medicale wireless
• Monitorizarea greutății corporale și a evoluției conținutului de apă
• Monitorizarea aderenței la tratament

(IA), prin dezvoltarea algoritmilor de
învățare, sunt de a furniza un set de
instrumente avansate care să sporească aplicabilitatea serviciilor deja existente și să extindă eficacitatea medicului cardiolog.
Acest lucru va deveni necesar din
mai multe motive:
• Introducerea clinică a tehnologiilor
bogate în date, cum ar fi secvențierea genomului întreg și streamingul biometric
al dispozitivelor mobile, vor solicita în
curând medicii cardiologi să interpreteze
și să operaționalizeze informații din multe
domenii disparate de biomedicină
• În același timp, presiunile externe de
reducere a timpilor dedicați rezolvării
fiecărui caz medical necesită o mai mare
eficiență operațională din partea medicilor și a sistemelor de sănătate. În cele din
urmă, pacienții vor începe să solicite îngrijiri mai personalizate. Pe scurt, medicii

vor fi inundați de un volum imens de date,
care vor necesita o interpretare mai sofisticată și mai rapidă
Soluția pentru acestea este reprezentată de implementarea algoritmilor de învățare electronică în cadrul sistemelor informatice, pentru
a îmbunătăți fiecare etapă a îngrijirii
pacientului - de la cercetare și descoperire, până la diagnosticare și alegerea terapiei (Figura 2). Ca rezultat,
practica clinică va deveni mai eficientă, mai convenabilă și mai personalizată. În plus, datele viitoare nu vor fi
colectate doar în cadrul sistemului de
sănătate, iar proliferarea senzorilor
mobili va permite medicilor, în viitor, să monitorizeze, să interpreteze
și să răspundă fluxurilor suplimentare de date biomedicale colectate de la
distanță și în mod automat.

10. Busnatu S, Iancu R, Gheorghe I, Sinescu C
(2017) An eHealth approach for optimal
venous thromboembolic disease managementControl Engineering and Applied Informatics
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Figura 1. Aplicabilitatea tehnologiilor mobile de către pacienți
și clinicieni în fiecare etapă a îngrijirii medicale (Adaptat după
Enone Honeyman et al. Interv. Cardiol. (2014) 6(2), 227–240)

Figura 2. Rolul inteligenței artificiale în medicina cardiovasculară
(Adaptat după Kipp W. Johnson et al. JACC 2018;71:2668-2679)

18. Boeldt D.L., Wineinger N.E., Waalen J., et al.
(2015) How consumers and physicians view
new medical technology: comparative survey. J
Med Internet Res 17:e215
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BOLILE CARDIOVASCULARE GENETICE
– CE TREBUIE SĂ ŞTIE CARDIOLOGUL
PRACTICIAN?
Monica Dobrovie, Ruxandra Jurcuţ
Centrul de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare, IUBCV „Prof.dr.C.C.Iliescu“, Bucureşti

Moștenirea genetică a fiecărui pacient se exprimă în patologia cardiacă sub diverse forme, de la o predispoziție genetică rezultată din
mutații poligenice cu penetranță variabilă, la mutaţii monogenice şi uneori la boli congenitale, cu fenotip prezent la naștere (deşi nu
toate bolile congenitale sunt de fapt explicate prin mutaţii genetice singulare moştenite).
În acest articol vom trece în revistă caracteristicile principalelor boli cardiovasculare monogenice, provocate de o mutație specifică.
De ce este important pentru cardiologul practician să recunoască pacienții care pot avea aceste boli? Diagnosticul genetic
modulează în unele cazuri prognosticul şi riscul de deces (moarte subită cardiacă sau disecţie de aortă de exemplu), ne
îngăduie să inițiem screening familial care permite depistarea precoce a unor boli cu potenţial mare de complicaţii, și în anumite
cazuri și să administrăm un tratament specific.
Articolul de faţă trece în revistă 3 mari categorii de boli cardiovasculare genetice: cardiomiopatiile, canalopatiile si aortopatiile, şi
va fi împărţit în 2 părţi.

(câte 15% fiecare), urmate ca frecvenţă de mutaţii ale genelor troponinei T şi beta-tropomiozinei (câte 7%
fiecare).
Vârsta manifestării fenotipice:
Orice vârstă, dar clasic se depistează
în adolescență. Există însă și forme cu
prezentare tardivă (20-50 ani, și chiar
mai târziu).
Diagnostic: Hipertrofie de ≥15mm
a unuia sau mai multor segmente miocardice ale ventricului stâng (VS),
care nu poate fi explicată doar prin
condițiile de umplere. Este suficientă
o hipertrofie de 13-14mm dacă sunt
îndeplinite și alte carcteristici: istoric
familial, semne și simptome non-cardiace (în cazul fenocopiilor), anomaliii ECG, teste de laborator și imagistică multimodală cardiacă.
Tratament: Se adreseaza compli
cațiilor (terapia chirurgicală sau intervenţională pentru obstrucția tractului de ejecție al VS, controlul aritmic, tratament anticoagulant în fibrilaţia atrială, prevenția morţii subite).

Cardiomiopatiile
A. Cardiomiopatia
hipertrofică (CMH)
Definiţia bolii constă în prezenţa
hipertrofiei ventricului stâng (HVS)
care nu poate fi explicată doar prin
condițiile de umplere / postsarcină
(ca de exemplu hipertensiune arterială, stenoză aortică, cordul atletului)
[1]. Ea nu este însă o singură boală
ci include o familie de boli cu aceeaşi
expresie, rezultat fie al unor mutaţii
în gene ce codifică proteine ale sarcomerului, fie al unor boli genetice metabolice, de depozit, neuromusculare,
forme sindromice etc. Cele mai frecvente sunt detaliate mai jos.
1. Cardiomiopatia hipertrofică
sarcomerică
Definiție: Formă de cardiomiopatie hipertrofică cea mai frecventă
(40-60%), cu transmitere autozomal
dominantă, cauzată de mutații la nivelul genelor proteinelor sarcomerice.
Mutație genetică: In majoritatea
cazurilor gena lanțului greu al betamiozinei (MYH7) și gena pentru proteina C asociată miozinei (MYBPC3)

Figura 1

Figura 2

Elemente caracteristice CMH sarcomerice [1,2,3]:
Extracardiace
Nu prezintă
modificări
la nivelul
altor
organe

Cardiace
•
•

2. Boala Anderson-Fabry
Definiție: Boală X-linkată caracterizată prin absența sau deficitul
enzimei α- galactozidază la nivel lizozomal, cu maifestări în principal la
nivel cardiac, cerebral şi renal. Deficitul enzimatic afectează metabolismul
glicosfingolipidelor și provoacă acumularea unor compuși ca globotriaosilceramida la nivelul lizozomilor,
cu efecte citotoxice, proinflamatorii și
profibrotice [4].
Mutație genetică: La nivelul genei
GLA de pe cromozomul X care codifică enzima α- galactozidază
Vârsta manifestării fenotipice: La
pacienții de sex masculin cu afectare

ECG: se pot asocia (Figura 1)
CMH apicală: unde T negative gigante (>10mm) în derivațiile precordiale și/sau
inferolaterale
• CMH apicală cu anevrism apical: supradenivelări segment ST în derivațiile
laterale
• CMH asimetrică: unde Q (durată ≥ 40ms și/sau amplitudine ≥25% din unda R și/
sau amplitudine ≥3mm in 2 derivații adiacente cu excepția aVR)
Ecografie/rezonanță magnetică (RM)
• Hipertrofie asimetrica, focală (dar poate fi şi concentrică) (Figura 2A)
• Valve mitrale elongate (mai frecvent VMA) și anomalii de aparat subvalvular (ex.
deplasarea mușchiului papilar anterolateral spre anterior, mușchi papilar bifid)
• Poate asocia obstrucție de tract de ejecție VS în repaus sau la manevre de
provocare (efort, Valsalva) (Figura 3)

Figura 3

Elemente caracteristice boala Fabry [2]:
Extra-cardiace
Angiokeratoame (cu distribuţie mai ales
periombilical, inghinal, fesier, degete) (Figura 4)
Hipohidrozia
Aspect caracteristic al feței, înăsprirea
trăsăturilor: arcade supraorbitale
proeminente, îngroșarea buzelor
Afectare vizuală: cataractă, opacități
corneene: corneea vertigillata
Afectarea auzului: Hipoacuzie
neurosenzorială
Proteinurie, insuficiență renală
Accidente vasculare cerebrale
Acroparestezii

Cardiace
•

ECG (Figura 5)
Debut boală: PR scurt în absența unui sindrom
de preexcitație
Evolueaza progresiv spre bloc atrioventricular
• Ecografie:
Hipertrofie concentrică VS
Hipokinezie globală VS
Îngroșarea valvelor atrioventriculare
Îngroșarea peretelui ventricului drept
Rezonanță magnetică
Contrast tardiv perete inferolateral [5]
Valori T1 scăzute [6]

16

TOAMNA 2018
Elemente caracteristice laminopatie[16,17]:

Figura 4A

Extra-cardiace

Cardiace

Miopatie- mușchi
scheletici (de
la forme fruste
la forme clinic
manifeste)

Cardiomiopatie dilatativă cu disfuncţie sistolică de VS asociată sau
precedată de:
bloc atrioventricular de diverse grade (65%)
aritmii supraventriculare (fibrilație atrială/ flutter atrial) (31%)
tahicardii ventriculare nesusținute (42%)
tahicardii ventriculare susținute (18%)

leucocitară (care însă poate fi normală), determinarea activităţii lyso-Gb3
(crescută), testare genetică obligatorie pentru mutații ale genei GLA.
Tratament specific: Terapie de
substituție enzimatică (α-galactozidaza
A, perfuzii bilunare – prin Program
Naţional de tratament al Bolilor Rare)

amiloidoză TTR se clasifică în forme cu mutație Val30Met endemică
(Japonia, Portugalia și Suedia) sau
non-endemică (în toată lumea, fenotip mult mai variat). Mutații care provoacă afectare predominant cardiacă:
Val122Ile, Leu111Met, Ile68Leu[9].
În România există şi o mutaţie specifică arealului geografic, mai ales la
pacienţi ce provin din zona de nord a
3. Amiloidoza familială
asociată transtiretinei
Moldovei, şi anume Glu54Gln.
(amiloidoză TTR)
Vârsta manifestării fenotipice:
Definiție: Boală cu transmitere Pentru amiloidoza TTR familială: 30autosomal dominantă, provocată de 40 de ani (în cazul Val30Met), până
mutații la nivelul genei transtiretinei, la 50-60 de ani pentru mutația nonavând ca efect acumularea unor fibre endemică, iar formele „wild type“ se
insolubile in spațiul extracelular [8].
manifestă după 70-80 ani.
Exista multiple forme de amiloidoDiagnostic: Afectare cardiacă (in
ză, în funcție de proteina care formează fibrele de amiloid, cea mai frecvent suficiență cardiacă/sincopă/bradi-arit
întâlnită în practică fiind amiloidoza mie + aspect ecografic/RM de amiloprimară AL, asociată frecvent mie- idoză) + scintigrafie cu fosfat 99mTc
lomului. Amiloidoza provocată de pozitivă + absența anticorpilor monotranstiretină (TTR) are doua forme: clonali (teste sânge + urină) [11]
Biopsia de ţesut gras subcutanat
cea care implică mutația genei transtiretinei, și o a doua formă numită și are o sensibilitate mai mică pentru
amiloidoză senilă, care pornește de la depistarea depozitelor de amiloid deo formă de transtiretină „wild-type“, cât în cazul amiloidozei AL. Se poate
care nu implică mutații genetice și căuta amiloidul în alte teritorii (biapare în special după a saptea decada opsie de glande salivare, rectală, miocardică). Testarea genetică este nede viață, afectând în special inima.
Forma de amiloidoză moștenită cesară pentru a diferenția formele de
are un spectru divers de fenotipuri, amiloidoză TTR şi pentru screening
cu afectare predominant neurologi- familial.
Tratament: Transplantul hepatic
că (polineuropatie) sau predominant
cardiacă (CMH), în diverse grade. (95% din transtiretină se sintetizeaza
Exprimarea clinică a bolii depinde în în ficat) – preferabil într-o fază incipiprincipal de tipul mutației la nivelul entă a bolii [12] sau transplantul cargenei TTR, care la rândul său depinde dio-hepatic (în cazul afectării cardiace semnificative). Studii recente arata
în mare măsură de zona geografică.
Mutație genetică: Există mai beneficii clinice pentru neuropatie cu
mult de 85 de tipuri de mutații care inhibitori ai sintezei hepatice de tranpot induce boala. Mutația Val30Met stiretină [13, 14].
este singura care este prezentă în mai
multe zone ale lumii și formele de

Figura 4B

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

clasică manifestările neurologice periferice şi dermatologice pot apărea
precoce, din copilărie şi adolescenţă,
în timp ce manifestările neurologice
centrale, renale și cardiace apar după
decada 2-3. Femeile hemizigote pot
dezvolta şi ele toate manifestările posibile dar de obicei cu debut mai tardiv, eventual în forme mai atenuate
(dar nu obligatoriu).

Elemente caracteristice ale ATTR familiale [2, 10]:

Diagnostic[7]
Pacienții de sex masculin: măsurarea activității alpha galactozidazei A
leucocitară (sever scăzută), determinarea activităţii lyso-Gb3 (crescută).
Testarea genetică se efectuează doar
pentru screening familial.
Pacienții de sex feminin: măsurarea activității alpha galactozidazei A

Extra-cardiace

Cardiace

Sindrom de canal carpian
bilateral.

ECG (Figura 6)
Microvoltaj în absența lichidului pericardic, obezității sau BPOC
(20% din pacienții cu amiloidoză TTR – mai frecvent la pacienții cu
amiloidoză AL-50%)
Ecocardiografic
Îngroșarea septului interatrial
Îngroșarea valvelor atrioventriculare
Îngroșarea peretelui ventricului drept
Lichid pericardic
Aspect pestriț („ground-glass“)
Hipokinezie globală VS
Strain longitudinal global VS– zona apicală mai puțin afectată
comparativ cu baza („cruţare apicală“) (Figura 7)
Rezonanță magnetică (RM)
Contrast tardiv difuz, subendocardic până la transmural
Aviditate crescută a miocardului pentru gadoliniu
Scintigrafie cu fosfat 99mTc
Aviditate crescută a miocardului pentru trasor (Figura 8)

Polineuropatie senzorială
și motorie (parestezii,
dureri membre, in cazurile
avansate disfuncție
motorie).
Afectare vizuală: opacități
albicioase cu aspect
vătos la nivelul corpului
vitros („cotton wool“).

B. Cardiomiopatia
dilatativă

Definiție: Dilatarea și disfuncția
sistolică VS sau biventriculară care nu
poate fi explicată prin condițiile de
umplere (suprasarcină de volum) sau
boală coronariană [15].
Dilatarea VS: Creșterea în volum
sau diametru cu > 2 deviații standard,
corectate pentru suprafață corporală
și vârstă sau gen. Disfuncția sistolică:
fracție de ejecție scăzută măsurată
cu doua mijloace imagistice diferite (ecocardiografie, RM cardiac) sau
cu aceeași metodă în două momente
distincte.
Formele familiale (deci genetice) sunt suspicionate dacă mai mulţi membri ai familiei sunt afectaţi la
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efectuarea unui pedigree atent sau a progresiv disfuncţie sistolică de VS[16].
screening-ului familial.
Diagnostic: Demonstrarea muta
ției genetice
1. Mutația lamin A/CTratament: Suportiv pentru insu
ficiența cardiacă și complicații cf ghiCardiomiopatia dilatativă cu
dului şi recomandărilor pentru insudefecte de conducere:
Definiție: Cardiomiopatie dilata- ficienţă cardiacă.
De menţionat că riscul de moartivă cu transmitere autozomal dominantă care implică mutații ale genei te subită al pacienţilor cu CMD cu
lamin A/C și asociază frecvent tulbu- laminopatie confirmată genetic este
rările de ritm supraventriculare şi tul- guvernat de factori de risc particulari,
burări de conducere atrioventriculară. astfel încât indicaţia de implantare de
Mutație genetică: Gena lamin A/C defibrilator cardiac (cf ghidului ESC
(LMNA) – penetranță crescută[16].
de prevenţie a morţii subite) are ca
Vârsta manifestării fenotipice: Ma- elemente particulare: tahicardii vennifestările bolii încep cu aritmii supra- triculare nesusţinute la Holter EKG,
ventriculare (posibil din adolescenţă), FEVS sub 45% la prima evaluare, sex
urmate de tulburări de conducere (bloc masculin şi mutaţii non-missense
atrioventricular de diverse grade) şi (indicaţie IIa).

Figura 9

2. Distrofinopatii (distrofia
musculară Becker/Duchenne/
cardiomiopatia dilatativă X
linkată)

Definiție: Grup de boli cu transmitere X linkată, care implică mutații
Extra cardiace
Cardiace
la nivelul genei distrofinei cu diferiDM Duchenne: Miopatia predomină.
DM Duchenne: exprimate clinic: la 1/3 din cei
te proporții de exprimare musculară
Slăbiciune musculară cu debut precoce (2-3
până în 14 ani, la 1/2 din cei până în 18 ani și la
scheletică și miocardică.
ani), rapid progresivă, dependență motorie în
toți peste vârsta de 18 ani.
Mutație genetică: Gena distrofijurul vârstei de 12 ani.
nei
[18].
DM Becker: Afectare musculară mai
DM Becker: Vârstă de debut 28.7 ± 7.1 ani.
Distrofina este absentă în distrofia
ușoară, debut mai tardiv (10-15 ani), cu
Chiar în cazul celor asimptomatici, se notează o
progresie lentă, agravare abia după 30 de ani.
prevalență crescută a cardiomiopatiei, probabil
musculară (DM) Duchenne, în timp
Pseudohipertrofie gambieră.
prin capacitatea de efort păstrată.
ce în DM Becker distrofina este canCardiomiopatia dilatativă X
Cardiomiopatian dilatativă X
titativ redusă și are o structură molinkată: Afectare musculară subclinică.
linkată: Afectare cardiacă cu debut la
dificată. Cardiomiopatia dilatativă X
vârsta de 10-20 de ani cu insuficiență cardiacă
linkată este caracterizată de o afectare
congestivă care progresează rapid.
predominantă a distrofinei cardiace
Elementele de diagnostic ale ARVC se bazează pe criteriile Task Force 2010 [28]. (care poate chiar lipsi), însă distrofina
din mușchii scheletici este doar puțin
Criterii majore
Criterii minore
afectată [18].
Akinezie, diskinezie regională sau anevrism
Akinezie, diskinezie regională VD împreună cu:
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Elemente caracteristice[19-25]:

VD împreună cu:
Ecocardiografie:
Diametru tract de ejecție VD măsurat în ax
lung parasternal ≥ 32mm sau în ax scurt
parasternal ≥ 36mm, sau
Variația procentuală a ariilor (fractional area
change- FAC) ≤33 %
RM cardiac:
Volum telediastolic VD indexat la suprafață
corporală ≥ 110ml/m2 - la bărbați și ≥ 100ml/
m2 - la femei, sau
Fracția de ejecție (FE) VD ≤ 40%
Akinezie, diskinezie regională sau anevrism
VD la angiografie VD

Ecocardiografie:
Diametru tract de ejecție VD măsurat în ax lung
parasternal: 29-31mm, în ax scurt 32-35mm, sau
FAC 34-40%
RM cardiac:
FE VD 41-45%, sau
Volum telediastolic VD indexat la suprafață
corporală 100-109ml/m2 - la bărbați și
90-99ml/m2 - la femei

În cel puțin unul din fragmentele de biopsie
endomiocardică: < 60% miocite reziduale
și fibroză a miocardului peretelui liber VD ±
țesut adipos

În cel puțin unul din fragmentele de biopsie
endomiocardică 60-75% miocite reziduale și
fibroză a miocardului peretelui liber VD ± țesut
adipos

Unde T negative în derivațiile precordiale
drepte (V1-3) la pacienți de peste 14 ani, în
absența blocului complet de ramură dreaptă
(Figura 9)

Unde T negative în V1 și V2 sau una din V4/5/6
la pacienți de peste 14 ani, în absența blocului
complet de ramură dreaptă. Unde T negative în
V1-4 la pacienți de peste 14 ani, cu bloc complet
de ramură dreaptă

Undă epsilon în derivațiile precordiale drepte
(V1-3)

Potențiale tardive la ECG cu semnale mediate.
Ultima fază de activare QRS (vârf undă S până
la sfârșitul complexului QRS, inclusiv undă R’)
≥55ms, în V1/2/3 în absența blocului complet de
ramură dreaptă

Tahicardii ventriculare susținute sau
nesusținute cu aspect de bloc de ramură
stângă și ax QRS superior

Tahicardii ventriculare susținute sau nesusținute
cu aspect de bloc de ramură stângă și ax QRS
inferior

ARVC diagnosticată la rudă de gradul I
conform criteriilor necesare
Mutație genetică asociată ARVC

Istoric ARVC la rudă de grad I, la care criteriile
diagnostic nu pot fi evaluate
Moarte subită la o rudă de gradul I, cu
suspiciune de ARVC
ARVC diagnosticată conform criteriilor necesare
la o rudă de gradul II

Diagnostic
Diagnostic cert

Diagnostic borderline

Diagnostic posibil

2 criterii majore
1 criteriu major + 2 criterii
minore
4 criterii minore din categorii
diferite

1 criteriu major +1 criteriu
minor
3 criterii minore din categorii
diferite

1 criteriu major
2 criterii minore din categorii
diferite

Diagnostic: Creatinkinază crescută + mutația genei distrofinei
Tratament: Încă nu există tratament specific.

C. Cardiomiopatia
aritmogenică de ventricul
drept (ARVC)

Definiție: Cardiomiopatie care
afecteaza predominant miocardul ventricului drept (VD), dar posibil şi VS,
frecvent la nivelul unui „triunghi al
displaziei“ compus din zona de influx,
apex VD şi perete lateral apical VS, caracterizat histologic prin înlocuirea miocardului cu țesut adipos și fibroză.
Mutație genetică: Se manifesta
in genele care codifică placofilina 2
(PKP2) și alte proteine desmozomale (desmoplakina, desmogelina 2,
desmocolina 2) – proteine importante în adeziunea intercelulară, având
ca efect desprinderea joncțiunilor intercelulare și moarte celulară [26,27].
Vârsta manifestării fenotipice: Începutul celei de a 3-a decade de viață.
Tratament: Nu există tratament
specific al bolii. În evoluţie însă este
necesară prevenţia morţii subite prin
implantare de defibrilator cardiac pe
baza stratificării riscului, şi respectiv tratamentul insuficienţei cardiace
care poate merge până la transplant
cardiac (necesar fie pentru insuficienţă cardiacă refractară, fie pentru aritmii ventriculare netratabile).

10. Syed IS, Glockner JF, Feng D, Araoz PA, Martinez
MW, Edwards WD, et al. Role of cardiac magnetic resonance imaging in the detection of cardiac
amyloidosis. JACC Cardiovasc Imaging. 2010
Feb;3(2):155-64.
11. Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, Merlini G,
Damy T, Dispenzieri A, et al. Nonbiopsy Diagnosis of Cardiac Transthyretin Amyloidosis. Circulation. 2016;133:2404–12
12. Herlenius G, Wilczek HE, Larsson M, Ericzon
BG & Familial Amyloidotic Polyneuropathy
World Transplant Registry. Ten years of international experience with liver transplantation for
familial amyloidotic polyneuropathy: results from
the Familial Amyloidotic Polyneuropathy World
Transplant Registry. Transplantation. 2004 Jan
15;77(1):64-71.
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ARTEFACTE
ÎN PRACTICA
IMAGISTICII
CARDIOVASCULARE
NEINVAZIVE

Silviu STANCIU, Laboratorul
de Explorări Cardiovasculare
Neinvazive, Spitalul Universitar
de Urgență Militar Central
„Carol Davila“

P

rogresul tehnologic din ultimii
10 ani a fost integrat rapid în
domeniul imagisticii cardiovasculare
neinvazive care a cunoscut o
dezvoltare accelerată reflectată în practica
medicilor din domeniul cardiovascular, cât și
în domeniul cercetării clinice prin identificarea
unor noi concepte fiziopatogenice care la rândul
lor așteaptă să fie exploatate în descoperirea
unor tratamente inovatoare cu eficacitate
sporită.
Aportul pe care-l aduc aceste tehnici neinvazive
(ecocardiografia 2D și ecografia cardiacă
avansată, scintigrafia miocardică, CT cardiac,
IRM cardiac, PET-CT cardiac) în diagnosticul
pozitiv al bolilor cardiovasculare este depășit
în multe circumstanțe clinice de informațiile
de neprețuit cu viză prognostică care ajută
clinicianul să gestioneze precoce cu mai multă
eficiență riscul cardiovascular pe termen lung și
apariția evenimentelor cardiovasculare majore.
Una din predicțiile pe următorii 10 ani făcută
recent la Congresul European de Cardiologie
de către profesorul Eugene Braunwald a
fost legată de dezvoltarea și implementarea
imagisticicii cardiace neinvazive, reprezentată
în principal de rezonnața magnetică cardiacă,
la nivelul fiecărui departament de cardiologie
generală- caracterizarea țesutului miocardic
concomitent cu cea a plăcilor coronariene
prin tehnici hibrid precum IRM-PET-CT
reprezentând dealtfel preocuparea momentului.
Dincolo de eficiența de netăgăduit a tehnicilor
neinvazive trebuie să avem în vedere că ele
nu sunt exhaustive, au anumite limite și nu
înlocuiesc gândirea clinicianului, ci constituie
instrumente de folos care cresc gradul de
înțelegere în algoritmul de management al
bolilor cardiovas-culare.
În acelaș timp, nu trebuie să uităm că explo
rările imagistice generează multe artefacte
care nu de puține ori declanșează o abordare
eronată a bolilor cardiovasculare, identificarea
artefactelor dar mai ales a mecanismelor ce au
dus la apariția lor contituie un punct esențial
al curbei de învățare și o probă de maturitate în
practicarea acestor tehnici.
În următoarele două numere ale revistei vom
prezenta prin vocea unor medici preocupați
de dezvoltarea imagisticii cardiovasculare
principalele artefacte care le pun probleme în
practica de zi cu zi și modalitatea de a le depăși,
cu focus pe fiecare tehnică noninvazivă (în
acest număr pentru ecocardiografia 2D și IRM
cardiac).
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Artefacte în IRM
cardiac
Ramona Bica, Virgil Ionescu Spitalul Sanador
Artefactele din IRM-ul cardiac
alterează calitatea examenului, iar
prezența lor poate genera confuzii
cu diverse patologii. Multiplele tehnici de achiziție permit o evaluare
cât mai exactă a funcției miocardului, identificarea defectelor de perfuzie miocardică sau a viabilitații,
cuantificarea fluxului la nivelul valvelor, alături de evaluarile morfologice standard. Cu toate acestea, în
pofida utilizării unor tehnici avansate de achiziție, artefactele apar destul
de frecvent. Mai mult, tehnici noi de
achiziție aduc artefacte noi.
Pentru a evita interpretarea artefactelor ca și elemente patologice,
este important să fim familiarizați
cu diversele forme pe care le iau, cu
mecanismul lor de producere, dar
și cu diversele metode de evitare
sau minimizare a acestora.
Artefactele sunt clasificate în
concordanță cu mecanismul de
producere.

Artefacte prezente
la poziționarea
si pregătirea
necorespunzătoare
a pacientului pentru
examenul de IRM
cardiac
Pregătirea corespunzătoare a pacientului pentru examenul de IRM
cardiac reprezintă un prim pas în
obținerea unui examen de calitate.
În primul rând, este necesară
instruirea pacientului în vederea
unei tehnici de respirație corectă
în timpul achiziției imaginilor. Este
de asemenea util sa se efecteze 2-3
exerciții de apnee înainte, achiziția
imaginilor efectându-se în apnee,
la sfârșitul expirului, imaginile fiind reproductibile.
În al doilea rând, este importantă plasarea corectă a electrozilor, deoarece aproximativ toate
secvențele sunt sincronizate cu
ciclul cardiac, cât și verificarea

traseului ECG înainte de a începe
achiziția imaginilor. Traseul ECG
cu amplitudine scăzută necesită replasarea electrozilor. Cu toate acestea, chiar și în cazul plasării corecte
a electrozilor, efectele magnetohidrodinamice ale ionilor din câmpul
magnetic (mai ales la IRM de 3T) și
zgomotul de schimbare a gradientului degradează traseul ECG dupa
ce pacientul este introdus în interiorul magnetului. Utilizarea vectorcardiografiei poate îmbunătății
calitatea gating-ului.
În al treilea rând, plasarea ante
nei de suprafată în raport cu poziția
inimii este foarte importantă. La
achiziția de imagini cardiace se
preferă utilizare antenelor dedicate cardio-RMului. Pentru a obține
imagini cu un raport semnal/zgomot bun, centrul antenelor de suprafată trebuie aliniat în conformitate cu centrul inimii.
Omogenitatea câmpului magnetic scade odată cu scăderea distanței
de la izocentrul magnetului, centrul
volumului ce urmează achziționat
trebuie plasat în izocentru.
După ce pacientul este plasat în
interiorul magnetului, imaginile localizatoare trebuie obținute și revăzute pentru a ne asigura că antena

este în poziție corectă în raport cu
inima, iar cordul este în sau foarte
aproape de izocentrul magnetului.
Utilizarea imaginilor sagitale este
extrem de utilă pentru a verifica
poziția antenei de suprafață.

Artefacte
generale
în IRM
Artefactele de radiofrecvență
(RF) sunt linii drepte care apar în
direcția codajului de fază. Aceste artefacte sunt consecința interferenței
undelor de RF din mediu cu semnalul IRM. Ele apar prin închiderea
incompletă a ușii de la camera de
examinare sau ecranarea necorespunzătoare a aparatelor electronice
utilizate pentru monitorizarea cardiacă sau la injectarea de substanță
de contrast.

Fig 2. Artefacte de RF sub
formă de linii drepte, produse
prin interferența de la aparatura
de monitorizare în timpul
achiziției imaginilor de perfuzie

Artefacte specifice
IRM-ului cardiac
Artefacte pe imagini
dinamice tip cine
În practică, pentru achiziția
de imagini dinamice, se utilizează
secvențe tip TRUFI sau balanced
SSFP. De obicei, o apnee care cuprinde aproximativ 10-12 cicluri
cardiace este necesară pentru a
completa toate liniile spațiului K
din matricea imaginii. Exista două

Fig 1. Importanta pozitionarii corecte a antenei și a pacientului:
a. Imagine localizatoare în plan coronal - cu antena poziționata prea jos in
raport cu cordul, acesta fiind departe de izocentrul magnetului, ceea ce
determină un raport zgomot/imagine crescut
b. Imagine localizatoare în plan coronal - dupa repoziționarea antenei
c. Imagine locaizatoare în plan sagital - pentru verificarea poziției corecte a
antenei

forme de gating: retrospectiv si prospectiv. În gating-ul retrospectiv,
care este și cea mai utilizată metodă,
datele pentru o anumită secțiune
cardiacă sunt achiziționate continuu de-a lungul întregului ciclu cardiac, iar datele de la diferite cicluri
cardiace sunt combinate pentru a
obtine o secvență dinamică. Pentru că o singură achiziție provine
din mai multe cicluri cardiace, toate segmentele ciclului cardiac sunt
incluse. De aceea, frecvența cardiacă și ritmul trebuie sa fie regulate
pentru obținerea de imagini de calitate bună, ritmul neregulat face ca
imaginile dinamice să dobândească
contururi difuze. Multe softuri încorporează o functie de eliminare a
aritmiilor, prin excluderea ciclurilor
cardiace cu interval R-R diferit de o
valoare presetată, dar această metodă generează creșterea timpului de
achiziție, cât și a duratei apneei, rămânând astfel o soluție imperfectă.

Alături de TINE,
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®
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Fig 3. Imagini dinamice tip cine - ax scurt cu gating retrospectiv (a)
si prospectiv (b) la un pacient cu fibrilatie atrială. Calitatea imaginii
crescută prin gating prospectiv, imagine reconstruită din baza de
date de achiziție la care s-a omis informația end-diastolică.

La pacienții cu interval R-R variabil, se preferă gating-ul prospectiv.
În gating-ul prospectiv, începutul undei R generează achiziția de
imagini. Pentru a compensa variația
fiziologică a frecvenței cardiace, fereastra de achiziție este de obicei
cu 10-20% mai scurtă decât intervalul R-R mediu. Din acest motiv,
sfârșitul ciclului cardiac (telediastola, care de obicei include contracția
atrială) este exclusă din achiziție,
această metodă neputând fi utilizată
în evaluarea funcției diastolice. Un
avantaj al acestei metode îl reprezintă faptul că nu e sensibilă la variațiile
de durată ale diastolei, așa cum se
întâmplă la pacienții cu aritmii sinusale sau la cei cu fibrilație atrială.
La pacienții care nu pot efectua
apnee, tehnica single-short permite

achiziția unui anumit segment cardiac pe perioada unui ciclu cardiac
(un interval R-R). Secvențele ba-

Fig 4. Imagini dinamice tip cine
ax-scurt în apnee. Artefact tip
dark band prezent în țesuturile
staționare cu intensitate crescută
a semnalului-la nivelul peretelui
infero-lateral al VS
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lanced SSFP au o prevalență mare
a artefactelor tip banding.
Aceste artefacte apar în ariile cu
intensitate crescută a semnalului
(ex sânge sau grăsime), mai rar la
nivelul miocardului și plămânilor
deoarece aceste țesuturi au semnal cu intensitate scazută. Cu toate
acestea, artefacte tip dark banding
pot fi întâlnite de-a lungul peretelui
infero-lateral al ventriculului stâng.
De asemenea, în zonele cu flux
sanguin rapid (ex. baza inimii sau
aorta), apar artefacte severe, generate de spinii care ies din planul
imaginii.

Fig 5. Imagini dinamice
tip cine ax-scurt în
apnee, la nivelul bazei
cordului-artefacte de
flux severe induse de
mișcarea spinilor în
afara planului

Fig 8. Imagini de perfuzie obținute în timpul stresului (în partea de
sus) și de repaus (în partea de jos). Artefact tip dark rim
prezent la debut, când contrastul a ajuns in cavitatea VS, la
interfața miocard-sânge. Artefactul este absent pe imagini tardive,
în timpul washout-ului (coloana din dreapta).

Achizițiile paralele generează
imagini cu rezoluție temporală si
spațială înaltă, ce permit reducerea
timpului de achiziție, dar cu reducerea raportului semnal/zgomot si
creșterea numărului de artefacte.
Un exemplu este artefactul tip wraparaund când FOV recontruit este
mai mic decât obiectul imaginat.
Soluția este creșterea dimensiunii
FOV, cu costul reducerii rezoluției
spațiale.

Artefacte pe imaginile
de perfuzie
Imaginile de perfuzie unt imagini cu rezoluție temporală și
spațială foarte înalte, al căror rol
este de a descrie momentul pasajului contrastului la nivelul miocardului. Sunt achiziționate după
administrarea de contrast bazat
pe Gadolinium (0.05-0.1 mmol
Gadoliniu/ kg corp) cu o viteză de
3-5 mL/sec, urmat de administrarea a 40 mL ser fiziologic.

Defectul de perfuzie apare ca
o zonă „neagră“ negadolinofila, ce
persistă pentru cel puțin 3 cicluri
cardiace, este extinsă în interiorul
miocardului (dincolo de interfața
subendocard-cavitate),
prezent
pe imagini de stres cu adenozină/
dobutamină.
Artefactele tip Dark Rim apar
sub forma de linii negre, la nivelul
interfaței sânge-miocard pe imaginile de perfuzie și pot fi confundate cu defecte de perfuzie a
subendocardului.
Aceste artefacte au diferite cauze, precum mișcarea miocardului,
susceptibilitatea magnetică indusă
de gadolinium. Ele pot fi ameliorate
de rezoluție spațiala înalta, cum ar
fi utilizarea de IRM 3 T sau utilizarea de doze mai mici de Gd.
Calcificările subendocardice
și trombi murali fini – pot fi interpretate ca și defecte de perfuzie

Fig 6. Serie de imagini localizatoare SSFP pe 3T, cu o creștere progresivă a frecvenței (de la 40 la 160
Hz) demonstrează modificarea graduală a artefactului de flux tip banda neagra dark band, la nivelul
cordului, până când ventriculul stâng este neobstruat

METODE DE DIMINUARE
A ARTEFECTELOR:
• deoarece artefactele tip dark band
sunt generate de neomogenitatea
câmpului magnetic, pot fi reduse de
reshimming-ul sistemului de imagine.
• Minimazarea TR
• Shimming pentru maximizarea
omogenenitatea câmpului magnetic
principal
• Frecvențele centrale aliniate cu
frecvența de rezonanță a apei

Fig 7. Imagini dinamice obținute prin achiziție de imagini paralele
(SENSE), cu trigger ECG si in apnee. (a) Prezența de multiple
artefacte tip allaising în centrul imaginii (datorită țesutului adipos
periferic), efectul unui FOV mic de 350 mm
(b) Absența artefactelor dupa creșterea FOV la 400 mm.

a

b

a

b

Fig 9.
a. Imagini dinamice ax scurt SSFP
b. Imagini tip saturatie-recuperare GRE de perfuzie de stres
c. Imagini tip saturatie-recuperare GRE de perfuzie de repays
d. Imagini tip inversiune-recuperare GRE
Linie subendocardică calcificată cu semnal de intensitate scazută
(săgeata) la nivelul septului ventriculului stâng.
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Fig 11. Imagini postcontrast tardive - artefacte tip” fantomă” la nivelul cordului și peretelui
toracic induse de apneea neadecvată (a), artefacte la nivelul cordului(b), generate de gating ECG
necorespunzator. Imagini de contrast tardiv obținute în apnee, cu gating ECG corespunzator (c).

Fig 10. Imagini IRM 3 T magnitude (rândul de sus) și phasesensitive (rândul de jos) obținute prin inversie-recuperare GRE la
un pacient normal, cu un TI de 200 msec (coloana din stânga), TI
300 msec (coloana din mijloc) și 350 msec (coloana din dreaptă).
Pe imaginile de magnitudine, intensitatea semnalului la nivelul
miocardului este mare pe imaginile cu TI scurt (stânga sus),
aspect marmorat pe cele cu TI intermediar(mijloc-sus) si negru pe
cele cu TI lung (dreapta sus). Imaginile corespunzatoare phasesensitive arată un miocard relativ negru indiferent de TI ales.

Calcificarile prezintă hiposemnal pe toate imaginile de perfuzie,
dar si pe cele SSFP.
Trombii apar ca zone de hiposemnal pe imaginile de perfuzie si
de viabilitate, izosemnal pe imagini
dinamice.

Artefacte pe imagini
achiziționate tardiv
postcontrast
Artefactele pe imaginile tardive
postcontrast pot fi generate de alegerea incorectă a TI (timpului de inversie), acest element fiind esential
în obținerea de imagini corecte.
TI este ales pentru a anula semnalul miocardului normal, a cărui
valoare variază între 200-350 msec,
depinzând de doza de contrast utilizat, de timpul dintre injectarea
contrastului si inițierea achiziției de
imagini, cât și de elemente fiziologice caracteristice pacientului (debit
cardiac, clearence renal, greutate).
Selectarea corecta a TI permite
un contrast maxim între intensitatea
semnalului dintre zona de infarct
miocardic și miocardul normale
Alegerea unui TI prea scurt, determină ca semnalul în zona de infarct să fie nul, iar în miocard hiperintens. Alegerea unui TI prea lung,
face ca miocardul normal să apară
gri în loc de negru. În alegerea corectă a TI, o secvență TI scut trebuie
utilizată.
Artefactele la nivelul imaginilor
achiziționate tardiv pot să apară și

prin alegerea unui timp suboptimal de la injecatrea substanței de
contrast. Astfel, imaginile pentru
evaluarea viabilității sunt de obicei
achiziționate la 10-20 minute de la
administrarea substanței de contrast, achiziția la un interval mai
scurt, mai ales când sunt utilizate
doze crescute de Gd, poate face dificilă diferențierea dintre semnalul
din cavitatea VS de zone hiperintense din miocard.
Artefactele fantomă induse de
mișcare au ca și principala cauză
lipsa apneei și a gating-ului corect,
fiind cele mai frecvente artefacte la
nivel cardiac.
Artefactele induse de apneea
necorespunzătoare determină de
obicei replicarea atât a inimii cât și a
toracelui, pe când nerealizarea unui
gating-ul ECG corect determină replicarea inimii. O tehnică utilă este
aceea de a cere pacientului să se
relaxeze dupa ce efectuează un expir normal, în locul realizării unui
expir sau inspir forțat. Utilizarea
de achiziții tip single-shot permite
obținerea de imagini de calitate, în
timp scurt, cu eliminarea acestor
artefacte.
Artefactele de flux sunt frecvent
generate de selectarea inadecvată
a vitezei maxime, de alinierea necorespunzătoare la nivelul planului
valvular sau de rezoluția inadecvată
temporala si spațială.

Fig 13. Imagini dinamice SSFP ax lung la nivelul VS tip (a) si
tip GRE (b) la un pacient cu proteză mecanică în poziție aortică
- artefacte induse de metal datorită neomogenitații câmpului
magnetic local

Fig 12. Imagini de velocitate la nivelul valvei aortice obținute prin alegerea pragului de 150 cm/sec
(a) unde există o zonă de alaising (aria albă din interiorul valvei aortice), efect mult diminuat cand V
este crescută la 200 cm/sec(b). Absența artefactelor tip alaising cand V este setată la 250 cm/sec (c).

Artefactele de tip alaising apar
când viteza maximă a fluxului la
nivelul valvei la nivelul căreia se realizează achiziția depășește viteza
maximă utilizată, determinând o
inversare a velocitații. Pentru a evita
fenomenele de alaising, este necesara utilizarea de viteze ușor crescute
față de viteza reală.
Artefacte detreminate de materiale feromagnetice sunt generate de

materiale metalice tip valve cardiace
metalice, stenturi arteriale, care pot
diminua capacitatea de diagnostica
imaginilor.
Fiecare etapă din achiziția unui
examen de IRM cardiac este vulnerabilă la apariția de artefacte, fie că este
vorba despre imagini dinamice, de
perfuzie, de viabilitate sau la nivelul
valvelor, artefacte ce pot submina valoarea diagnostică a acestor imagini.
Cunoașterea aspectului pe care îl

pot lua aceste artefacte, cât și a cauzelor care duc la apariția lor, este
importantă în evitarea interpretarii
artefactelor drept patologie cardiacă. Utilizarea de tehnici sofisticate
de către un personal bine instruit în
acest domeniu nu are ca rezultat direct eliminarea tuturor artefactelor
din examenele de IRM cardiac, imaginile de calitate reprezentând regula de bază în interpretarea corectă a
oricărui examen cardio-RM
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Artefacte ÎN ECOCARDIOGRAFIA

Maria-Magdalena Gurzun
Laboratorul de Explorări Cardiovasculare Neinvazive, Spitalul Universitar
de Urgență Militar Central „Carol Davila“

2D

Ecocardiografia rămâne metoda imagistică cardio-vasculară cel mai des utilizată în practica
clinică datorită accesibilității ridicate, prețului scăzut și acurateței bune în stabilirea diagnosticului.
Una dintre cele mai importante limite ale metodei este dependența mare de operator și de aparat
(ecocardiograf). În aceste sens este foarte important ca operatorul să cunoască modul de
producere a imaginilor ecocardiografice, inclusiv a posibilelor artefacte.

I

maginea ecocardiografică este generată de către
aparat pe baza ultrasunetelor recaptate de către sondă – ultrasunetele emise
sunt modificate de structurile
analizate și ulterior se reîntorc
la sondă. Această modificare
constă de fapt în refracția undelor la intersecția între două
medii cu proprietăți acustice
diferite. De fapt, vizualizarea
structurilor se bazează pe analiza modificării ultrasunetelor la
intersecția acestor structuri cu
mediile vecine. Dacă diferența
de impedanță acustică între cele
două medii este foarte mare,
majoritatea ultrasunetelor se reîntorc la aparat de la acest nivel
iar structurile distale nu mai pot
fi vizualizate.
Există trei categorii mari
de artefacte, în funcție de
mecanismul de producere
(figura 1): reflexiile multiple, reflexiile care determină poziționarea greșită și
absența reflexiilor. Reflexiile multiple sunt imaginile
false percepute de aparat
ale unei structuri normale
dar poziționată greșit ca și
adâncime. Reflexiile care determină poziționarea greșită sunt
reflexii determinate de structuri normale dar unghiul față
de care le percepe aparatul este
greșit. Absența reflexiilor percepute de aparat se produce în cazul unor structuri hiperecogene
ce determină fenomenul de
scattering (reflexii împrăștiate),
fără ca nici una din undele reflectate să poată fi recaptate de
aparat (infografia© 1).
Prin mecanismul reflexiilor
multiple se produc mai multe tipuri bine cunoscute de artefacte- reverberații, coadă de cometă, imaginile în oglindă sau artefactele liniare. Reverberațiile
constau în ecouri liniare, în
linie dreaptă determinată de o
structură apropiată transductorului, având aspectul unei scări.
De obicei structura care produce reverberația este o structură

hiperecogenă, fiind necesară de
asemenea o trecere între doua
medii cu ecogenitate diferită
localizată proximal de această
structură (peretele calcificat al
aortei, cateter în artera pulmonară, valve calcificate) (figura 2).
Un tip aparte de reverberație
unică este ecoul liniar în aor-

Cele două elemente esențiale
ale diagnosticului diferențial
sunt distanța egală reverberațieperete aortic cu perete aorticobiect ce produce reverberația
și mișcarea paralelă dar de amplitudine dublă a ecoului liniar
față de peretele aortic. Mișcarea
peretelui aortic și a ecoului liniar poate fi cel mai bine urmărită cu modul M. Este

PRINCIPALELE
PRINCIPALELE
TIPURI
TIPURI
DE
DE
ARTEFACTE
ARTEFACTE
Reflecții
Reflecțiicare
care
determină
determină
poziționare
poziționare
greșită
greșită

• •Artefacte
Artefactededelob
lob
lateral
lateral

ta ascendentă, de obicei dilatată care impune diagnosticul
diferențial cu disecția de aortă. Această reverberație
este produsă de peretele posterior al atriului stâng sau de artera
pulmonară: ecoul de la
nivelul peretelui aortic
ajunge la nivelul peretelui
posterior al atriului stâng, se
reflectă la acest nivel iar ulterior
ecoul ajunge din nou la peretele
aortic unde se re-reflectă și ulterior ajunge la transductor. Astfel
aparatul poziționează obiectul
ce produce reverberația (peretele posterior al atriului stâng sau
artera pulmonară) la o adâncime greșită, la o distanță dublă
față de peretele aortic (figura 3).

Figura 1: Principalele mecanisme de producere a artefactelor
ecocardiografice ( pentru detalii vezi text)

0,6. Uneori prin același mecanism pot apărea distal structuri identice cu cele originale
denumite imagini în oglindă,
cum ar fi uneori în cazul aor-
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Condedeumbra
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• •Augmentare
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Augmentare ecouri slabe

3
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2

1

de subliniat faptul că o condiție
necesară pentru ca acest ecou
să apară în lumenul aortic este
ca aorta ascendentă să fie dilatată peste 50mm sau raportul
cu diametrul atriului să fie sub

• •Reverberații
Reverberații
• •Coadă
Coadădedecometă
cometă
• •Imagine
în
oglindă
Imagine în oglindă
• •Artefact
Artefactliniar
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tei toracice descendente la
ecografie transesofagiană
sau chiar a întregului cord la pacienții
tineri (figura 4). Artefactul cozii de cometă format din ecouri
aproape continui rezultă
din reverberațiile multiple,
de scurtă durată, determinate
structuri moderat hiperecogene apropiate cum ar fi plăcile de
aterom, protezele cardiace sau
colecțiile de microbule (figura
5). Acest tip de artefactele apar
în mod obișnuit atunci când ultrasunetele interacționează cu
structuri apropiate, de densitate
moderată, care permit transmi-

terea sunetului, dar reflectarea
la interfețe, în timp ce structurile intens hiperecogene tind să
reflecte fasciculul cu ultrasunete
care duce la umbrirea acustică.
Acest tip de artefacte se pot suprapune cu structurile anatomice distale și fac analiza lor
imposibilă.
Recent exploatate în domeniul medicinei de urgență și
terapiei intensive sunt artefactele cozii de cometă generate la
interfața pleurală, denumite și
„rachete pulmonare“, „comete
pulmonare“ sau „linii B“ pentru a ajuta la diagnosticarea și
managementul congestiei
pulmonare și altor patologii
pulmonare.
Artefactele de lob lateral
reprezintă o pozi
ționare
greșită a unghiului față de o
anumită structură și rezultă
ecouri liniare în formă de
arc de o parte și de alta a
structurii normale (figura
6). Fasciculul cu ultrasunete
cuprinde un sector primar
(din care se generează probabil
toate reflexiile) și mai multe sectoare laterale divergente. Ultrasunetele din sectoarele laterale
sunt disipate în țesuturile vecine
și produc reflexii slabe care sunt
ignorate
de
ecocardiograf.
Atunci când fasciculele laterale
se confruntă cu reflectori puternici, ecocardiograful poate interpreta ecourile lor ca provenind de la fasciculul primar. Deoarece traductorul oscilează rapid în timp ce scanează zona de
interes, se generează mai multe
astfel de reflexiile greșite. Artefactele de lob lateral (sau grilaj)
sunt ecouri lineare, afișate ca un
arc la o distanță radială de traductorul de pe ambele părți ale
obiectului adevărat care poate
traversa marginile anatomice.
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Figura 2: Reverberații multiple obținute în timpul introducerii
sondei de ecografie transesofagiană determinate de inelele
traheale (A). Artefacte asemănătoare reverberațiilor determinate
de electrocauter (B).

plet anecogene) sau schimbarea
unghiului de analiza ecocardiografică cu mutarea structurii
ce generează artefactul în câmpul distal (de exemplu proteza
aortică se află în conul său de
umbră la examinarea obișnuită
transesofagină, secțiunea de trei
camere dar poate fi analizată din
secțiune transgastrică profundă
când conul de umbră nu va mai
afecta vizualizarea protezei).

Având în vedere că diferența
acustică mare între două structuri
reprezintă de fapt principala cauză
a producerii artefactelor, diferite tipuri de artefacte pot co-exista frecvent pe aceeași imagine (figura 8).

Figura 3: Ecou liniar vizualizat în aorta toracică ascendentă în
secțiune de ax lung, ecografie transesofagiana (B). Mecanismul
de producere al reverberației liniare constă în falsa percepere
a poziției obiectului care produce reverberația de către
ecocardiograf datorită dublei refracții ( A, pentru detalii vezi text).
Diagnosticul diferențial cu faldul de disecție se face urmărind
mișcarea ecoului respectiv în modul M, mișcare paralelă cu cea a
peretelui aortic dar de amplitudine dublă (C).

Umbrirea acustică este una
dintre cele mai frecvente cauze
ale structurilor lipsă în timpul
examinării
ecocardiografice.
Reflectarea undelor ultrasunete
este determinată de diferența
de impedanță acustică (produsul
densității și vitezei de propagare
a ultrasunetelor în țesut) între
țesuturile adiacente traversate de fasciculul cu ultrasunete.
Atunci când „nepotrivirea“ în
impedanța acustică este mare,
o proporție semnificativă a fasciculului de ultrasunete este reflectată și doar o proporție mai
mică este refractată- transmisă
distal. Obiectele cu capacitate
mare de reflectare (structuri cu

densitate mare), cum ar fi protezele protetice, zone de calcifiere,
catetere cardiace, diminuează
intensitatea sau chiar blochează complet propagarea distală a
fasciculului cu ultrasunete. Acest
lucru conduce la fenomenul de
umbrire acustică distală care se
prezintă ca lipsa semnalului perceput de ecograf distal de obiectul respectiv. Umbrele acustice
sunt în mod obișnuit detectate
ca zone hipoecogene (negre) în
țesut normal (figura 7). Pentru
a putea analiza structurile aflate în distalitate se poate încerca
creșterea gainului secvențial în
cazul (valabil doar pentru zonele hipoecogene nu și cele com-

Figura 5: Artefactul oglinzii ce constă în vizualizarea în distalitate
a unei structuri similare cu cea care produce artefactul: valva
mitrala anterioară (săgeată roșie) la un pacient tânăr are o
imagine în oglindă în distalitate (săgeată galbenă), determinată
de refracțiile de la nivelul pericardului (A); aorta toracică
descendentă este practic dublată (săgeată roșie) la examinarea
din ax lung, transesofagian pe baza refracțiilor de la nivelul
peretelui său posterior (B). De remarcat prezența artefactului cozii
de cometă (săgeta galbenă).

Concluzionând, înțelegerea
mecanismului producerii imaginilor ecocardiografice și a artefactelor constituie cheia evitării și interpretării corecte a
acestora.

Figura 6: artefactul de lob lateral generat în atriu stâng de o calcificare de la nivelul peretelui
secțiune ax scurt (A) sau de la nivelul protezei aortice în secțiune ax lung transesofagian (B). De
remarcat distanța egală de la nivelul artefactului la transductor cu distanța obiect care a produs
artefactul- transductor.

Figura 7: Fenomenul umbririi acustice vizualizat la nivelul unei
valve aortice intens calcificate din secțiune ax lung transesofagian
– practic valva aortică nu poate fi vizualizată datorită faptului că
se află în conul de umbră al calcificărilor inelului aortic (A). Acest
con de umbră se menține și la examinarea Doppler color (B).

Figura 8: Artefacte multiple observate pe o secțiune de ax lung
la nivelul aortei toracice descendente, ecografie transesofagină
2D determinate de o placă de aterom calcificată de la nivelul
peretelui anterior- atenuare distală produsă în câmpul îndepărtat
față de structura respectivă (săgeată verde) și artefact de lob
lateral localizat lateral (săgeată roșie).
Figura 4: Artefactul cozii de cometă vizualizat ca și o linie hiperecogenă distală (albă) la un pacient
cu sept interatrial îngroșat și calcificări de inel aortic (A) și la nivelul aortei toracice descendente (B)
(săgeți galbene).
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Introducere

D

eși o problema cumva uitată, problema
dezobstrucțiilor coronariene cronice recapătă interes în ultimii ani și treptat devine o subspecialitate a cardiologiei intervenționale, ce cuprinde un grup restrâns și select
de cardiologi intervenționiști.
Multă vreme ocluziile coronariene cronice (chronic total
occlusion, CTO) erau asociate
din start cu tratamentul medicamentos. Acest lucru s-a datorat atât experienței limitate
în ceea ce privește procedurile
intervenționale de recanalizare a acestor ocluzii coronariene cronice cât și lipsei unui
consens în ceea ce privește
indicațiile pentru intervenție.
De-a lungul timpul au existat mai multe definiții pentru
ocluziile coronariene cronice,
dar definiția agreată de clubul
European de CTO (EuroCTO
club) este că o ocluzie coronariană cronică reprezintă prezența
unui vas cu flux TIMI 0 în zona
de ocluzie cu durată estimată
a ocluziei ≥3 luni [1]. Ocluziile coronariene cronice se
întâlnesc la 20% din pacienții
cu boală cardiacă ischemică și
până la 50% la cei ce necesită
o reintervenție de revascularizare, precum pacienții post
bypass aortocoronarian [1].
Foarte puțini pacienți cu
ocluzii coronariene cronice
sunt trimiși către cardiologul intervenționist în vederea
dezobstrucției, între 1 și 16%
din acești pacienți. Cauzele pentru acest lucru sunt multiple:
costuri mari asociate cu procedura, expertiza clinică limitată,
procedura intervențională de
dezobstrucție este privită ca o
procedură de o complexitate
deosebită și cu un risc mare de
complicații, lipsa unui consens
în ceea ce privește beneficiul
dezobstrucției.

Controlul anginei
Îmbunătățirea simptomelor este principalul beneficiu
al dezobstrucției unei ocluzii
coronariene cronice deși există doar 3 studii randomizate
care au evaluat acest aspect
(EXPLORE,
DECISIONCTO și trialul EuroCTO) [2].
În schimb, numeroase studii
observaționale au demonstrat
o scădere a frecvenței anginei
la pacienții la care sa deschis
vasul ocluzionat în special în
prezența ischemiei inductibile
la testele noninvazive [3].
Îmbunătățirea calității
vieții
În trialul OPEN-CTO care
a evaluat evoluția pacienților
la care s-a putut revasculariza
intervențional o ocluzie coronariană cronică față de cei
la care procedura a eșuat, a
evidențiat o îmbunătățire notabilă în calitatea vieții acestor
pacienți, evaluată prin Seattle
Angina Questionnaire [3].
Creșterea stabilității electrice a zonei de miocard deservită de vasul ocluzionat
S-a observat că pacienții cu
istoric de infarct miocardic ce
asociază o ocluzie coronariană cronică au o arie de cicatrice mai mare față de cei fără
o ocluzie coronariană cronică
(34 cm2 vs 19 cm2, p = 0.001)
și o incidență mult mai mare a
tahicardiilor ventriculare (47%
vs. 16%, p = 0.003). Există date
care arată o creștere a stabilității
electrice a zonei de miocard deservită de vasul ocluzionat după
deschiderea intervențională a
acestuia [4, 5].

Reducerea
necesarului de bypass
aortocoronarian
Prezența unei ocluzii coronariene cronice la un pacient
multivascular orientează frecvent pacientul catre bypass
aortocoronarian. Odată cu
creșterea ratei de succes a
Indicațiile și benefiprocedurilor intervenționale
ciile dezobstrucției
de dezobstrucţie a ocluziilor
ocluziilor coronariene coronariene cronice, tot mai
cronice
mulți pacienți multivasculari
Beneficiile dezobstruției sunt revascularizați complet
unei ocluzii coronariene cro- prin angioplastie coronariană
nice sunt următoarele:
percutană [1].

Îmbunătățirea fracției
de ejecție
Două studii care au utilizat
rezonanța magnetică cardiacă au arătat o îmbunătățire
semnificativă a volumelor și
fracției de ejecție a ventricului stâng [6-9]. Beneficiile au
fost prezente la pacienții cu
miocard viabil detectabil prin
rezonanță magnetică.
Scăderea riscului vital în
contextul viitoarelor evenimente acute pe celelalte vase
patente.
S-a demonstrat că mortalitatea pacienților cu sindrom
coronarian acut care asociBoal
unicoronarian

Boal multivascular

(intervențional sau chirurgical) în prezența unei
ocluzii coronariene cronice
si a disfuncției sistolice de
ventricul stâng față de cei
nerevascularizați dacă viabilitatea miocardică a fost demonstrată [7].
Ghidul European de revascularizare din 2018 indică
faptul că dezobstrucția unei
ocluzii coronariene cronice
trebuie luată în considerare la
pacienții cu angină refractară
la tratamentul medicamentos
sau la pacienții cu o arie mare
de ischemie documentată în
teritoriul vasului ocluzionat

Asimptomatic

servit de vasul ocluzionat și
severitatea simptomelor [11].
La pacienții simptomatici
cu cinetică normală sau hipokinezie în teritoriul deservit de
vasul ocluzionat se indică revascularizarea vasului pentru
controlul simptomatologiei.
La pacienții simptomatici sau asimptomatici cu
tulburări de cinetică severe
(akinezie sau diskinezie) se
recomandă efectuarea unui
test pentru demonstrarea
viabilității miocardice în teritoriul respectiv. Dacă zona de
miocard evaluată este viabilă
se recomandă revasculari-

Clas CCS II

Clas CCS III-IV

Risc
sc zut

Risc
intermediar

Risc
crescut

Risc
sc zut

Risc
intermediar

Risc
crescut

Risc
sc zut

Risc
intermediar

Risc
crescut

I

U

U

U

U

A

U

A

A

F r afectare trunchi comun

Cu afectare trunchi comun

Scor Syntax mic f r
afectare ADA

Scor Syntax mare cu
afectare ADA

Scor Syntax mic

Scor Syntax mare

A

U

U

I

Tabelul 1. Algoritm de ghidare a deciziei de revascularizare la pacienții cu ocluzii coronariene cronice
și boală uni coronariană sau multivasculară – I – procedura de revascularizare este inadecvată,
U – procedura de revascularizare este incertă ca beneficiu, A – procedura de revascularizare este
adecvată [11].

ază o ocluzie coronariană
cronică este mult mai mare,
datorită faptului că nu există
posibilitatea de dezvoltare de
circulație colaterală în contextul unei ocluzii coronariene preexistente evenimentului acut [2].
Creșterea supraviețuirii
în contextul în care se
obține o revascularizare
completă

(clasă de recomandare IIa,
nivel de evidență B).
Galassi et al. au publicat
un algoritm care să permită
ghidarea deciziei de revascularizare a unei ocluzii coronariene cronice la pacienții cu
boală uni coronariană, precum și la pacienții multivasculari (tabelul 1) [11].

În final, indicația de revascularizare a unei ocluzii coroÎntr-un registru multicen- nariene cronice trebuie să ia în
tric italian ce a inclus 1777 discuție riscurile asociate cu
pacienți cu ocluzii corona- procedura, beneficiile pe care
riene cronice s-a arătat la le poate avea pacientul în ceea
un 1 an de la procedura de ce privește ameliorarea angidezobstrucție că mortalita- nei și scăderea teritoriului istea de cauză cardiovasculară, chemic, precum și experiența
precum și evenimentele ad- operatorului în acest tip de
verse cardiace majore au fost procedură complexă.
reduse în grupul de tratament
intervențional, față de grupurile de tratament medica- Evaluarea pacienților
mentos sau chirurgical (1.4% cu ocluzii coronariene
vs. 4.7% și 6.3%; p < 0.001 cronice
La toți pacienții cu ocluzie
și 2.6% vs. 8.2% și 6.9%; p <
coronariană cronică trebu0.001, respectiv) [10].
Un alt studiu a arătat o iesc evaluate gradul de ischecreștere a supraviețuirii la 3 mie miocardică, viabilitatea
ani la pacienții revascularizați miocardului în teritoriul de-

zarea vasului. Dacă zona de
miocard evaluată nu este viabilă se recomandă tratament
medicamentos.
La pacienții asimptomatici
cu cinetică normală sau hipokinezie în teritoriul deservit
de vasul ocluzionat se recomandă efectuarea de teste noninvazive pentru a evalua extensia ischemiei miocardice.
Recomandarea generală este
de a revasculariza vasul ocluzionat în prezența a unei arii
de ischemie ce implică ≥10%
din miocard. Există unele
studii care au arătat că o arie
de ischemie de 12.5% din miocard reprezintă un cut-off
adecvat pentru identificarea
pacienților cu ocluzii coronariene cronice ce vor beneficia
cel mai mult după procedura
de revascularizare [12]. De
asemenea, s-a observat că la
pacienții cu arie ischemică
sub 6.25% din miocard există
riscul de agravare a ischemiei postprocedural și ar trebui
tratați medicamentos [12].
continuare în pagina 26
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LA PACIENTII CU IM,

SUPERIORITATEA
BRILIQUE
VS CLOPIDOGREL

DETERMINA
DIFERENTA

Rezultatele mai bune contează
În studiul PLATO, BRILIQUE a demonstrat reducerea cu 21% a riscului relativ de deces CV (obiectiv secundar al studiului; RRA=1,1%) vs. clopidogrel la 12 luni (p=0,001)
CV = cardiovascular; IM = infarct miocardic; RRA = reducere de risc absolut
Referință: Wallentin L, Becker RC, Budaj A et al. PLATO Investigators. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009;361(11):1045-1057
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Un alt lucru important
de luat în considerare în
indicația de revascularizare
la acești pacienți este probabilitatea de succes procedural. S-a dovedit că rata de
succes crește considerabil cu
experiența operatorului, fiind actual de 85-90% în centrele dedicate [13]. Actual se
folosește scorul J-CTO pentru estimarea probabilității
de succes procedural. Acest
scor include 5 criterii pentru
fiecare criteriu acordânduse un punct: tortuozitate de
>450 intralezional, lungime
ocluzie >20 mm, calcificări
importante, fără bont proximal identificabil și încercare
anterioară eșuata. Cu cât scorul J-CTO este mai mare cu
atât rata de succes procedural
scade: 0 – 92.3%, 1 – 58.3%,
2 – 34.8%, ≥3 – 22.2% [2].

pacient cât și pentru operatori este mare și cu un necesar
mare de materiale dedicate ce
implică un cost per procedura semnificativ. Toate aceste
aspecte pot complica decizia
de revascularizare.
Riscul de complicații peri
procedurale la o ocluzie coronariană cronică este clar mai
mare decât în cazul unei angioplastii ce nu implica o ocluzie coronariană cronică. Riscul
mediu de complicații peripro-

Revascularizarea intervențională a ocluziilor coronariene cronice este un domeniu în care se realizează progrese semnificative. Odată cu
apariția de noi materiale dedicate și de noi tehnici de revascularizare, rata de succes a
acestor proceduri a crescut vertiginos în centrele experimentate. Acești pacienți trebuiesc evaluați atent înainte de procedură, respectând algoritmele in uz, iar procedura de revascularizare intervențională trebuie realizată într-un centru dedicat de către
operatori cu experiența în acest domeniu.

cedurale este estimat la 3%,
dar variază foarte mult între
studii, mai ales cu experiența
operatorului și gradul de di-

ficultate al procedurii. Există
scorul PROGRESS-CTO de
complicații care evaluează riscul asociat cu procedura de re-
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Pot PACIENȚII

CU PROTEZE
VALVULARE METALICE SAU
STENTURI să beneficieze de imagistica

prin rezonanță magnetică? Când? Cum?
Sebastian Onciul
Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgență București, Universitatea
de Medicină și Farmacie Carol Davila București

În practica curentă, prezența valvelor metalice este frecvent
considerată o contraindicație pentru imagistica prin rezonanță
magnetică (IRM). În cazul stenturilor, se obișnuiește să se
aștepte o perioadă de câteva săptămâni de la angioplastie până
la efectuarea IRM.

D

ar cât din aceste practici
reprezintă cutume anecdotice și care este de fapt
comportamentul corect
față de pacienții cu proteze valvulare sau stenturi coronariene, pentru a
nu-i priva de investigații IRM, atât la
nivel cardiovascular, cât și la nivelul
altor segmente ale corpului?
Frica de a introduce un pacient
cu implanturi metalice în magnet
este una justificată. Apar o serie
de întrebări precum: poate fi smulsă proteza din pieptul pacientului?
Există riscul ca protezele sau stenturile să se supraîncălzească și să

producă arsuri la nivelul structurilor
cardiace? Este posibil ca forțele
magnetice să blocheze proteza în
poziție deschisă sau închisă? Cât
timp trebuie să treacă de la implantul protezei sau a stenturilor până la
efectuarea în siguranță a examenului IRM? Se poate folosi un aparat de
1.5T sau 3T?
Din fericire, există răspunsuri
bazate pe experimente și dovezi
științifice pentru fiecare dintre aceste întrebări.
Astfel, este bine stabilit în prezent că pacienții cu orice tip de proteză cardiacă metalică și orice tip de

stent pot efectua în siguranță examene IRM, imediat după intervenția
chirurgicală sau după angioplastie.
De asemenea, inelele de anuloplastie, protezele biologice, protezele
implantate percutanat, materialele
metalice de sutură sternală, sondele de stimulare epicardică, nu sunt
considerate contraindicații pentru
IRM.
S-a demonstrat că forțele pe
care le exercită magnetul asupra
protezelor metalice sunt de fapt
mai mici decât forțele exercitate de
contracțiile cardiace. Explicația este
un simplă: protezele și stenturile
sunt confecționate din aliaje de metale non-feromagnetice.
În cazul stenturilor, nu există niciun risc ca acestea să se deplaseze, indiferent de timpul scurs de la
angioplastie. De aceea, nu este necesară amânarea investigației IRM
până la „endotelizarea“ stenturilor,
indiferent de numărul, tipul, locali-

vascularizare pe baza a 3 variabile: vârsta ≥ 65 ani, lungimea
ocluziei >23 mm și abordul
retrograd).

zarea stenturilor, sau dacă angioplastia s-a efectuat în condițiile unui
sindrom coronarian acut sau electiv.
De asemenea, examenul IRM se
poate efectua în siguranță în orice
moment, chiar din prima zi după
intervenția chirurgicală de protezare
valvulară, atât la 1.5T cât și la 3T.
Mii de pacienți cu proteze metalice, inele de anuloplastie și stenturi
au beneficiat de examene IRM car-

diovasculare în lumea întreagă, dar
nu a fost raportat niciun incident sau
eveniment advers legat de prezența
implanturilor.
În general, artefactele cauzate
de prezența protezelor sau stenturilor sunt minore și localizate doar
în vecinătatea implanturilor și, de
obicei, nu împiedică interpretarea
corectă a imaginilor.
Dar de ce ar necesita pacienții
cu proteze metalice sau stenturi
examene IRM cardiac? Cea mai frecventă indicație este evaluarea ischemiei miocardice reziduale prin IRM
de stres sau a viabilității și întinderii
cicatricei miocardice. În plus, se pot
obține informații importante legate
de funcționarea protezelor, cuantificarea regurgitărilor valvulare sau
a obstrucțiilor intraprotetice, aprecierea corectă a dimensiunilor și a
funcției biventriculare.
Desigur, lucrurile stau diferit în
cazul stimulatoarelor cardiace și a
defibrilatoarelor implantabile. Numărul dispozitivelor IRM – compatibile este în creștere, dar înainte de
a intra în magnet, pacientul trebuie
să treacă pe la electrofiziolog pentru a se asigura că, atât generatorul,
cât și fiecare dintre sonde sunt IRM
– compatibile, că nu există sonde
abandonate și că stimulatorul este
comutat în modul specific IRM.
Oricând ne putem ajuta în practica zilnică de site-ul www.mrisafety.
com, unde se poate verifica compatibilitatea IRM a oricărui dispozitiv
implantabil. Totuși, un lucru e sigur
și bine de reținut: protezele valvulare
de orice fel, inelele de anuloplastie
și stenturile nu sunt contraindicații
pentru IRM.
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CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ APICALĂ
ȘI INFARCT MIOCARDIC TRANSMURAL –
O SINGURĂ INIMĂ, MAI MULTE BOLI
Alina Popa, Ana Gabriela Fruntelată, Claudiu Stan, Ruxandra Jurcuț
IUBCV „Prof.dr.C.C.Iliescu“, Clinica Monza, Institutul Clinic Fundeni
că găsise dimensiuni ale peretelui anterior VS de 16 mm la bază și 20 mm
la apex, certificând astfel diagnosticul
de cardiomiopatie hipertrofică apicală ca și boală de bază, pentru care însă
nu se discutaseră cu pacientul implicaţii speciale de urmărire, riscuri
aritmice asociate sau evaluarea rudelor de gradul I. La prezentarea de urgenţă din 2015, traseul EKG a aratăt
modificări de tip necroză, cu unde Q
palpitații, afirmă până în acel moment constituite în teritoriul inferior și antoleranță bună la efort. Pacinetul nu terior. (Figura 1A si 1B).
este cunoscut cu antecedente heredocolaterale semnificative pentru patoEcocardiografic se decelează aslogia cardiacă. Totuşi, la un control pect de cardiomiopatie dilatativă
de medicina muncii efectuat în 2011, cu disfuncție sistolică severă de VS
prin serviciul de medicina muncii, (FEVS 25%) prin tulburare de cinetitraseul EKG arăta unde T ample, ne- că şi subţiere segmentară în teritoriul
gative în V2-V6, iar ecografia cardia- inferior și inferolateral – anevrism al

Cardiomiopatia hipertrofică apicală este o variantă a cardiomiopatiei hipertrofice
(CMH), considerată a avea un prognostic mai blând, în care miocardul îngroșat
conturează o cavitate mică, în formă de spadă. Este adeseori diagnosticată
ecocardiografic sau prin rezonanță magnetică, plecând de la modificări EKG
sugestive (unde T negative, ample, în derivațiile laterale). În paralel, prevalența
bolii aterosclerotice coronariene în CMH a fost estimată la doar 10%, iar
modificările EKG din forma apicală pot face dificil diagnosticul diferențial cu cele
din boala ischemică coronariană.

P

rezentăm cazul unui pacient
de 50 de ani, fost mare fumător, dislipidemic, asimptomatic până în 2015, când
dezvoltă pe parcursul câtorva zile
dispnee de efort progresiv agravată
până la fenomene de clasa IV NYHA,
pentru care se adresează de urgență
la spital. Neagă angină, sincopă sau

peretelui inferolateral bazal, dar și cu
un aspect particular de îngroșare severă a peretelui anterior și lateral apical, cu mișcare diskinetică la acest nivel, care pare să înglobeze și mușchiul
papilar (Figura 2)
Coronarografia arată subocluzia
celei de-a doua artere diagonale, de
calibru și teritoriu de distribuție importante, subocluzia arterei coronare drepte în segmentul II urmată de
ocluzie cronică în segmentul mediodistal. A fost stabilizat medicamentos și rămâne asimptomatic până în
noiembrie 2017, când se prezintă de
urgență la spital cu tablou de edem
pulmonar cardiogen, pe fond de salt
hipertensiv.
(continuare în pagina 28)

Figura 1A. Traseul EKG din 2012 arăta suprasolicitare atrială
stângă, unde T ample negative din V2-V6, sugestive pentru CMH
chiar în absenţa elementelor de voltaj.

Figura.4. Hipocaptare severă a radiotrasorului la nivelul apexului VS, perete inferior și inferolateral la
scintigrafia micocardică, fără reversibilitate în repaus faţă de evaluarea de efort.
Figura 1B. Modificarea aspectului EKG după evenimentul
coronarian acut din teritoriul anterior
Figura 2. VS uşor
dilatat (DTDVS 65
mm), cu segment
bazal inferolateral
subţire (6 mm)
si diskinetic) în
timp ce jumătatea
apicală din
zona inserţiei
muşchiului
papilar se
ingroaşă
progresiv spre
apex.

Figura.3
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Pentru
aprecierea
oportunității revascularizării miocardice, se efectuează
RM cadiac, care decelează VS
dilatat, cu volumele indexate
crescute și funcție sistolică
globală sever alterată (FEVS
24%), VD nedilatat și funcție
sistolică moderat alterată
(FEVD 37%), cu îngroșare
severă a segmentelor anterolaterale apical (figura 3A), și
confirmă aspectul de infarct
miocardic transmural vechi, la
nivel infero-lateral, fără viabilitate mediocavitar și apical în
zona infarctată, cu captare de
contrast > 75% din peretele
miocardic infero-lateral, anevrism apex VS, fără aspect de
trombi. (Figura 3).
Viabilitatea
miocardică
a fost suplimentar apreciată
folosind scintigrafia miocardică de perfuzie de repaus şi
post-stres, care arată absența
viabilității miocardice la nivelul apexului, peretelui inferior
și inferolateral, fără zone de
hipocaptare reversibilă indusă de stresul fizic, revascularizarea miocardică nefiind astfel o opțiune necesară (Figura
4).
Pacientul este monitorizat
Holter EKG/24h și prezintă
câteva pase de tahicardie ventriculară nesusținută, pentru
care primește tratament cu
amiodaronă. În condiţiile
unei FEVS scăzute la un pacient cu IMA în antecedente, se
consideră a fi elegibil pentru
profilaxia primară a morții
subite de origine cardiacă,
drept urmare se implantează
cu succes cardiodefibrilator
unicameral.
Fiul pacientului a fost evaluat clinic, EKG și ecografic în
cadrul screeningului familial
și nu prezintă criterii pentru
CMH. De asemenea, s-au recoltat teste genetice în vederea confirmării diagnosticului, rezultatul fiind în lucru.
Acest
caz
subliniază
importanța achizițiilor ecografice complete atunci când
există modificări EKG specifice, sugestive pentru cardiomiopatie hipertrofica apicală.
Totodată, cazul argumentează importanța imagisticii
multimodale în cuantificarea
viabilității miocardului și rolul ei în conduita terapeutică. Asocierea dintre CMH
și boala coronariană pare să
amplifice riscul morții subite
de cauză cardiacă.
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TROMBOEMBOLISMUL
VENOS – DE LA STUDII LA
REGISTRE. ŞI ÎNAPOI
Antoniu O. Petriş
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ Iaşi,
Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa „Sf. Spiridon“ Iaşi

Cercetarea se reîntoarce la catastif? Sau nu a plecat niciodată de acolo,
doar catastiful s-a mai rafinat, a devenit digital, mondial şi a ajuns până la
nori (cloud networking, desigur)? E mai uşor să consemnezi astfel cazuistica
naţională, cel puţin pe cea locală, în loc să stabileşti un protocol de studiu mai
mult sau mai puţin rigid care să urmăreacă doar câteva obiective? Vor aparea
astfel mai multe idei, va fi „recolta“ mai bogată, brainstorming-ul mai de folos?
Se pare că da.

D

acă ne referim la trombembolismul pulmonar
(TEP), loturile studiilor
raportate până în prezent în literatură n-au fost prea mari
comparativ cu, bunăoară, studiile referitoare la infarctul miocardic acut,
o altă urgenţă cardiacă de temut. E
deja anecdotic faptul că tratamentul
cu streptokinază în cazul pacienţilor
cu TEP a fost lansat în 1995 pe baza
dovezilor furnizate de către un studiu
care a inclus doar 8 pacienţi (JerjesSanchez şi colab.)1 şi că cel mai larg
studiu care a evaluat eficienţa tratamentului trombolitic (studiul PEITHO) a înrolat 1006 pacienţi,2 ceea
ce, pentru iubitorii „cifrelor mari“
poate fi derizoriu iar pentru fanii meta-analizelor o pâine bună de mâncat.3
Cu toate că singurul design de
cercetare care garantează faptul că
subiecţii control şi cei supuşi unei intervenţii sunt omogeni în tot ceea ce
priveşte caracteristicele generale este
Randomized Controlled Trials (RCT),
validitatea externă a acestui tip de cercetare (capacitatea de reflectare a lumii reale în condiţiile în care pacienţii
prea bolnavi şi prea complecşi sunt
excluşi din lot) este redusă iar costurile sunt foarte mari pentru a fi susţinute financiar de către oricine altcineva
decât de un fond guvernamental sau
de către companiile farma interesate.
Aşa se explică loturile semnificativ
mai largi din studiile sponsorizate
referitoare la anticoagulantele orale
non-vitamină K-dependente (NOAC/
DOAC): 2,539 pacienţi incluşi în RECOVER (dabigatran), 4,832 pacienţi în EINSTEIN-PE (rivaroxaban),
5,395 pacienţi în AMPLIFY (apixaban), 8,292 în HOKUSAI-VTE
(edoxan) şi 7,441 în APEX (betrixaban) faţă de grupuscurile din studiile intervenţionale dedicate variatelor
catetere reolitice, de fragmentare sau

sucţiune. Pe de cealaltă parte, atú-ul
clamat al Registrelor este că doar ele
reflectă lumea reală, în integralitatea
ei „necosmetizată“, îi includ pe „toţi
cei care se prezintă în urgenţă“ (sau,
mă rog, pe aproape toţi), fiind eficiente în practica zilnică, oferind date
socio-economice şi fiind (în condiţiile
colectării electronice a datelor) mult
mai ieftine decât RCT.3 Evident, este
importantă asigurarea unei calităţi cât
mai înalte a datelor înregistrate în asemenea Registre precum şi includerea
consecutivă a tuturor subiecţilor prezentaţi, pentru evitarea bias-urilor de
selecţie. În condiţii de voluntariat şi
benevolenţă în care se desfăşoară colectarea datelor în registrele medicale
din România, această includere consecutivă este dificilă.
Celebrele registre suedeze destinate patologiei cardio-vasculare, la
care facem deseori referire admirativă, sunt finanţate anual cu aproximativ un milion de euro din diverse
fonduri, contribuţia guvernamentală
fiind semnificativă. Privind utilizarea
datelor incluse în registre, din 25 mai
2018, Regulamentul General de Protecţia Datelor - GDPR (UE) 2016/679
furnizează garanţii suplimentare privind dreptul la viaţă privată în noua
„eră digitală“, cu domeniu de aplicare
teritorial sporit (aplicabilitate extrateritorială), dar acest demers poate
genera probleme suplimentare recrutărilor în registre şi, mai mult, în caz
de nerespectare, organizaţiile implicate se pot confrunta cu amenzi mari.
O sinteză de stare a registrelor noastre
post-GDPR ar suna aşa: şi nefinanţat
şi cu risc de a fi amendat (Honi soit qui
mal y pense).
Cel mai larg registru dedicat TEP,
Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbolico venosa (RIETE),4 care a cuprins 50,782 pacienţi
(şi mă refer doar la ultima cifră, ra-

portată pentru 2013) provenind în
principal din trei ţări (Spania, Italia
şi Franţa, la care s-au adunat şi cazuri
din Israel, Portugalia, Brazilia, Elveţia,
Belgia, Cehia, Fosta Republică Jugoslavă a Macedoniei, Germania, Grecia,
SUA, Canada, Argentina şi Ecuador),
include cazuri acceptate pe baza „unui
consimţământ scris sau oral în conformitate cu solicitările comitetelor etice
locale“. Conform GDPR versiunea
„consimţământ oral“ va disparea iar
cel „scris“ se va rafina, probabil. Foarte utilă în cazul tuturor registrelor este
precizarea clară a profilului clinicilor
care înrolează pacienţii (de exemplu,
în RIETE pacienţii provin din servicii
de medicină internă şi pneumologie,
în Italian Pulmonary Embolism Registry – IPER,5 din servicii de cardiologie, medicină internă şi departamente de urgenţă, în Registrul Român de
Tromboembolism pulmonar - ROTEP,6 ca şi în Pulmonary Embolism
Registry Poland – ZATPOL,7 doar din
serviciile de cardiologie). Contează
evident şi dacă centrul care recrutează
este secundar sau terţiar (caz în care
abordarea „heparină vs tromboliză“
este modificată dramatic de către posibilitatea accesării echipei de răspuns
multidisciplinar – Pulmonary Embolism Response Teams - PERT).
Criteriile de confirmare a diagnosticului de TEV trebuiesc să fie, de asemenea, clare: în RIETE au fost înrolaţi
pacienţi cu TEV acut (simptomatic/
asimptomatic) confirmaţi prin scintigrafie de ventilaţie/perfuzie, angiocomputer-tomografie helicoidală şi
ultrasonografie de compresie a venelor membrelor inferioare.4 În ROTEP, cei 1414 pacienţii înrolaţi până
în prezent în cele 15 centre active,
dispuse armonios din punct de vedere geografic, au fost înrolaţi pe baza
diagnosticului clinic, a modificărilor
biomarkerilor, a evaluării preliminare
ecocardiografice şi/sau a examinării
angio-computer tomografice (explorare efectuată la internare la 83.4%
dintre cazuri).6 Reamintesc faptul că
Registrul Român de Tromboembolism pulmonar (RO-TEP) a fost iniţiat ca proiect al Grupului de Lucru
Cardiologie de Urgenţă al Societăţii
Române de Cardiologie în 2009. Datele sunt înscrise în format electronic
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pe un site specific (http://www.rotep.
ro/). Scopul principal al RO-TEP
este de a oferi o caracterizare cât mai
exactă a aspectelor legate de embolia
pulmonară (epidemiologie, morbiditate, mortalitate în spital şi la 3, 6
luni, respectiv la 1 an, tratamentul
anticoagulant vs trombolitic).6
Confirmarea diagnostică iniţială
este extrem de importantă, tendinţa
spre supradiagnosticarea TEP alterând aprecierea corectă a impactului
diverselor strategii terapeutice utilizate. Se pare că, din păcate, înrolarea
tip registru larg, fără nicio condiţionare legate de gradul de risc (PESI)4
nu poate totuşi, prin design, să evite suspiciunea unui bias de selecţie
privind în principal cazurile cu risc
redus sau supradiagnosticate (trombi
mici, subsegmentari, periferici, descoperiţi întâmplător), această suspiciune fiind susţinută în principal de
către utilizarea extrem de rară în unele registre mari a trombolizei (0.7%
până la 1.0%) sau a embolectomiei
chirurgicale (0.3% până la 0.6%).8
Controlul calităţii datelor este un alt
aspect important şi constituie deseori sursa inconsistenţei unor registre.
Tendinţa actuală este de a direcţiona domeniul de interes al registrelor
către diferite aspecte particulare, cum
ar fi patologia neoplazică, sarcină,
trombofilie etc. Cancer-VTE Registry,

de exemplu, a fost conceput pentru
a colecta prospectiv date referitoare
la apariţia şi abordarea terapeutică a
TEV la pacienţii japonezi cu cancer
(colorectal, bronşic, gastric, mamar,
ginecologic - inclusiv endometrial,
cervical, ovarian, al trompei uterine
şi peritoneal – şi pancreatic), obiectivul fiind de a înrola 10,000 de astfel
de pacienţi (între martie 2017 şi martie 2019) şi a-i supraveghea timp de 1
an.9 O altă tendinţă este de a orienta
registrul către supravegherea eficienţei/siguranţei şi implementarea
utilizării unei anumite medicaţii, de
exemplu, tot din sfera niponă, Registrul japonez al eficacităţii şi siguranţei rivaroxabanului pentru prevenirea apariţiei recurenţelor la pacienţii
cu tromboză venoasă profundă şi
embolism pulmonar.10
O soluție de compromis
O soluţie de compromis, intens
discutată în ultimii ani, care reconciliază/aliază studiile randomizate
(care nu au valabilitate externă, generalizabilitate) cu studiile observaţionale tip registru (care nu au o valabilitate internă, datorită unor elemente
de confuzie dificil de evaluat), este
cea a Randomised Registry Trialurilor, ceea ce presupune utilizarea
registrelor deja existente, atât ca infrastructură cât şi ca proceduri (mai

simple, mai rapide) pentru a ameliora calitatea studiilor de tip clasic şi în
principal pentru a obţine mult dorita valabilitate şi internă şi externă.11
Din păcate, asemenea studii nu sunt
întotdeauna realizabile dacă nu există registrul preexistent sau dacă randomizarea cazurilor este, în realitate,
inacceptabilă.

În consecinţă, registrele nu sunt
un simplu catastif în care se notează vrute şi nevrute din experienţă
limitată locală, conform unor pulsiuni aleatorii ci adevărate cronici
multivalente care reflectă abordarea
contemporană a unei patologii perfide şi ubicuitare, trombembolismul
pulmonar.
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HIPERCOLESTEROLEMIILE

7 noțiuni importante pentru practica medicală

Silviu STANCIU, Laboratorul de Explorări Cardiovasculare Neinvazive
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol Davila“

Hipercolesterolemia reprezintă cea mai frecventă formă de dislipidemie întâlnită
în practica medicală (în principal forma non-familială și familială heterozigotă)
cu un impact epidemiologic și socio-economic major în ceea ce privește
creșterea riscului de apariție a aterosclerozei și a evenimentelor cardiovasculare
aterotrombotice secundare.

G

hidurile europene aparute
în ultimii 7 ani au schimbat profund managementul dislipidemiilor printr-o
aprofundare a relației LDL-risc cardiovascular, cu încadrarea pacienților în
categorii de risc cardiovascular și calibrarea în consecință a intensității terapiei, având ca reper anumite ținte terapeutice ale nivelelor de LDL-colesterol
(LDL-c).
De asemenea, implementarea recentă în practică a inhibitorilor de PCSK9
aduce o serie de răspunsuri la întrebările legate de înțelegerea țintelor din ce
în ce mai scăzute acceptate pentru nivelele de LDL-c, iar reducerea maximă și
semnificativă a riscului cardiovascular
absolut devine în cele din urmă ținta
finală a oricărei terapii inovatoare.
Din multitudinea de noțiuni existente în domeniul hipercolesterolemiilor
am preferat să prezint un număr de șapte
care ar ajuta mai mult în înțelegerea

practicii medicale a momentului și să le
discut caracteristicile astfel încât să fie
mai aproape de teritoriul certitudinilor
dincolo de zona gri, de altfel bine reprezentată în subiectul abordat.
1. LDL și efectele
sale la pacienții cu
hiperecolesterolemie
2. Fracțiuni lipidice care
contează în managementul
hipercolesterolemiei dincolo
de LDL-colesterol
3. Forme genetice de
hipercolesterolemie
4. Genetica și impactul
cardiovascular al HF
5. Profilul pacientului potrivit
pentru PCSK9
6. Intensitatea tratamentului
în prevenția primară și
secundară
7. Inerția medicală existentă
în atingerea țintelor
terapeutice

Figura1-Asocierea liniară între reducerea nivelelor de LDL-c și reducerea riscului
cardiovascular în studiile ce au folosit statine-adaptat după Brian A. Ference,
European Heart Journal (2017) 38, 2459–2472.

primară, dar mai ales în cea secundară, poate fi reconsiderat și simplificat
în practică prin implementarea evidențelor care arată că fiecare milimol de
LDL-c redus implică o reducere semnificativă a riscului de evenimente cardiovasculare iar beneficiul în prevenirea bolilor aterosclerotice cardiovasculare
ar fi amplificat prin inițierea precoce a terapiilor hipocolesterolemiante.
În concluzie, reducerea LDL-c reprezintă principala țintă terapeutică în
practică ce a demostrat reducerea proporțională a riscului cardiovascular, iar
dezvoltarea unor noi scoruri de risc (ex. genetic și imagistic) ar putea constitui instrumente utile în intervenția medicamentoasă și non-medicamentoasă timpurie cu beneficii directe în monitorizarea eficacității terapiilor
hipocolesterolemiante.

1. LDL și efectele sale la pacienții cu hiperecolesterolemie

2. Fracțiuni lipidice care contează în managementul
La nivel de practică medicală și studii clinice există o confuzie în ceea ce dislipidemiilor dincolo de LDL-c

privește LDL, LDL-colesterol (LDL-c) și colesterol, nivelul plasmatic al LDL
fiind apreciat indirect prin determinarea concentrației calculate de LDL-c prin
introducerea în formulă a colesterolului total, HDL-c și trigliceride. Astfel calcularea LDL-c reflectă în multe scenarii clinice concentrația particulelor de
LDL fiind utilizat în majoritatea studiilor clinice, dar există situații în practică
când apare o discordanță între rezultatul calculat și concentrația reală a LDL
(diabet zaharat, sindrom metabolic, hipertrigliceridemii), măsurarea directă
a numărului de particule de LDL sau apoB (90% conține LDL) fiind soluția
acceptată. Mult timp LDL-c a fost considerat mai degrabă un biomarker al
procesului aterosclerotic decât un factor ce cauzează ateroscleroza, deși existau dovezi de ordin patogenic, argumente din studiile clinice observaționale
și randomizate intervenționale care au demonstrat rolul esențial al acestuia
în inițierea și perpetuarea procesului aterosclerotic. De asemenea, ghidurile
europene și nord-americane apărute în ultimii 7 ani au generat în practică
neclarități legate de profilul pacientului candidat pentru terapie hipolipemiantă cât și de intensitatea intervenției în ceea ce privește nivelul de LDL-c în
prevenția primară și secundară cardiovasculară.
În 2017 Societatea Europeană de Ateroscleroză printr-o analiză riguroasă a
evidențelor rezultate în principal din studiile epidemiologice observaționale,
studiile randomizate tip Mendelian (evaluarea riscului genetic) și studii randomizate intervenționale (evaluarea eficacității terapiilor hipolipemiante) a statuat fără echivoc relația directă dintre LDL și apariția aterosclerozei (figura 1).
De asemenea, se demonstrează ideea că această relație de cauzalitate de este
determinată de intensitatea expunerii (nivelul de LDL-c) și efectul cumulativ
al duratei de expunere, iar reducerea riscului absolut de evenimente cardiovasculare prin modularea LDL-c depinde de riscul inițial calculat, nivelul de
LDL-c inițial (LDL bazal), reducerea în cifre absolute a LDL-c și durata terapiei hipocolesterolemiante. Astfel, conceptul de ținte terapeutice în prevenția

Din pleiada de fracțiuni lipidice sau
lipoproteine descoperite și evaluate în
studiile clinice dincolo de LDL-c, trei
fracțiuni prezintă interes pentru practica medicală, dincolo de LDL-c și colesterolul total, existând recomandarea de
determinare înaintea de începerea tratamentului hipolipemiant- trigliceridele
(TG), lipoproteina Lp (a) și HDL-colesterol (HDL-c).
TG se asociază cu nivele crescute de
LDL (mici și dense) și cu nivele scăzute
de HDL-c, relație mai evidentă la pacientul cu sindrom metabolic și diabet
zaharat, fiind considerate în multe meta-analize un factor independent de risc
pentru bolile cardiovasculare, fapt confirmat recent și de studiile genetice.
Lp(a) poate fi considerat un factor
de risc independent pentru boala aterosclerotică, existând studii care susțin
chiar o relație de cauzalitate în patogenia bolii ateroscleroticii cardiovasculare și stenoza aortică. Nu se recomandă
evaluarea de rutină în populația generală dislipidemică ci mai degrabă la cei cu
risc cardiovascular înalt și istoric fami-

lial de boală cardiovasculară prematură
aterotrombotică.
HDL-c constituie încă o controversă
a momentului în ceea ce privește relația
nivel plasmatic crescut – protecția de
dezvoltare a aterosclerozei, fiind demonstrat în multe studii observaționale
că nivelul plasmatic scăzut se asociază
strâns cu apariția evenimentelor cardiovasculare, motiv pentru care HDL-c a
fost inclus în multe scoruri de apreciere
a riscului, inclusiv Heart Score. Recent,
studiile genetice au demonstrat rolul cauzal al HDL-c în aterosleroză, nu prin
nivelul plasmatic scăzut ci prin alterarea
calității HDL-c (HDL disfuncțional).
Totuși, în ultimul ghid european privind managementul dislipidemiilor, nu
se recomandă ținte de HDL-c în monitorizarea eficacității terapeutice.
În concluzie, trigliceridele și Lp(a)
sunt fracțiunile acceptate în practică
dincolo de LDL-c în evaluarea diagnostică, prognostică și a monitorizării
eficacității medicației hipolipemiante la
pacienții cu hipercolesterolemie familială și non-familială.
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•

3. Forme genetice de hipercolesterolemie

Există mai multe forme generate de alterarea genetică a metabolismului lipidelor și lipoproteinelor dintre care hipercolesterolemia familială (HF) are prevalență mai crescută în populația generală și un risc crescut de evenimente cardiovasculare premature.
HF reprezintă o alterare la nivelul genelor ce controlează metabolismul LDL cu creșterea marcată consecutivă a nivelelor de
LDL-c cu impact direct în geneza aterosclerozei precoce și a riscului de boala aterotrombotică prematură. Există două tipuri de HF
în funcție de distribuția alelor-hipercolesterolemia familială forma homozigotă (HFHo) și hipercolesterolemia familială heterozigotă (HFHe), prima având ca particularitate hipercolesterolemia
extremă cu ateroscleroza accelerată iar a doua prevalența crescută
în populația generală (1 la 500).
Diagnosticul pozitiv al HF se bazează pe semne clinice rezultate din depunerea colesterolului în țesuturile periferice (xantoame
la nivelul tendonului Ahilean, xantelasme, arc cornean) în contextul unui pacient tânăr cu nivele crescute de LDL-c, existând mai
multe scoruri bazate pe aceste criterii, inclusiv cele de ordin genetic (ex. Dutch Lipid Clinic Network Diagnostic Criteria).
În concluzie, identificarea pacienților cu HF prin utilizarea criteriilor amintite nu este exhaustivă și impune screening-ul membrilor familiei cu dislipidemie, standardizarea unui scor de risc genetic
reprezentând cheia înțelegerii și interceptării verigilor patogenice în
dezvolatrea evenimentelor cardiovasculare la acești pacienți.

4. Genetica și impactul cardiovascular al HF
În HF mutația la nivelul
genelor ce controlează activitatea receptorilor de LDL
reprezintă principalul mecanism patogenetic cu reducerea
capacității la nivelul ficatului
de a elimina LDL din circulație
prin endocitoza complexelor
apo B- LDL receptor. Majoritatea pacienților (peste 90%)
înregistrează o alterare a genei
ce codează receptorii pentru
LDL având ca și consecință directă insuficiența funcțională
a acestora, fiind documentate peste 1700 mutații la nivelul acestei gene. O parte din
pacienți (aprox 5%) manifestă o mutație la nivelul genei
ce codează apoB iar un grup
restrâns populațional (aprox
1%) se asociază cu mutația
genei proprotein convertazei subtilisin/kexin type 9
(PCSK9) cu implicații directe
în funcția de reciclare a receptorilor de LDL.
Sumarizând, ca urmare
a mutațiilor genetice putem

identifica 5 mecanisme majore
în patogeneza HF:

•
•

•
•

•

lispa de sinteză totală a
receptorilor de LDL;
receptorii de LDL membranari nu
leagă în mod adecvat particulele
de LDL ca urmare a unui defect la
nivel de apo B sau LDL receptor;
alterarea reciclării LDL
receptorilor ca urmare a mutației
genei PCSK9;
receptorii LDL nu sunt
transportați adecvat din reticulul
endoplasmatic spre aparatul
Golgi fiind alterată expresia lor la
nivelul membranei celulare;
alterarea endocitozei LDLreceptor LDL cu reducerea
expresiei proteinei accesorii
LDLRAP1.

În concluzie, caracterizarea
profilului genetic al pacienților
cu HF ar putea avea un impact major asupra mortalității
cardiovasculare cu prevenirea
apariției și evoluției rapide a
aterosclerozei prin inițierea
precoce a unui tratament hipolipemiant intens, ce vizează în
principal modularea genetică a
LDL.

5. Pacienții candidați pentru tratamentul cu
inhibitori de PCSK9
Inhibitorii de PCSK9 reprezintă o clasă nouă de hipolipemiante care produce o scădere puternică a LDL-c, cu efecte benefice pe
regresia plăcii de aterom și reducerea semnificativă a evenimentelor cardiovasculare.
Conform ultimului ghid adaptat în 2017 privind utilizarea inhibitorilor de PCSK9 există 3 categorii mari de pacienți care au
indicație pentru această clasă terapeutică:
•

pacienți cu boală aterosclerotică cardiovasculară cunoscută cu risc foarte
înalt care au nivele crescute de LDL-c în ciuda tratamentului maximal cu
statină cu/sau fără ezetimibe;

pacienți cu boală aterosclerotică cardiovasculară cunoscută cu risc foarte
înalt care nu tolerează dozele de statină și care au nivele crescute de LDL-c;
pacienți cu hipercolestrolemie familială (fără ateroscleroză documentată)
cu risc înalt și foarte înalt și cu nivel crescut de LDL-c plasmatic în ciuda
tratamentului cu doze maxime tolerate de statină și ezetimibe.

gia tratamentului hipolipemiant în practică identifică trei
mari scenarii clinice în funcție
de clasa de risc în care se plasează pacientul:

1. la pacienții din categoria risc
Plecând de la aceste recomandări, pentru medicul practician •
foarte
înalt nivelul țintă de LDL sub
apare marea provocare de a identifica pacienții la care se poate
70 mg/dL sau o reducere cu minim
obține cel mai mare beneficiu. Astfel, analizând studiile clinice
50% a acestora dacă nivelul inițial
randomizate princeps cei mai buni candidați pentru inhibitorii de
de LDL-c este între 70-135 mg/dL;
PCSK9 ar fi pacienții din următoarele scenarii clinice:
•
2. la cei cu risc înalt nivelul

❚❚ HF cu risc înalt;
❚❚ în prevenția secundară la pacienții cu risc înalt:
•
•
•

prezența ateromatozei cu nivele
crescute de LDLc și intoleranță la
statine
ateromatoză și diabet
sindrom coronarian acut recent cu

•
•
•

LDL în afara țintei terapeutice
arteriopatia obliterantă periferică
nivele crescute de Lp (a)
orice pacient cu evenimente
cardiovasculare recurente.

În concluzie, trebuie reținut că inhibitorii de PCSK9 nu înlocuiesc statinele ci aduc un aport terapeutic suplimentar acolo unde
acestea nu-si exercită efectele pentru a atinge țintele terapeutice
sau nu pot fi utilizate, având un mecanism de acțiune complementar și un efect terapeutic similar pe riscul de a dezvolta boală
coronariană ischemică pe unitatea de LDL-c scăzută.

6. Intensitatea tratamentului hipolipemiant în
prevenția primară și secundară
Utilizarea tratamentului
hipolipemiant trebuie efectuat
după modificarea stilului de
viață (dietă hipolipomiantă,
efort fizic regulat, renuțare la
fumat) și controlul celorlalți
factori de risc cardiovascular (hipertensiunea arterială, diabet zaharat, controlul
greutății).
Evaluarea riscului cardiovascular înainte de inițierea
terapiei constituie fundamentul tratamentului hipolipemiant împreună cu determinarea lipidogramei complete, nivelul pre-terapeutic de LDL-c
constituind cel mai important
parametru de referință la care
raportăm și judecăm eficacitatea intervenției hipolipemiante, în funcție de nivelul de
LDL-c atins.
Astfel, intensitatea tratamentului hipolipemiant se judecă în funcție de ținta terapeutică (nivelul de LDL-c țintă)
raportat la categoria de risc în
care este încadrat pacientul la
inițierea tratamentului, apreciată în principal prin nivelul
scorului de risc SCORE și/sau
prezența afectarii cardiovasculare/renale (prevenția secundară-de obicei risc foarte
crescut sau risc crescut) sau a
diabetului zaharat.
De asemenea, medicul care
inițiază tratamentul trebuie sa
ia în calcul variabilitatea de
răspuns la tratament a fiecărui
pacient și să-l individualizeze
în funcție de particularitățile
acestuia, comorbiditățile jucând un rol important în acest
sens.

Ghidul european de management al dislipidemiilor
publicat în 2016 pledează
pentru păstrarea țintelor terapeutice de LDL, deși trialurile randomizate și metaanalizele cu hipolipemiante
au arătat că nu există o limită
de jos periculoasă pentru nivelul de LDL-c, relația reducerea LDLc – scăderea ricului
cardiovascular fiind independentă de tipul medicației
hipolipemiante.
Astfel, conform ghidului
european amintit nivelele terapeutice țintă ale LDL-c care
ghidează intensitatea și strate-

•

țintă de LDL sub 100 mg/dL sau o
reducere cu minim 50% a acestora
dacă nivelul inițial de LDL-c este
între 100-200 mg/dL;
3. în categoria pacienților cu
risc mic și mediu (pacienți aflați de
obicei în prevenție primară) nivelul
țintă de LDl-c este de sub 115 mg/
dL.

Dovezile din studiile clinice pledează pentru o atitudine
intensivă de reducere a LDL-c
la o valoare cât mai jos posibilă în special la pacienții cu
risc foarte înalt la care reducerea riscului absolut cardiovascular este cea mai mare și cu
semnificație statistică puternică, abordare susținută și în
ghidul european de prevenție
cardiovasculară din 2016.
În concluzie, recomandările
ghidurilor europene facilitează managementul hipercolesterolemiei mai ales în ceea ce
privește intensitatea și durata
tratamentului hipolipemiant
printr-o abordare simplificată
binomială (LDL-c și categorie
de risc) cu menținerea arbitrară a unei limite de jos de
70 mg/dL a LDL-c, pentru o
mai bună cuantificare în practică a eficacității tratamentului și a creșterii aderenței la
tratament prin consolidarea
relației medic-pacient.

7. Inerția medicală existentă în atingerea
țintelor terapeutice de LDL-c
În România există o inerție mai accentuată din partea medicilor în ceea ce privește tratamentul cu doze adecvate de
medicație hipocolesterolemiantă, susținută de nivelul socioeconomic scăzut al pacienților.
În primul rând, se constată în rândul cardiologilor, dar mai
ales a medicilor de familie care ar trebui să monitorizeze tratamentul o neîncredere având ca fundament teoretic arbitrar
faptul că dacă reducem prea mult colesterolul putem altera celulele care conțin la nivel membranar mult colesterol (ex celula
nervoasă). În acest sens, rezultatele studiilor au arătat un profil
de siguranță bun la nivel neurocognitiv a majorității claselor
terapeutice, inclusiv al inhibitorilor de PCSK9 în contextul reducerii la nivel foarte scăzut a LDL-c (până la 20-25 mg/dL).
De asemenea, trebuie amintit că ținta terapeutică o reprezintă
LDL-c și nu colesterolul total care poate fi considerat un parametru secundar de monitorizare a eficacității tratamentului, iar
relația liniară strânsă bidirecțională a fost demonstrată între
LDL-c și riscul cardiovascular.
În al doilea rând, eludarea etapei de schimbare a stilului de
viață, în special aderența la o dietă săracă în grăsimi animale și
bogată în legume și fructe, determină medicul să inițieze o doză
mai mare de hipolipemiant corespunzătoare unui nivel inițial
mai ridicat de LDL-c cu posibilitatea apariției unor reacții
precoce adverse minore mai frecvente (în special digestive și
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mai puțin musculare) ceea ce duce la un abandon timpuriu al Bibliografie selectivă
medicației.
1. Catapano AL, Reiner Z, et al. 2011
În al treilea rând, abordarea empirică cu doze mici de
ESC/EAS guidelines for the managemedicație hipocolesterolemiantă („doze de acoperire“) cu scoment of dyslipidaemias. Eur Heart J
pul de a evita posibilele reacții adverse în detrimentul eficacității,
2011; 32:1769-1818.
fără a ține cont de nivelul bazal al LDL-c și categoria de risc, 2. Catapano AL, Graham I, De
poate genera multă neîncredere în utilizarea terapiei în rândul
Backer G, Wiklund O, Chapman
MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings
pacienților prin scăderea deficitară a LDL-c, cu efecte nocive
CS, Landmesser U, Pedersen TR,
directe în ceea ce privește riscul de mortalitate prin evenimente
Reiner Z , Riccardi G, Taskinen MR,
aterotrombotice majore.
Tokgozoglu L, Verschuren WM, VlaNu în ultimul rând, complianța în scădere la tratamentul
chopoulos C, Wood DA, Zamorano
cu statine generată de-a lungul timpului, întreținută cu mesaje
JL. 2016 ESC/EAS guidelines for the
neavizate transmise de presa non-medicală se poate reflecta pe
management of dyslipidaemias. Eur
Heart J 2016;37:2999–3058.
viitor în aderența la noile clase de medicație inovatoare cu viză
genetică.
3. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein

4. Massimo F Piepoli Arno W Hoes
Stefan Agewall et al. 2016 European
Guidelines on cardi-ovascular disease
prevention in clinical practice: The
Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other
Societies on Cardiovascular Disease
Prevention in Clinical Practice. European Heart Journal, Volume 37, Issue
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TRASEE ELECTROCARDIOGRAFICE COMENTATE
Adrian Buzea
Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Colentina, București

CAZ 1

O pacientă de 59 ani
este internată pentru o
acutizare a poliartritei
reumatoide, pentru care
primește tratament cu
metilprednisolon injectabil.
Este hipertensivă în
tratament cu metoprolol,
indapamidă și perindopril.
Este solicitat consult
cardiologic pentru
bradicardie cu frecvența de
50 bpm. ECG-ul efectuat cu
această ocazie este cel din
figura 1.

Descriere
Ritmul atrial este reprezentat de o undă bine vizibilă în
DII, aVF și V3-V4, aplatizată,
dar pozitivă în derivațiile inferioare și negativă în aVR ceea
ce sugerează origine sinusa-

Figura 1.

lă. Complexele ventriculare
sunt înguste, cu durată de 80
msec, cu ax la 0°; în V1-V2
aspectul este de QS sugerând
o potențială sechelă anteroseptală. Relația P-QRS este
1:1 iar intervalul PR este normal, de 160 msec. Segmentul
ST este subdenivelat rotunjit
max. 0,5 mm în DI, DII, V5V6. Unda T este aplatizată în
derivațiile membrelor, în timp
ce în derivațiile precordială se
remarcă fuziunea cu o undă U
proeminentă care generează
un interval QU de 800 msec.

Comentariu
Aspectul electrocardiografic este înalt sugestiv pentru hipopotasemie. Bradicardia sinusală poate fi în contextul terapiei cu betablocant.
În cazul acestei paciente nivelul potasemiei a fost de 2,9
mEq/L și impune corecție ra-

pidă pentru evitarea apariției
torsadei vârfurilor. Unda T
cu aspect de „cocoașă de cămilă“ poate fi întâlnită nu
doar în hipopotasemie, dar
și în tulburări ale calcemiei
sau în sindromul de QT lung
(1). Un alt aspect este cel legat de amplitudinea undei P.
O undă P de mică amplitudine este mai frecvent întâlnită la femei (2). Totuși există
rapoarte care leagă această
modificare de un risc crescut
de fibrilație atrială (3,4). Nu
în ultimul rând aspectul de Figura 2
sechelă anteroseptală trebuie investigat, mai ales că este
știut faptul că pacienții cu poÎn primul rând traseul este
liartrită reumatoidă asociază
parazitat, ceea ce îngreunează
risc cardiovascular ridicat.
analiza în mod special în
derivațiile membrelor. În fața
celui de al patrulea complex și
al ultimului putem distinge o
undă atrială bine definită care
O pacientă de 72 ani se
corespunde ca morfologie
prezintă pentru o sincopă
și orientare vectorială unei
fără prodrom survenită
unde P sinusale. Intervalul
în ortostatism. A fost
PR la acest nivel este normal
primul episod de acest
(140 msec). Complexele QRS
gen din viață. Poartă un
care urmează ritmului sinudiagnostic de boală cardiacă sal sunt înguste și cu morfoischemică nedocumentat,
logie normală. Complexele
iar pacienta nu descrie
3, 6 și 8 sugerează activitate
istoric de angină. Relatează ectopică. Primele două bătăi
episoade de palpitații cu
ectopice nu au o activitate
durată scurtă, fără un factor atrială evidentă, însă înainprecipitant evident, în
tea complexului 8 se discerne
ultimul an. Traseul EKG este o deflexiune situată în vârful
reprezentat în figura 2.
undei T care precede com-

Descriere

CAZ 2

plexul sugerând extrasistolă
atrială; în plus, această bătaie
este condusă cu bloc de ramură dreaptă sugerat de QRS
larg (120 msec), aspect RSR’
în V1-V3 și subdenivelare ST
cu undă T negativă în V1-V3.
Complexele QRS 2, 5 și 7 nu
au o activitate atrială evidentă, dar morfologia acestora
este identică cu cea a complexelor ritmului sinusal; aceste
complexe reprezintă bătăi de
scăpare cu origine cel mai
probabil la nivelul nodului
atrioventricular. Segmentul
ST al complexelor QRS sinusale este subdenivelat difuz,
sub 1 mm, cu aspect rotunjit.
Unda T are aspect normal.
Intervalul QT este greu de
apreciat pe acest traseu scurt
și defectuos, însă pare în limite normale.
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Comentariu
Pacienta are ritm sinusal cu
pauză sinusală și ritm de scăpare joncțional precum și extrasistolie supraventriculară izolată. Un diagnostic diferențial
al pauzei poate fi făcut cu o
extrasistolă atrială blocată însă
pe această secvență ECG, în
ciuda traseului parazitat, nu se
evidențiază o deflexiune clară care să ne justifice această
ipoteză. Cel mai probabil diagnostic în raport și cu vârsta
pacientei este de boală de nod
sinusal. Istoricul de sincopă
asociat cu bradiaritmie reprezintă o indicație de implantare
de pacemaker, în acest caz de
tip DDD.

CAZ 3

Un pacient de 79 de ani,
purtărtor de pacemaker
permanent tip DDD, este
internat pentru fenomene de
insuficiență cardiacă. Urmează tratament cu metoprolol,
enalapril, furosemid. Traseul
ECG la internare este cel din
figura 3.

Descriere

a acestor complexe sugerează o
sondă ventriculară poziționată
în regiunea inferioară a septului interventricular (complexe predominant negative în
derivațiile inferioare). Al doilea
tip de complex QRS este cel al
complexelor 1, 4, 7, 10, 12 și 14.
Și acestea au o durată crescută,
de 120 msec, iar morfologic au
aspect monofazic tip R in DI,
aVL, V2-V6 și reprezintă bătăi
ectopice ventriculare. Vectorul
acestor complexe este orientat
dinspre inferior spre superior (derivații inferioare predominant negative) și dinspre
dreapta spre stânga cu tranziție
bruscă de la V1 la V2; originea
acestor extrasistole ar putea fi
la nivelul inelului tricuspidian
sau a septului interventricular
de parte stângă. De remarcat
că a doua și a treia extrasistolă
ventriculară nu schimbă ritmul
de bază, fiind așa-numitele extrasistole interpolate.

Comentariu

Traseul este tipic pentru un
pacient cu stimulare permanentă tip DDD, însă prezența
spike-ului de stimulare poate fi ușor trecută cu vederea
dacă nu se analizează toate
derivațiile. La astfel de pacienți
este utilă modificarea filtrului

Figura 3

Ritmul atrial este repreentat de două unde: unda P din
fața complexelor 3 și 6 care are
origine sinusală, și unda atrială din fața complexului 11 care
are o morfologie discret diferită față de unda sinusală și este
precedată de un spike sugerând
stimulare atrială. Intervalul PR
este ușor alungit având 220
msec. Complexele ventriculare
sunt de două morfologii. Cele
mai multe sunt de tipul complexului 2 și 3, cu durată de 140
msec, aspect monofazic tip R
fără undă q în DI, aVL și V6
și aspect QS în V1-V4; aceste complexe au morfologie de
tip bloc de ramură stângă, iar
în fața lor se observă un spike
(bine vizibil în V4-V6) care ne
indică că sunt complexe stimulate. Orientarea vectorială

aparatului de ECG. Extrasistolele ventriculare nu reprezintă o problemă în sine, deși
uneori pot genera simptome
dacă sunt foarte numeroase.
Mai degrabă ele reprezintă un
semnal de alarmă privind un
substrat cardiac alterat, ceea
ce în acest caz era justificat de
prezența insuficienței cardiace. De obicei este necesară o
monitorizare de lungă durată
de tip Holter pentru aprecierea încărcăturii extrasistolice,
la acest pacient fiind de cca 6%
pe 24h. O potențială problema
ar fi putut fi dacă aceste bătăi
suplimentare erau generate de
însuși stimulatorul pacientului,
însă testarea aparatului nu a demonstrat niciun fel de anomalie în funcționare.

CAZ 4

O pacientă de 68 ani este
spitalizată pentru palpitații cu
ritm rapid și salt hipertensiv
(190/100 mmHg). Istoricul de
hipertensiune este vechi, fiind
în tratament cu amlodipină,
indapamidă și valsartan,
însă pacienta a neglijat dieta
hiposodată în ultimele luni.
Electrocardiograma pacientei
este ilustrată în figura 4.

Figura 4

cere stângi impune întodeauna
diagnostic diferențial cu un
sindrom coronarian acut, însă
în acest caz bloc de ramură era
Ritmul atrial este sinusal, preexistent.
unda P fiind vizibilă înaintea complexelor 1,4, 9, 10, 19
și în ultima parte a traseului,
având o frecvență de cca 100
bpm. Morfologia undei P este
Un pacient de 71 ani se
bifidă în DII și cu componenprezintă pentru palpitații
tă largă negativă în V1 ceea
debutate de aproximativ o
ce poate indica o dilatație
săptămână. Este cunoscut
atrială stângă. Intervalul PR
este constant, de 130 msec. hipertensiv, în tratament cu
Ritmul sinusal alternează cu perindopril și indapamidă,
fără alte elemente
episoade de ritm rapid reguanamnestice deosebite.
lat cu frecvență de 200 bpm.
Electrocardiograma la
Ocazional înaintea complexeprezentare este ilustrată în
le din timpul episoadelor de
figura 5.
tahicardie se poate vizualiza o
deflexiune ce sugerează activitate atrială ectopică (mai bine
vizibilă înaintea complexelor
În prima parte a traseului
11,15,18,22,25); intervalul P’QRS este mai scurt, de ¬80 aspectul este de tahicardie sumsec. Complexele QRS sunt praventriculară cu ritm discret
largi, cu durată de 140 msec, neregulat. Activitatea atrială
cu aspect monofazic de tip R este dificil de precizat, însă am
și absența undei Q în DI, aVL, putea identifica în derivația
V5, V6 și progresie lentă de V1 unde atriale bine definite
undă R în V1-V4 ceea ce indi- înaintea complexelor 6-7-8, 13
că prezența blocului de ramu- și 25. De asemenea, înaintea
ră stângă major. Segmentul ST complexului 14 se poate ideneste subdenivelat în derivațiile tifica o undă atrială ascunsă pe
DI, aVL, V5-V6 cu undă T ramul descendent al undei T.
aplatizată și negativă la acest La finalul traseului se observă
nivel și cu imagine în oglindă rărirea frecvenței cardiace în
în V1-V4; modificările de re- timpul masajului carotidian cu
polarizare sunt consecința tul- evidențierea undelor atriale F,
burării de conducere stângi. sugestive pentru flutter atrial,
Intervalul QTc este 440 msec. cu morfologie discret neregulată și frecvență de cca 350
bpm. Complexele QRS sunt
Traseul indică ritm sinusal înguste, având o durată de 90
alternativ cu tahicardie atrială msec, și au morfologie normacondusă 1:1. În diagnosticul lă. Intervalul RR este variabil,
diferențial ar putea fi luată în corespunzând unei frecvențe
considerare o tahicardie atri- variind între 187 bpm și 115
ală, însă morfologia complexelor QRS identică cu cea a
ritmului sinusal și prezența
undelor P’ în relație constantă cu QRS infirmă această
posibilitate. Această pacientă este foarte probabil să aibă
așa-numitele atrial high rate
events, o condiție asociată atât
cu risc de fibrilație atrială cât și
cu risc tromboembolic și trebuie evaluată în acest sens (5)
Prezența tulburării de condu- Figura 5.

Descriere

CAZ 5

Descriere

Comentariu

bpm. Segmentul ST este izoelectric. Unda T are aspect normal, iar intervalul QTc apreciat
cu formula Bazett este de 490
msec și de 410 msec apreciat cu
formula Fridericia.

Comentariu

Electrocardiograma relevă un flutter atrial atipic cu
conducere variabilă, în care
diagnosticul este conturat
după efectuarea masajului
carotidian, relevând valoarea
acestei manevre simple în diagnosticul tahiaritmiilor. A
nu se uita că prealabil efectuării masajului carotidian la un
pacient vârstnic trebuie să ne
asigurăm de lipsa suflurilor
carotidiene. Frecvența atrială ridicată și neregularitatea
undelor F îndreaptă către o
formă atipică a flutterului și
adesea acesta degenerează în
fibrilație atrială (6). Dacă ne
uităm la intervalul F-QRS al
complexelor 13 și 14 remarcăm o alungire a acestuia, ceea
ce denotă o o variabilitate a
conducerii atrioventriculare
suplimentară de blocajul 2:1
obișnuit în această aritmie.
În plus, înaintea complexului
17 se poate remarca o undă
F lipită de complexul QRS
care reprezintă un „skipped“
F, în sensul că această undă
nu este condusă deși precede
complexul ventricular. A se
remarca și faptul că în acest
caz aprecierea intervalului
QT prin formula Bazett tinde să supraestimeze valoarea
acestuia, la frecvențe înafara
intervalului 40-100 bpm fiind
recomandată utilizarea altor
formule precum Fridericia
sau Hodges (7).
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CARDIOLOGII AU CUVÂNTUL
Care sunt cele mai importante 3 dotări sau tehnici de diagnostic
la care credeţi că este important să aveţi acces pentru pacienţii
dvoastră mai mult decât acum?
Dr. Alina Giucă, medic primar cardiolog, Spitalul Clinic
Județean de Urgență Craiova
1. Un ecograf performant, perfect funcţional
cu sonde de cord, vase, abdomen şi ecografie transesofagiană. Ideal ar fi cu 3D (măcar
pe sonda TEE) cu softuri standard, imagistică de deformare miocardică şi soft de ecografie de stress.
2. Teste de determinare rapidă, la patul bolnavului, a unor analize esenţiale în urgenţe:
glicemie, INR, aPTT, ionograma, echilibru
acido-bazic, troponina.
3. Un aparat de RM cardiac în spital cu soft
dedicat patologiei cardiace şi cu specialist
priceput în a interpreta.

Dr. Eleonora Gima, medic
primar cardiolog, Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Constanţa

1. Studiul electrofiziologic
2. Scintigrafie miocardică și pulmonară
de ventilație - perfuzie
3. Ecografie cu tehnici noi (3D, strain,
strain- rate)

www.rshcongress.ro

Dr. Radu Sascău, medic primar cardiolog, Institutul
De Boli Cardiovasculare „ Prof. Dr. George I.M.
Georgescu“, UMF „Grigore T. Popa“ Iaşi
1. Ecocardiografia tridimensională în timp
real (RT3DE) o nouă tehnologie imagistică
care are ca scop caracterizarea neinvazivă
a anatomiei și funcției cardiace, utilizată în
luarea deciziilor clinice. Reproductibilitatea îmbunătățită și precizia măsurătorilor
volumului VS și a fracției de ejecție, oferă
mai multă acuratețe în timpul evaluării cardiace. Datele din literatură susțin utilitatea
potențială a acestei metode în evaluarea
funcției ventriculului stâng pentru oportunitatea terapiei de resincronizare cardiacă.
2. Imagistica perfuziei miocardice, care a evoluat enorm în ultimul deceniu și joacă acum un rol major în evaluarea și gestionarea pacienților cu boală cardiacă ischemică cunoscută sau suspectată.
Datele disponibile raportate în literatura de specialitate indică faptul că în
multe situații, prezența sau absența bolii coronariene este mai puțin importantă, față de determinarea severității acesteia și identificarea subgrupurilor
de pacienti cu risc crescut sau scăzut. Din această perspectivă, imagistica
de perfuzie miocardică asigură o sensibilitate crescută în ceea ce privește
detectarea prezenței și extinderii miocardului ischemic, și pentru identificarea
miocardului viabil dar disfuncțional, oferind o informare mai precisă asupra
prognosticului.
3. RM cardiacă - studiile recente la scară largă au demonstrat acuratețea acestei tehnici în stabilirea diagnosticului și superioritatea sa pentru unele indicații
terapeutice. Sunt disponibile date prognostice care demonstrează beneficiul
RM, există studii care demonstrează potențialul de economisire a resurselor
prin utilizarea acestei tehnici. Majoritatea ghidurilor ESC conțin numeroase
recomandări în favoarea utilizării RM cardiacă în anumite scenarii specifice.

Dr. Cati Istrate, medic primar
cardiolog, Spitalul Județean de
Urgență Slobozia
1. Un ecograf cu sondă pentru ecografie
transesofagiană.
2. Un CT mai performant având în vedere că
cel pe care îl are spitalul în acest moment
este vechi.
3. Un angiograf, pentru o mai bună acesibilitate.

Dr. Ruxandra Beyer, medic primar cardiolog, Institutul
Inimii „Niculae Stăncioiu“ Cluj-Napoca, Secția
Cardiologie l, Compartiment Terapie Intensivă

Hipertensiunea Arterială
Concept dinamic
Spitalul Clinic de Urgen?ă Bucure?ti, Calea Floreasca Nr. 8, Etaj 6 - Sector 1, Bucure?ti | Tel.: +4021 599 22 64 / Fax: +4021 317 01 08|

1. CT multislice - investigaţiile se efectuează acum într-o altă unitate, cu care
Institutul Inimii are contract, pacientul trebuie obligatoriu internat în spitalizare continuă (nu se pot efectua şi în spitalizare de zi). In caz de urgenţă,
se aşteaptă uneori ore până la sosirea ambulanţei de transport. Sunt de asemenea foarte
puţini specialişti adevăraţi în explorarea CT a
arterelor coronare.
2. RM cardiac – există acces, însă locurile
sunt limitate şi programarile se obţin de multe ori la intervale de timp prea lungi pentru un
diagnostic rapid. Din cauza numărului mare
de examinari şi a numărului mic de specialişti, rezultatele se obţin cu mare întârziere.
3. Teste genetice cardiovasculare.
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DACĂ AVEȚI PACIENȚI CU
CARDIOMIOPATIE INEXPLICABILĂ...
LUAȚI ÎN CONSIDERARE BOALA FABRY
CINE AR PUTEA FI AFECTAT DE BOALA FABRY
O AFECȚIUNE GENETICĂ POSIBIL A FI RESPONSABILĂ DE 0,5% PÂNĂ LA 3% DINTRE CARDIOMIOPATIILE
HIPERTROFICE (CMH) IDIOPATICE1-3
o Boala Fabry este o boală genetică rară de depozitare lizozomală.
o Nediagnosticată și netratată, boala Fabry poate duce la complicații care pot pune în pericol viața.4
o Este disponibilă terapia de substituție enzimatică (TSE) cu Fabrazyme® (agalzidază beta) 1,0 mg/kg administrat o dată la interval de 2 săptămâni.6
o Ghidul Societății Europene de Cardiologie recomandă testarea pentru boala Fabry la pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică (CMH).5
Referințe: 1. van der Tol L et al. J Med Genet, 2014 Jan;51(1):1-9. 2. Nakao S et al. N Engl J Med, 1995;333:288-93.3. Elliott P.M, et al. Heart, 2011;97:1957-60. 4. Germain DP. Orphanet J Rare Dis, 2010;5(30):1-49. 5. .Elliott PM, et al. Eur Heart J. 2014;35(39):2733-2779.
6. Fabrazyme® Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP), data revizuirii textului Octombrie 2017.

Versiune prescurtată a Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP)
Fabrazyme® 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Compoziţia: Fiecare flacon de Fabrazyme® conţine agalzidază beta 35 mg. După reconstituire cu 7,2ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme® conţine agalzidază beta 5mg/ml(35 mg/7ml)
și excipienţi mannitol, fosfat de sodiu dibazicheptahidrat. Indicaţii terapeutice: Fabrazyme® este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A). Doze și mod de administrare:
Doza recomandată de Fabrazyme® este de 1 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni sub formă de perfuzie intravenoasă. Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră), pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei.
După ce toleranţa pacientului este stabilită,viteza perfuziei poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Siguranţa și eficacitatea Fabrazyme® la pacienţii de peste 65 ani nu au fost stabilite. Siguranţa şi eficacitatea
Fabrazyme® la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani nu au fost încă stabilite. Nu este necesară ajustarea dozei la copii şi adolescenţi cu vârsta de 8-16 ani. Contraindicaţii: Hipersensibilitatea care poate pune în pericol viaţa (reacţie anafilactică) la substanţa activă sau la oricare dintre
excipienţi. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare: Deoarece agalzidază beta (r-hGAL) este o proteină recombinată, este de așteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Majoritatea pacienţilor au
dezvoltat anticorpi IgGlar-hαGAL, în general în primele 3 luni de la prima perfuzie cu Fabrazyme®. Pacienţii cu anticorpi la r-hαGAL prezintă un risc crescut de a suferi reacţii asociate perfuziei (RAP). Pacienţii care au suferit reacţii asociate perfuziei, ușoare sau moderate, atunci când au
fost trataţi cu agalzidaza beta în cadrul studiilor clinice, au continuat terapia după reducerea vitezei de perfuzare (~0,15 mg/min;10mg/ora) și/sau tratamentul cu antihistaminice, paracetamol, ibuprofen și/sau corticosteroizi. Ca în cazul oricărui medicament proteic cu administrare
intravenoasă, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic.Un număr redus de pacienţi au dezvoltat reacţii sugestive de hipersensibilitate imediată (TipI). Dacă apar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării de
Fabrazyme® și trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacţiune: Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile și nici studii in vitro privind metabolizarea. Datorită metabolizării sale, agalzidaza beta nu este un canditat
probabil la interacţiunile medicament-medicament prin intermediul citocromului P450. Fabrazyme® nu trebuie administrat împreună cu clorochina,amiodarona,benochina sau gentamicina, datorită unui risc teoretic de inhibare a activităţii intracelulare a α-galactozidazei. Sarcina
și alăptarea: nu există date adecvate privind utilizarea agalzidazei beta la femeile gravide. Fabrazyme® nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Este posibil ca agalzidază beta să fie excretată în lapte. Datorită faptului că nu există date
disponibile privind efectele asupra nou-născuţilor expuşi la agalzidază beta prin laptele matern, este recomandată oprirea alăptării când se administrează Fabrazyme®. Reacţii adverse: Majoritatea au fost în general ușoare până la moderate ca severitate. Reacţii adverse foarte
frecvente: cefalee, parestezie, greaţă, vărsături, frisoane, febră, senzaţie de frig. Printre reacţiile adverse frecvente s-au numărat: rinofaringită, ameţeli, somnolenţă, hipoestezie, senzaţie de arsură, letargie, sincopă, lăcrimare abundentă, tinitus, vertij, tahicardie, palpitaţii, bradicardie,
hiperemie facială, hipertensiune arterială, paloare, hipotensiune arterială, bufeuri, dispnee, congestie nazală, constricţie faringiană, wheezing, tuse, durere abdominală, durere în etajul abdominal superior, discomfort abdominal, disconfort gastric, hipoestezie orală, diaree, dispnee
exacerbate, prurit, urticarie, erupţie cutanată tranzitorie, eritem, prurit generalizat, angioedem, edem facial, erupţie cutanată maculopapuloasă, dureri la nivelul extremităţilor, mialgie, durere de spate, spasme musculare, artralgie, contractură musculară, rigiditate musculoscheletică,
fatigabilitate, disconfort toracic, senzaţie de căldură, edeme periferice, durere, astenie, dureri toracice, edem facial, hipertermie și reacţii mai puţin frecvente: rinită, hiperestezie, tremor, prurit ocular, hiperemie oculară, edem auricular, otalgie, bradicardie sinusală, extremităţi reci,
bronhospasm, durere faringolaringiană, rinoree, tahipnee, congestia căilor respiratorii superioare, dispepsie, disfagie, livedo reticularis, erupţie cutanată eritematoasă, erupţie cutanată pruriginoasă, modificarea culorii pielii, senzaţie de discomfort la nivelul pielii, dureri musculoscheletice,
senzaţie de frig şi de căldură, afecţiune asemănătoare gripei, durere la locul de perfuzare, reacţie la locul de perfuzare, tromboză la locul de perfuzare, senzaţie generală de rău, edeme. Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută: reacţie anafilactoidă, hipoxie, vasculită
leucocitoclastică, scădere a saturaţiei în oxigen. Clasificare privind modul de eliberare: Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă. Numerele autorizaţiei: EU/1/01/188/001. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe B.V.,
Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden Olanda. Data reînnoirii autorizaţiei: 08/2006. Data revizuirii textului: octombrie 2017. Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.ema.eu.int/.
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Reacțiile adverse trebuie raportate departamentului de farmacovigilență local Sanofi Romania SRL sau sistemului național de raportare. Acest material este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Fabrazyme® (agalzidază beta) se eliberează pe bază de
prescripție medicală restrictivă. Vizitați www.fabry-disease.eu pentru informații suplimentare.

XARELTO®.
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Xarelto (rivaroxaban) informaţii esenţiale conform cu
RCP
Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi
să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Denumirea
comercială a medicamentului: Xarelto 15mg / Xarelto
20mg comprimate filmate. Compoziţia calitativă şi cantitativă: Substanţa activă: fiecare comprimat filmat conţine rivaroxaban 15mg sau 20mg. Forma farmaceutică:
Comprimate filmate. Xarelto 15mg/Xarelto 20mg: Indicaţia terapeutică: Prevenirea accidentului vascular
cerebral şi a emboliei sistemice la pacienţii adulţi cu
fibrilaţie atrială nonvalvulară cu unul sau mai mulţi
factori de risc, cum sunt insuficienţa cardiacă congestivă, hipertensiunea arterială, vârsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul
ischemic tranzitoriu în antecedente. Doze şi mod de
administrare: doza recomandată este de 20 mg o dată pe
zi, administrată oral, în timpul mesei. La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30 - 49 ml/
min) sau severă (clearance-ul creatininei 15 - 29 ml/min),
doza recomandată este de 15 mg o dată pe zi, administrată în timpul mesei. Tratamentul cu Xarelto trebuie continuat
pe termen lung. Grupuri speciale de pacienţi: Pacienţii
supuşi cardioversiei: Xarelto poate fi iniţiat sau continuat la pacienţii care necesită cardioversie. Pacienţi
cu fibrilaţie atrială non-valvulară care necesită angioplastie coronariană percutanată cu implantare de
stent. Există experienţă limitată cu doza redusă de Xarelto
15 mg o dată pe zi (sau Xarelto 10 mg o dată pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală moderată [clearance de creatinină 30 – 49 ml/min]) în asociere cu un inhibitor P2Y12,

pentru o perioadă de maxim 12 luni, la pacienţii cu fibrilaţie
atrială non-valvulară care necesită angioplastie coronariană
percutanată cu implantare de stent. Insuficienţă renală:
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 50 - 80 ml/min).
Xarelto trebuie utilizat cu precauţie la aceşti pacienţi. Nu se
recomandă utilizarea la pacienţii cu clearance-ul creatininei
< 15 ml/min. Insuficienţă hepatică: Xarelto este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni hepatice asociate cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant clinic, incluzând pacienţii cu
ciroză clasele Child Pugh B şi C. Pacienţi vârstnici: Nu sunt
necesare ajustări ale dozei. Copii şi adolescenţi: Xarelto
nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi
cu vârsta sub 18 ani. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi; Hemoragie
activă, semnificativă clinic; Leziune sau situaţie considerată
a avea un risc semnificativ de sângerare majoră; Tratament
concomitent cu orice alte anticoagulante; Afecţiune hepatică
asociată cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant clinic,
incluzând pacienţii cirotici cu clasele Child Pugh B şi C; Sarcină şi alăptare. Atenţionări şi precauţii speciale pentru
utilizare: Risc hemoragic: Se recomandă să fie utilizat cu
precauţie în condiţii cu risc crescut de hemoragie. Administrarea Xarelto trebuie întreruptă dacă apare hemoragie
severă. Interacţiuni cu alte medicamente: Nu se recomandă
utilizarea Xarelto la pacienţii care primesc tratament sistemic
concomitent cu antimicotice azolice sau inhibitori ai proteazei HIV. Alţi factori de risc hemoragic: Xarelto 15mg si Xarelto
20mg nu este recomandat la pacienţi cu risc crescut de sângerare: sindroame hemoragice congenitale sau dobândite;
hipertensiune arterială severă necontrolată; alte afecţiuni
gastro-intestinale fără boală ulceroasă gastro-intestinală activă, care pot determina complicaţii hemoragice; retinopatie

vasculară; bronşiectazii sau antecedente de hemoragie pulmonară. Reacţii adverse: Frecvente: Anemie, ameţeli, cefalee, hemoragie oculară, hipotensiune arterială, hematom,
epistaxis, hemoptizie, gingivoragie, hemoragie la nivelul tractului gastro-intestinal, dureri gastro-intestinale şi abdominale, dispepsie, greaţă, constipaţieA, diaree, vărsăturiA, prurit ,
erupţie cutanată tranzitorie, echimoză, hemoragie cutanată
şi subcutanată, durere la nivelul extremităţilorA, hemoragie la
nivelul tractului urogenital, insuficienţă renală, febrăA, edem
periferic, scăderea tonusului şi energiei, creşterea valorilor
transaminazelor, hemoragie după o procedură, contuzie,
secreţii la nivelul plăgiiA. Pentru reacţiile adverse mai puţin
frecvente, rare, cu frecvenţă necunoscută, observate ulterior
punerii pe piaţă consultaţi RCP-ul Xarelto (rivaroxaban). Raportarea reacţiilor adverse suspectate: Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector
1, Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4
0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Bayer AG 51368 Leverkusen Germania. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE
PUNERE PE PIAŢĂ: Xarelto 15mg EU/1/08/472/011-016,
EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/038,
EU/1/08/472/048. Xarelto 20mg EU/1/08/472/017-021,
EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/039,
EU/1/08/472/049. Data primei autorizări: 30 Septembrie
2008. Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 22 Mai 2018.
DATA REVIZUIRII TEXTULUI: August 2018. Acest medicament
se eliberează pe bază de prescripţie medicală restrictivă –
PR. Pentru informaţii suplimentare consultaţi RCP Xarelto
(rivaroxaban). Acest material promoţional este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
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