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Propunere
indecentă
de Silviu Stanciu

U

n medic cardiolog căutat
vede de mulți pacienți, în
locuri multiple (spital, ambulatoriu, privat etc.), în
situații diverse, având șansa să identifice un grup de pacienți care necesită anumite intervenții salvatoare de
vieți dependente de anumite dispozitive scumpe: stimulatoare, defibrilatoare, valve cardiace, endoproteze
vasculare, stent-uri etc.
Nu de puține ori, chiar și un șef
de secție dintr-o instituție terțiară
de profil sau un medic care monteză aceste dispozitive întâmpină dificultăți în a ajuta un pacient
care are nevoie vitală de o anumită
intervenție, cauza cea mai frecventă
fiind reprezentată de epuizarea stocului, mai bine spus a fondurilor alocate prin programele naționale.
Mă întreb în acest context ce șanse
reale are un pacient de la Fetești (un
oraș dealtfel bine plasat între 2 centre
universitare) să primească în timp util
un defibrilator intracardiac sau altfel
spus ce ar trebui să facă medicul cardiolog (de multe ori inexistent) pentru
ca pacientul lui să aibă o șansă la viață
aproape egală cu a pacientului șefului
de secție de la București?
Practic, în România, pe lângă o
subfinanțare semnificativă din partea
statului pe un domeniu care generează moarte sigură există și o plasare
aberantă a responsabiltății în zona
câtorva centre din țară cu posibilități
de intervenții cardiovasculare, inclusiv
gestionarea acestei exigențe de plafonare a fondurilor.
Un mai mare om de la minister ar
putea identifica următoarea soluție:
generarea unui registru național sub

forma unei baze de date centralizate cu posibilitate de acces printr-o
parolă unde fiecare medic cardiolog
din țară să poată încărca indicația și
dosarul pacientului, iar o comisie să
emită o aprobare acoperită în timp
real cu fondurile necesare.
Cu siguranță această abordare ar facilita accesul la intervențiile
amintite și ar duce la dezvoltarea
centrelor terțiare de cardiologie existente cât și la apariția de noi centre
capabile să implementeze knowhow-ul și tehnologia. Necesarul de
astfel de intervenții la nivel național
este extrem de mare în contextul
unei populații în curs de îmbătrânire și lipsită de programe eficiente de
prevenție cardiovasculară, el fiind
încă masiv subevaluat și aproximat
cu dificultate în prezent.
Cred că niciodată nu este prea
târziu și o minte mai luminată ar
putea arunca o privire spre un model deja existent și care dă roade –
managementul terapiilor biologice
în reumatologie- pe care l-ar putea
implementa extensiv, nu numai în
zona intervențiilor și dizpozitivelor
cardiace.
Mi se pare total nedrept ca pacientul de la Fetești plătitor de taxe și impozite să nu aibă șanse egale la viață cu cel
din București, pe un drept fundamental
constituțional garantat echitabil pentru toți cetățenii acestei țări.
Este timpul ca statul român să
găsească soluții reale și să rezolve
astfel de probleme grave din sănătate (în primul rând să le identifice) și
să renunțe la atitudinea – am alocat
banii descurcați-vă cu ei, alții nu vă
dăm pentru că nu sunt – pentru a evita scenariul predictibil „Șî eu vreau
defibrilator“.
Realitatea este cruntă dacă analizezi cu atenție magnitudinea problemei, România fiind printre puținele
țări din lume cu natalitate în scădere și mortalitate în creștere, bolile
cardiovasculare reprezentând cauza
primordială a sporului demografic
negativ.
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Cum mi-am tratat familia
– şi ce am învăţat din asta

de Ruxandra Jurcuț

S

e spune mereu că un medic
ar trebui să se ferească să-şi
trateze propria familie. Argumentele sunt mai multe. Subiectivism, apropiere, dificultatea bidirecţională de a impune şi de a asculta.
Si totuşi cred că fiecare dintre noi ne
tratăm cel puţin părinţii dacă nu şi bunici, unchi, mătuşi sau fraţi… Când am
intrat în această arenă anul trecut, am
învăţat multe lucruri practice şi utile
pentru pacienţii mei, din familie şi din
afara ei.

Mama mea a devenit, peste noapte
aproape, hipertensivă (evident, când
noi eram în vacanță…). Tratez zeci şi
sute de pacienţi hipertensivi, cu mult
succes se pare, pentru că revin mereu
cu grafice corecte, frumos controlate,
şi foarte încântaţi. Le stabilesc scheme
de tratament adaptate vârstei, factorilor de risc asociaţi, profilului tensional. Ii învăţ să-şi cumpere tensiometru
electronic şi să se automonitorizeze
acasă fără exces de zel, dar şi fără să
uite câte un an să facă măsurători. Să
măsoare tensiunea la aceeaşi oră din
zi, cam 2 săptămâni după orice schimbare de tratament (sau de situaţie) şi
cu o săptămână înainte de următoarea
vizită, ţinând un jurnal al valorilor. Să
nu facă asta de 2-3 ori pe zi, pentru a
nu risca o autonevroză. Să stea liniştiti
câteva minute înainte de măsurătoare
şi să aibă o poziţie corectă a corpului.
Câte lucruri de spus – avem oare me-

reu timp să o facem? Apucăm în simpla consultaţie de 20-30 de minute să
transmitem totul? Pentru tot ce nu
apuc sa spun, le recomand pacienţilor
site-uri cu informaţii corecte (https://
www.cardioportal.ro/pacienti/factori-de-risc-cardiovascular/hipertensiunea-arteriala, http://www.tensiuneamea.ro/, www.ghidulpacientului.
ro), pagini ale societăţilor profesionale
(https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home)
sau materiale tipărite cu acelaşi scop.
Am urmat acest model, şi în plus,
aşa cum recomandă şi ghidul ESH/ESC,
am verificat nivelul circadian al tensiunilor prin monitorizarea lor ambulatorie 24 ore (vă daţi seama, am vrut sa
fiu perfectă…). Am aflat astfel la prima
continuare în pagina 10
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PAŞI SIGURI CĂTRE SUCCES
(TERAPEUTIC): ABORDAREA HTA
REZISTENTE ÎN 2019
Ana-Maria Balahura, Daniela Bartoş, Elisabeta Bădilă
UMF „Carol Davila“ Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Subiectul hipertensiunii arteriale rezistente (HTA-R) rămâne în continuare unul de mare actualitate.
Afirmația este susținută de noul ghid european de management al HTA din 20181 în care numărul
de pagini alocat acestei teme a crescut față de ghidurile precedente şi documentul consens al
Asociaţiei Americane a Inimii (AHA), publicat tot în 2018, privind detecţia, evaluarea şi managementul
HTA-R, document ce are ca autori principali liderii de opinie în acest domeniu şi care abordează
detaliat subiectul (în 38 de pagini)2. Rezistenţa la tratament a HTA este asociată cu dublarea riscului
cardiovascular şi cu un risc semnificativ mai mare de progresie către boală cronică renală (BCR) în
stadiu final, insuficienţă cardiacă (IC), accident vascular cerebral (AVC) şi infarct miocardic (IM). Mai
mult, prevalenţa HTA-R rămâne una crescută dacă ne raportăm la pandemia de HTA, studiile arătând
că între 10-15% din pacienţii hipertensivi prezintă rezistenţă la tratament conform definiţiei actuale2.
Definiţia HTA-R
Conform noului ghid european de management a HTA1,
HTA-R este definită ca situaţia
în care valorile TA nu sunt la
ţinta terapeutică (<140 mmHg
TA sistolică şi <90 mmHg TA
diastolică) şi sunt îndeplinite
următoarele 3 criterii:
Pacientul primeşte 3 antihipertensive din care unul este
un diuretic [tipic schema terapeutică este cu un IEC (inhibitor de enzimă de conversie) sau
BRA (blocant de receptor de
angiotensină) plus un blocant
de canal calcic (BCC) dihidropiridinic şi un diuretic – tiazidic sau tiazid-like] – în doze
optime (adică doze maxime recomandate sau dozele maxime
tolerate de pacient).

Controlul inadecvat al valorilor TA este confirmat şi printr-o
altă metodă de măsurare decât
măsurarea la cabinet – utilizând
MATA (măsurarea automată
ambulatorie a TA) sau MDTA
(măsurarea la domiciliu a TA).
Au fost excluse cauzele variate de pseudorezistenţă (în special
aderenţa slabă la tratament) şi
cauzele de HTA secundară.
Ghidul american de management al HTA din 20173 aduce la
rândul lui schimbări importante
şi, începând cu anul publicării,
o valoare a TA ≥ 130/80 mmHg
este considerată hipertensiune.
În acest document se foloseşte
aceeaşi definiţie pentru HTA-R
ca şi în ghidul European, utilizând însă pragul de 130/80

mmHg; ghidul menţionează că
această schimbare de definiție
determină o creştere semnifica
tivă a prevalenţei HTA-R prin
modificarea ţintei terapeutice
care trebuie atinsă.
Legat de terminologie, deşi
nu se regăsesc în ghiduri ca atare, documente anterioare publicate de lideri de opinie în domeniul HTA-R au sugerat folosirea
termenului de „HTA-R controlată“ atunci când valorile TA sunt
la ţinta terapeutică sub 4 sau mai
multe antihipertensive sau folosirea termenului de „HTA refractară“ la tratament atunci când
ţinta terapeutică nu este atinsă în
pofida administrării a 5 sau mai
multe antihipertensive, dintre
care unul să fie spironolactona
şi un altul un tiazidic cu durată

Tabelul 1. Alte elemente de considerat în tratamentul HTA-R

Aspect clinic de considerat

Evaluare

Intervenție

Pattern-ul circadian

Evaluare pattern TA pe MATA – pattern non-fiziologic
(non-dipper, riser)

Administrarea unei doze
anti-HTA seara înainte
de culcare – ameliorarea
pattern-ului circadian şi a
controlului tensional

Tulburări respiratorii de somn

Evaluare polisomnografică

Tratament concomitent cu
CPAP

Anxietate marcată asociată
cu variabilitate crescută a TA

Evaluare psihologică

Utilizare concomitentă de
terapii non-farmacologice

Status hemodinamic

Evaluare prin sistem de monitorizare şi management
hemodinamic prin bioimpedanţă toracică

Ajustare medicație
conform statusului hemodinamic (aplicații mai ales
în nefrologie)

Trebuie cunoscută toată schema terapeutică, nu doar
anti-hipertensivele

Menţine terapia şi tratează
HTA, întrerupe/scade doza

Medicaţie cu efect hipertensiv
Medicaţie

AINS & CS (cel mai frecvent)
Contraceptive orale
Eritropoetina
Ciclosporina, tacrolimus
Inhibitori de angiogeneză (VEGF)
ITK (mai rar)

Simpatomimetice (ex.: efedrină)
Droguri (Cocaina, amfetamină)
Anorexigene
Licorice (lemn dulce)
«Suplimente»

AINS – antiinflamatoare non-steroidiene, CS - corticosteroizi, CPAP – tratament cu presiune pozitivă
continuă, ITK – inhibitori de tirozin – kinază, TA – tensiune arterială, MATA – Monitorizarea Automată a TA

lungă de acţiune (clortalidonă)4.
Aceşti termeni reflectă, în esenţă, severitatea patologiei şi potenţialul de afectare de organ
ţintă mediată de HTA (AOTMH),
„mai multă“ hipertensiune fiind
asociată cu „mai multă“ AOTMH
în acest caz.

Diagnosticul HTA-R
adaptat noii definiţii
Odată cu noua definiţie a
HTA-R publicată în ghidul european de management al HTA
din 2018, clasificarea HTA ca fiind rezistentă a devenit mai facilă prin prisma criteriilor clare
ce trebuie îndeplinite. În acest
sens, există 4 paşi care trebuie
urmaţi pentru o clasificare corectă a pacientului cu HTA şi
valori tensionale care nu sunt la
ţinta terapeutică recomandată.

PASUL 1 – Confirmă
rezistenţa
Conform definiţiei, valorile
TA crescute la măsurătoarea
de cabinet nu sunt suficiente şi
sunt necesare măsurători în afara cabinetului medical - MATA
(evaluarea automată a TA pe 24
de ore) şi MDTA (automăsurare
TA la domiciliu pe 7 zile, cu efectuarea mediei valorilor după ce
au fost excluse măsurătorile din
prima zi de automonitorizare).
Aceste tipuri de măsurători ne
pot aduce în faţă trei tipuri de
situaţii: i) HTA necontrolată de
halat alb (‘WUCH – white coat
uncontrolled hypertension’; valorile TA sunt crescute la cabinet, dar normale la măsurările
ambulatorii sau automăsurare);
ii) HTA necontrolată mascată
(‘MUCH – masked uncontrolled
hypertension’; valorile TA sunt
normale în cabinet, dar crescute
la măsurătorile din afara cabinetului); iii) HTA necontrolată susţinută (‘SUCH – sustained uncontrolled hypertension’; valorile
TA sunt crescute atât la măsurarea din cabinetul medical,
cât şi la măsurătorile din afara
acestuia). Aceste delimitări sunt
importante având în vedere că
prognosticul pacienţilor este diferit între categoriile menţionate, pacienţii cu MUCH având un

risc cardiovascular crescut faţă
de pacienţii cu HTA responsivă
iar pacienţii cu HTA aparent rezistentă au un prognostic semnificativ mai bun decât pacienţii
cu HTA cu adevărat rezistentă5.

PASUL 2 – Exclude
pseudo-rezistenţa
Există 4 mari cauze de pseudorezistenţă, printre care se numără inerţia clinicianului, având
ca și consecinţă subtratarea
(doze submaximale, scheme terapeutice inadecvate etc.) şi aderenţa scăzută la tratament, acestea fiind responsabile de cele mai
multe cazuri de rezistenţă falsă la
tratament. Celelalte două situaţii
frecvente sunt fenomenul de halat alb şi măsurători inadecvate la
cabinetul medical (tehnică inadecvată, folosirea de manşete de
dimensiuni nepotrivite, de obicei
prea mici pentru circumferinţa
braţului). De aceea, în prezent
este obligatorie confirmarea rezistenţei la tratament prin măsurători ale TA în afara cabinetului
medical. O situaţie particulară
este aceea a calcificărilor importante de arteră brahială, mai ales
la vârstnici, care determină artere incompresibile şi, deci, valori
crescute la măsurarea convenţională de TA. Poate ajuta în aceste cazuri măsurarea prin tehnica
Osler (măsurarea TA prin detectarea pulsului şi nu prin metoda
auscultatorie). Date în limba română legat de modul corect de
măsurare a TA la cabinet, date
care pot fi utile mai ales pacienţilor care practică automăsurare la
domiciliu, pot fi găsite pe site-ul
www.tensiuneamea.ro.

Aderenţa la tratament
Aderenţa rămâne un determinant important al controlului
valorilor TA. Din păcate, datele
privind aderenţa la tratamentul
antihipertensiv sunt departe de
a fi mulţumitoare: 1 din 4 pacienţi nou – trataţi nu îşi reînoiesc
reţeta; în primul an de tratament, pacienţii au tratamentul
la îndemână în doar 50% din
cazuri şi doar 1 din 5 pacienţi
au o aderenţă suficient de bună
pentru a obţine beneficiile din
trialurile clinice. Ca atare, evaluarea şi asigurarea aderenţei la
tratament sunt paşi esenţiali în
managementul HTA-R.
Aderenţa considerată necesară pentru a beneficia de expunerea corectă la tratament este
definită ca administrarea a cel
puţin 80% din dozele recomandate. Aderenţa trebuie asociată
persistenţei (continuarea tratamentului pe durata necesară)
pentru optimizarea beneficiilor
obţinute legat de prognostic. În
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Figura 1: Aldo – aldosterone, ARP – activitate reninică plasmatică, BCR – Boală cronică renală,
Ca++ - calciu seric, CT – computer tomografie, fT4 – free T4, FR – factori de risc, K+ - kaliemie, PTH
– hormone paratiroidian, TSH – hormonul de stimulare tiroidiană, RFGe – rata estimată a filtrării
glomerulare, RM – rezonanţă magnetică, TA – tensiune arterială.

cadrul HTA aparent rezistente,
studiile au raportat lipsa de aderenţă între 7% (dacă s-au folosit
date de revizuire a reţetelor ridicate din farmacie) până la 60%
atunci când au fost dozate valorile serice ale medicamentelor
la pacienţi2.
Identificarea şi combatearea
non-aderenţei este importantă
pentru a evita creşterea dozelor
sau a numărului de antihipertensive cu potenţial de reacţii adverse şi pentru a putea lua măsuri
legate de creşterea aderenţei.
Există metode indirecte şi
directe de evaluare a aderenţei
la tratament însă, considerând
natura complexă şi dinamică
a aderenţei, aceasta este dificil de evaluat printr-o singură
metodă. Totodată, impresia
clinicianului singură nu este
o metodă suficient de acurată.
Metodele indirecte pot fi reprezentate de istoricul de reface-

re al reţetei electronice, numărarea medicamentelor consumate,
chestionare/ jurnale de auto-raportare. Chestionare de auto-raportare precum Morisky Medication Adherence Scale şi Hill-Bone
Compliance Scale s-au dovedit
utile în identificarea factorilor de
risc ce conduc la aderenţă scăzută la tratament şi pentru adaptarea strategiei de îmbunătăţire a
aderenţei. În acest sens, astfel de
chestionare pot fi traduse şi utilizate la cabinet cu uşurinţă, chiar
completate de pacient în aşteptarea consultaţiei sau în cadrul
consultaţiei.
Anamneza poate ajuta atunci
când medicul întrebă, fără un
ton acuzator şi cu empatie, de
câte ori i se întâmplă pacientului să uite o doză pe durata unei
săptămâni.
Existenţa reţetelor electronice în România ar trebui să reprezinte un avantaj în evaluarea

aderenţei la tratament prin evaluarea reînoirii reţetei în baza
electronică, lucru care s-a dovedit util şi în studii clinice.
Un alt mod indirect de a estima aderenţa este evaluarea unor
parametri ce sunt modificaţi
secundar medicaţiei cum ar fi:
frecvenţa cardiacă în cazul beta
blocantelor sau activitatea reninică plasmatică în cazul IEC/
BRA.
Metodele directe de evaluare
a aderenţei sunt reprezentate de
administrarea sub supraveghere directă a medicaţiei, sistemul
Medication Event Monitoring şi
monitorizarea nivelului medicamentului în sânge sau urină.
Administrarea supravegheată a medicaţiei şi monitorizarea
răspunsului tensional s-au dovedit utile în confirmarea suspiciunii de non-aderanţă în studii,
dar nu a fost folosită în practica
clinică.

Sistemul de monitorizare a
evenimentelor legate de medicaţie (Medication Event Monitoring System) monitorizează
data şi ora când flaconul de
medicament este deschis şi închis şi s-a dovedit superior altor
metode de evaluare a aderenţei
deşi această metodă nu confirmă si ingestia medicamentului.
Determinarea nivelului de
medicament în sânge sau urină
prin spectrometrie de masă este
o metodă extrem de utilă însă
poate favoriza apariţia „aderenţei de halat alb“ în sensul în care
pacientul îşi administrează medicaţia când se apropie prezentarea la medic, această tehnică
neputând verifica şi persistenţa
în tratament. Există şi metoda
fluorometrică urinară care s-a
dovedit uşor de folosit şi acurată. Tehnici noi sunt în curs
de dezvoltare precum aşa zisa
„smart pill’ – „pilula deşteaptă“,
o tabletă cu senzori care emit un
semnal după activarea la contactul cu acidul gastric şi pot fi
urmărite eventual pe smartphone. Aceste tehnici se apropie rapid de aplicarea în clinică.

Intervenţii de ameliorare
a aderenţei
Aderenţa reprezintă un fenomen
multidimensional/
multifactorial rezultat din interacţiunea a 5 seturi de factori
denumiţi cele 5 dimensiuni ale
aderenţei şi anume: sistemul medical (rambursarea necorespunzătoare sau inexistentă de către
planurile de asigurări de sănătate, lipsa de cunoștințe și instruirea furnizorilor de servicii medicale privind gestionarea bolilor

Figura 2: BRA- Blocant de receptor de angiotensină, BCC – blocant de canal calcic, non-DHP – non-dihidropiridinic, IEC – inhibitor de
enzimă de conversie, MRA – antagonist mineralocorticoid. RFGe – rata estimată a filtrării glomerulare, TA – tensiune arterială.
* RFGe < 30 mL/min/1.73 m2 este indicat doar diureticul de ansă. ** Spironolactona se va administra în general la o RFGe>45 mL/
min/1.73 m2, cu monitorizare strictă a Kaliemiei. *** Bisoprololul este beta blocantul selectiv recomandat de Ghidul European de
Management al HTA, doza maximă de 10 mg cu controlul al frecvenţei cardiace.

cronice, capacitatea slabă a sistemului de educare a pacienților
și de asigurare a urmăririi etc.),
factorul socio-economic (statutul
socio-economic scăzut, sărăcia,
analfabetismul, nivelul scăzut
al educației, șomajul, lipsa unor
rețele eficiente de sprijin social, condițiile instabile de viață,
distanța mare față de centrul
de tratament, costul ridicat al
transportului, costul ridicat al
medicației), factori legaţi de boală (multiple comorbidităţi, asocierea depresiei), factori legaţi
de tratament (polipragmazia!,
scheme terapeutice complicate, reacţii adverse care nu i-au
fost explicate corespunzător
pacientului) şi factori legaţi de
pacient (constrângerile legate
de resurse, cunoştinţe medicale
suboptimale, lipsa de implicare
în procesul de luare a deciziilor
de tratament). Astfel, intervenţiile de ameliorare a aderenţei
trebuie să fie desfăşurate pe mai
multe planuri:
Educare pacientului (şi a familiei) – ce înseamnă HTA [ foarte utile aici materialele pentru
pacienţi (materiale disponibile
şi pe site-ul Societăţii Române de
Cardiologie: https://www.cardioportal.ro/pacienti/).
Relaţia medic-pacient trebuie să se bazeze pe apropiere, inţelegere, încredere. Clinicianul
trebuie să se adapteze statusului socio-economic al pacientului („Medicamentele nu funcţionează la pacienţii care nu le iau“
C. Everett Koop, M.D.); trebuie să
existe un dialog permanent despre beneficiile medicaţiei, ce reacţii adverse pot apărea şi cum
se procedează în acel caz, să fie
reîntărită permanent ideea de
tratament necesar, chiar dacă
nu există simptome (HTA este
cunoscută ca „ucigaşul tăcut“).
Implicarea pacientului în
managementul activ al bolii
sale – este „hipertensiunea sa“ şi
implicarea sa în decizia de tratament (‘pacient-centered decision making’) îmbunătăţeşte
aderenţa.
Menţinerea unui dialog permanent pe durata urmăririi
utilizând inclusiv telemedicina
(smartphone, jurnal de TA).
Simplificarea regimului terapeutic – combinaţii medicamentoase, evitarea polipragmaziei, mai ales la vârstnici.
Legat de regimul terapeutic
există 3 principale măsuri de luat
pentru îmbunătăţiea aderenţei:
1) folosirea agenţilor cu administrare unică pe 24 de ore şi a
combinaţiilor în tabletă unică;
2) utilizarea antihipertensivelor
cu costuri reduse și generice, în
special atunci când costul îngri-
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jirii este o barieră (pacienții cu
HTA-R au adesea multe afecțiuni
cronice care necesită farmacoterapie); 3) prescripţii pe durată
mai lungă - adică minimizarea
numărului de deplasări la farmacie pentru a obține toate medicamente prescrise.

PASUL 3 – Există alte
cauze de rezistenţă la
tratament?
În acest pas este obligatorie
revizuirea aderenţei la măsurile de stil de viaţă corect al pacientului hipertensiv şi discuţia
despre interdicţii trebuie reluată la fiecare vizită medicală.
În Tabelul 1 sunt descrise
medicamente cu potenţial hipertensiv, medicamente care
trebuie identificate în schema
terapeutică şi întrerupte, dacă
este posibil, sau redusă doza.

PASUL 4 – Exclude
o HTA secundară
Excluderea unei HTA secundare este obligatorie în
condiţiile posibilităţii asocierii unui tratament curativ. În
Figura 1 sunt regăsite principalele afecţiuni care determină HTA secundară. De reţinut
însă că screening-ul de HTA
secundară este preferabil să
fie dictat de profilul clinic al
pacientului şi că în majoritatea
situaţiilor, tratamentul curativ
al HTA secundare nu înseamnă
revenirea la normotensiune,
mai ales dacă patologia este
de durată şi a permis afectarea
vasculară sau de organ ţintă.

Managementul HTA-R
Tratamentul HTA-R trebuie
să includă în orice moment asocierea de măsuri non-farmacologice la care pacientul să adere şi
terapie medicamentoasă corect
condusă (doze maxime sau maxim tolerate), încercând să influ
en
ţăm toate căile patogenice
implicate – retenţie hidro-salină
(frecventă), activare sistem re
nină – angiotensină - aldosteron
şi sistem nervos simpatic. Este
recomandabilă abordarea pe
trepte terapeutice pentru a nu
omite paşi importanţi care ar pu�tea fi decisivi în succesul terapeutic. O abordare integrată bazată
pe paşi terapeutici se regăseşte în
Figura 2 (adaptat după1, 2, 3).
Pasul 1 de management este
cel în care trebuie să ne asigurăm, încă o dată, că definiţia
HTA-R este îndeplinită: a fost
exclusă o cauză de HTA secundară, pacientul este în tratament cu 3 antihipertensive
administrate în doze maxime
tolerate, din care unul este un

diuretic (clasa de diuretic fiind
adaptată funcţiei renale), şi că
pacientul respectă un stil de viaţă adecvat patologiei tratate.
În cadrul măsurilor de stil de
viaţă, în HTA-R este importantă
restricţia aportului de sare sub
5g/zi, chiar sub 2.4 g/zi, având în
vedere că retenţia hidro-salină
reprezintă unul din factorii implicaţi în patofiziologia HTA-R.
Asociat, pacienţii trebuie să efectueze efort fizic moderat-intens,
cel puţin 30 minute pe zi, 5-7 zile
pe săptămână, să scadă în greutate cu obţinerea unui indice de
masa corporală între 20-25 kg/
m2, să reduca consumul de alcool (<14 unităţi/săptămână pentru bărbaţi şi <8 unităţi/săptămână pentru femei) cu evitarea
etilismului acut episodic, oprirea
fumatului, ameliorarea patternului dietetic global [dieta DASH
e sugerată a fi optimă: consum
redus de carne roşie, lactate şi
creşterea consumului de fructe,
legume, peşte, nuci, acizi graşi
nesaturaţi (ulei de măsline)]. Documentul american privind managementul HTA-R sugerează şi
recomandarea a cel puţin 6 ore
de somn, sugerând implicarea
tulburărilor de somn în rezistenţa la tratament.
Pasul 2 de management este
reprezentat de optimizarea dozelor de diuretic pentru combaterea retenției hidro-saline frecvent întâlnită în rezistența HTA
la tratament. Se recomandă creşterea dozei de diuretic sau substituirea cu un diuretic mai potent,
precum indapamida. La o RFG
estimată de <30 mL/min/1.73
m2 se vor folosi doar diuretice de
ansă – furosemid sau torasemid
(ultimul cu posibilul avantaj al
duratei de acţiune mai lungi şi
dezavantajul indisponibilității
lui în prezent în țară).
Pasul 3 implică adăugarea
la tratament a unui antagonist
mineralocorticoid (MRA) – spironolactonă în doza uzuală de
25-50 mg pe zi cu monitorizarea
atentă a kaliemiei. MRA ar fi de
evitat însă la pacienții cu o RFG
<45 mL/min/1.73 m2. În cazul
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HTA-R rămâne o problemă pentru practica mai multor specialităţi iar în anumite situaţii, aceşti
pacienţi beneficiază de evaluarea unui specialist hipertensinolog.
HTA-R se defineşte ca o HTA care nu ajunge la ţintele terapeutice actual recomandate de
Ghidul European de HTA din 2018 în pofida unei triple terapii, din care un medicament este un
diuretic. Conditiile obligatorii de îndeplinit sunt: pacientul primeşte terapia în dozele maxim
tolerate, diureticul este adecvat funcţiei renale, rezistenţa este confirmată prin MATA şi au fost
excluse cauze de HTA secundară și pseudo-rezistența.
Aderenţa şi persistenţa la tratament sunt probleme majore în practică şi sunt esenţiale pentru
un control adecvat al valorilor TA. În acest sens este favorizată strategia single-pill - utilizarea
combinaţiilor în tabletă unică.
Spironolactona, acolo unde este tolerată, este al patrulea medicament antihipertensiv de
adaugat la tratament.

în care spironolactona nu este
tolerată, aceasta poate fi substituită cu eplerenonă 25-50 mg pe
zi sau amilorid, acolo unde este
disponibil.
Pasul 4 constă în adăugarea
unui medicament beta-blocant
sau alfa-beta blocant, în cazul
în care acesta nu se afla deja în
schema terapeutică pentru o
indicație bine stabilită precum
insuficiență cardiacă sau boala
coronariană ischemică. Ghidul European de management
al HTA favorizează utilizarea
bisoprololului având în vedere
datele din studiul PATHWAY-2,
studiu care a adus dovezi pentru
eficiența spironolactonei, bisoprololului şi a doxazosinului în
tratamentul HTA-R. Totuşi, este
rezonabil, şi documentele americane susțin această opinie, să
fie asociat la tratament un beta
blocant cu efect vasodilatator
precum nebivololul sau un alfabeta blocant precum carvedilolul. Dacă terapia beta blocantă
este contraindicată sau nu este
tolerată se poate opta pentru
un alfa 2 agonist precum clonidină, rilmenidină sau moxonidină. Asocierea beta-blocant cu
clonidină nu este agreată din
cauza riscului de apariție a HTA
paradoxale, iar asocierea beta
blocant cu rilmenidina/moxonidină rămâne nerecomandată în
condițiile în care sunt încadrate
în aceeaşi clasă de agonişti alfa 2
adrenergici şi agonist de receptori imidazolinici, deşi în practica clinică asocierea poate fi ten-

tată în situaţii fără soluţie.
Pe măsură ce numărul de
antihipertensive recomandate
unui pacient creşte se adună şi
numărul de reacţii adverse, situaţie care este greu de gestionat şi, în care, este mai adecvată
îndrumarea pacientului către un
centru cu experienţă în HTA-R.
Pasul 5 terapeutic implică
adaugarea de noi clase terapeutice cu potenţă antihipertensivă
ridicată dar şi cu mai multe reacţii adverse. În această treaptă
se pot adaugă la tratament alfa
blocanţi de tipul doxazosinului
sau prazosinului. Doxazosinul
se iniţiază la o doză de 1 mg pe
zi (administrare în doză unică
pe zi) şi preferabil seara pentru
a minimiza riscul de hipotensiune ortostatică şi/sau sincopă şi
doza se poate creşte la interval
de 1-2 săptămâni până la o doză
maximă de 16 mg, deşi mulţi pacienţi vor răspunde la doza de
4-8 mg/zi. Alfa metildopa este
mai frecvent utilizată în HTA de
sarcină, însă poate fi extrem de
utilă în cazul HTA-R. Se iniţiază
în doza de 250 mg, administrare
unică seara timp de 1-2 zile, pentru a minimiza efectul de sedare
şi pentru a observa toleranţa,
apoi se creşte treptat, în prize
divizate, de trei ori pe zi, până
la o doză maximă ce nu trebuie
depăşită de 3 g/zi (adică 12 cp/
zi) deşi cel mai frecvent doza
maximă recomandată este de 8
comprimate (2g/zi).
În cazurile cu adevarat refractare la tratament, ca ultimă

treaptă de tratament, se poate
adaugă un vasodilatator periferic de tip hidralazină sau minoxidil. Aceste două antihipertensive
au ca dezavantaj major faptul că
secundar vasodilataţiei periferice determină activarea reflexă
a sistemului nervos simpatic cu
tahicardie si retenţie hidro-salină motiv pentru care trebuie să
fie asociate cu un beta blocant
şi un diuretic. Totodată, sunt
contraindicate la pacienţii cu insuficienţă cardiacă şi boală cardiacă ischemică întrucât cresc
consumul de oxigen miocardic
şi determină retenţie hidro-salină. Aceste două antihipertensive
de rezervă nu se găsesc actual în
ţara noastră. Minoxidilul se găseşte în România doar sub formă
de soluţie ca tratament pentru
alopecie, acesta fiind asociat cu
hipertricoză ca reacţie adversă.
Terapia bazată pe deviceuri (denervarea de artere renale, stimularea baro-receptorilor
carotidieni, anastomoze arterio
- venoase, etc.) nu sunt recomandate în ghidul actual din lipsa
unor dovezi concludente. Totuşi,
noi studii legat de denervarea de
artere renale au dovedit rezultate favorabile, iar alte studii sunt
în curs de desfăşurare; ca urmare, această procedură nu şi–a
spus ultimul cuvânt aşa cum
se credea în ultimii ani şi există
şanse ca în viitor aceste terapii
să devină opţiuni valabile pentru pacienţii la care s-au epuizat
resursele farmacologice şi non –
farmacologice1, 6.
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TROMBOZA VENOASĂ LA
PACIENTUL ONCOLOGIC
– de la diagnostic la terapie

se este testul de diagnosticare
a TVP. Lipsa compresibilităţii
unui segment venos este cel mai
sensibil şi mai specific criteriu
de diagnostic pentru un prim
episod de TVP.

Ecocardiografia
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Cauze

Tromboza venoasă reprezintă prezenţa unui tromb la nivelul sistemului venos superficial
sau profund, însoţit de răspuns
inflamator. Localizarea cea mai
frecventă este la nivelul membrelor inferioare, mai rar afectând
membrele superioare sau sistemul venos cav.
Încă din anul 1856, Virchow
a descris factorii care predispun
la apariţia trombozei venoase şi
anume: stază sanguina, hipercoagulabilitatea şi leziunile vasculare. Asocierea între cancer şi tromboză a fost descrisă în urmă cu
aproximativ 150 de ani de către
Armand Trousseau. Evenimentele trombotice reprezintă a doua
cauză de deces a pacienţilor neoplazici, pe prima poziţie aflânduse efectele directe ale cancerului
asupra pacientului (Khorana,
2010). Un număr mare de studii
a evaluat diferenţele în ceea ce
priveşte riscul de tromboză între
diferitele tipuri de cancere. Multiple localizări tumorale, cum sunt
plămânul, creierul, pancreasul,
stomacul, ovarul, rinichiul şi, de
asemenea, limfomul prezintă cea
mai puternică asociere raportată
cu apariţia trombozei (Agnelli,
1997; Baron et al, 1998).
Majoritatea studiilor confirmă faptul că dezvoltarea tromboemolismului venos (TEV) la
pacienţii cu cancer este asociată cu un prognostic nefavorabil
comparativ cu pacienţii neoplazici fără tromboză şi acest lucru a
fost confirmat în toate cele 12 tipuri de tumori (Chew et al, 2006).
Nu este clar însă dacă acest lucru
este legat de efectele trombozei
sau reflectă agresivitatea tumorală inerentă.
De asemenea, s-a observat că
pacienţii cu cancer şi TEV au evoluţie nefavorabilă, după cum ne
arată numărul crescut de spitalizări, rate mai mari de hemoragie
majoră şi rate mai mari de recurenţă a trombozei în timpul terapiei anticoagulante, comparativ
cu pacienţii care nu au diagnostic oncologic (Levitan et al, 1999;
Palareti et al, 2000; Prandoni et al,
2002; Trujillo-Santos et al, 2008).

Există numeroase afecţiuni
asociate cu apariţia TEV, dintre
care enumerăm: intervenţiile chirurgicale, traumatismele,
imo
bilizarea, sarcina, stări de
hipercoagulablitate. Asocierea
dintre cancer şi tromboză este
bine stabilită şi explicată prin
prezenţa unui status procoagulant la pacienţii cu afecţiuni oncologice. Mai puţin înţeles este
faptul că, nu de puţine ori, episodul trombotic poate precede cu
ani de zile apariţia unei neoplazii. Acest lucru ne obligă să realizăm un bilanţ complet al pacientului în momentul în care acesta
se prezintă pentru tromboză venoasă sau chiar trombembolism
pulmonar, tocmai pentru a nu
trece cu vederea existenţa unui
cancer în stadiul incipient. Dintre toate tipurile de neoplasm,
cele mai frecvent asociate cu
tromboza venoasă sunt cel de
pancreas, plămân, ovar, testicul,
tract urinar, sân şi stomac.
Riscul de asociere al celor
două entităţi clinice creşte cu
atât mai mult cu cât pacientul
prezintă şi alţi factori de risc
cum ar fi: fumatul, obezitatea,
tratamente oncologice, chirurgia în neoplazii.

Fiziopatologie
Mecanismele principale ce
stau la baza formării trombilor
sunt leziunile vasculare, staza
sanguină şi hipercoagulabili
ta
tea. În cazul unui pacient neoplazic fiziopatologia stării protrombotice depinde de tipul tumorii,
unele tumori secretă factori
tissue-like, ducând la formarea
excesivă de trombină, alte tipuri
tumorale pot prezenta activitate
procoagulantă în exces, ducând
la generarea de trombină în mod
direct. Chiar celulele gazdă pot
exprima la rândul lor o activitate
procoagulantă ca răspuns la prezenţa tumorii.
Un alt mod prin care tumorile pot produce fenomene tromboembolice este prin compresie
extrinsecă, ducând astfel la producerea stazei sanguine în patul
vascular.

Factori de risc ai
trombozei venoase la
pacienţii oncologici
Dintre factorii de risc ce pot
influenţa apariţia trombozei
venoase la pacienţii oncologici
enumerăm: vârsta înaintată, comorbidităţile, istoricul de tromboză venoasă sau trombembolism pulmonar, tipul şi localizarea cancerului, asocierea metastazelor, intervenţii chirurgicale
recente, imobilizare prelungită,
spitalizare recentă, chimioterapia, prezenţa cateterelor venoase
centrale, rasa.

Semne şi simptome
Principalul simptom care îl
alarmează pe pacient şi îl aduce la spital este durerea la nivelul membrului afectat. Aceasta
este însoţită de edem, cianoză
şi impotenţă funcţională. Anumite manevre active cum ar fi
semnul Homans ( flexia dorsală
a plantei), compresia manuală
a gambei pot produce accentuarea durerii.
Tromboza venoasă profundă (TVP) afectează în principal
venele mari de la nivelul membrului inferior, unilateral. Cheagul poate bloca fluxul sanguin şi
poate provoca:
• dureri ale picioarelor sau
sensibilitate la nivelul coapsei sau gambei;
• umflarea piciorului (edem);
• piele care se simte caldă la
atingere;
• eritem.
O complicaţie severă a TVP
este trombembolismul pulmonar. Acesta poate fi letal şi apare atunci când trombul se mobilizează de pe peretele venei
membrului inferior şi blochează
o parte sau întreaga alimentare
cu sânge a plămânilor, cauzând:
• insuficienţă
respiratorie
inexplicabilă;
• respiraţie rapidă;
• dureri toracice (pot fi agravate cu respiraţia profundă);
• ritm cardiac rapid;
• sincopă.
În ambele cazuri pacientul este îndrumat să se prezinte la spital pentru diagnostic

şi instituirea tratamentului de
specialitate.

Diagnostic
Toţi pacienţii cu suspiciune
clinică de TEV trebuie supuşi
unui examen clinic atent, luând
în considerare semnele şi simptomele TEV, factorii de risc pentru acest diagnostic şi existenţa
altor explicaţii potenţiale pentru această simptomatologie.

Scoruri de predicţie
Deşi, în mod izolat, niciunul
dintre simptomele sau semnele
de TEV nu este suficient pentru
diagnostic, s-a stabilit că scorurile clinice de predicţie care încorporează semne, simptome şi factori de risc pot fi aplicate cu exactitate pentru a clasifica pacienţii
ca având o probabilitate redusă,
moderată sau inalta de TEV.
Dintre acestea, scorul de predicţie cel mai des folosit este cel
dezvoltat de către Wells şi colaboratorii. Acest scor este simplu
şi se bazează pe informaţii care
sunt uşor de obţinut. Scorul Geneva revizuit este de asemenea
simplu şi standardizat. Mai recent, atât scorul Wells cât şi scorul Geneva revizuit au fost simplificate în încercarea de a creşte
adoptarea lor în practica zilnică.

D-dimeri
D-dimerul este un produs
de degradare al fibrinei, în mod
obişnuit crescut la pacienţii cu
TEV acut, dar poate creşte de asemenea într-o varietate de afecţiuni non-trombotice incluzând
intervenţii chirurgicale majore
recente, hemoragie, traumatisme
importante, sarcină sau boală
neoplazică în sine. Creşterea Ddimerului nu reprezintă, per se,
un argument suficient pentru diagnosticul de TEV, având în general o sensibilitate de aproximativ
90% şi o specificitate de 40%, cu
alte cuvinte valoarea D- dimerului are o importantă valoare predictivă negativă.

Teste imagistice
Ecografia Doppler cu verificarea compresibilităţii venoa-

Embolia pulmonară acută
(TEP) poate duce la supraîncărcare presională şi disfuncţie de
VD care pot fi detectate ecografic, dar din cauza valorii predictive negative raportate a fi 40-50%,
un rezultat ecografic negativ nu
poate exclude EP. Pe de altă parte, semnele supraîncărcării sau a
disfuncţiei de VD pot fi de asemenea întâlnite în absenţa EP acute
şi pot fi cauzate de boli cardiace
sau respiratorii concomitente.
În cazul TEP, cu toate că sunt
propuse mai multe teste de diagnosticare imagistică, (cum
ar fi angiografia pulmonară
convenţională, ultrasonografie
toracică şi angiografia cu rezonanţă magnetică), scintigrafia
de ventilaţie-perfuzie pulmonară (V/Q) şi angiografia pulmonară prin tomografie computerizată sunt testele preferate şi cele mai utilizate pentru
diagnosticare.

Algoritm de diagnostic
Strategia ideală de diagnostic utilizează beneficiile scorurilor de predicţie clinică, ale D-dimerului şi ale imagisticii într-o
abordare etapizată. Primul pas
este utilizarea unui scor validat
de predicţie clinică (Wells; Geneva) pentru a determina probabilitatea de pretest. În cazul
în care scorul de predicţie sugerează o probabilitate redusă sau
moderată de TEV, un D-dimer
negativ exclude TEV şi anulează
necesitatea testelor imagistice.
Toţi ceilalţi pacienţi au nevoie
de imagistică. Se recomandă ca
valoarea negativă a D-dimerului
să nu fie utilizată pentru a exclude TEV la pacienţii care prezintă probabilitate mare pre-test
de TEV, din cauza rezultatelor
fals negative din acest subgrup.

Tratamentul
tromboembolismului
venos în cancer
Gestionarea trombozei asociate cancerului este o provocare. Riscul de a dezvolta un
prim eveniment tromboembolic la pacienţii cu cancer este de
şapte ori mai mare comparativ
cu populaţia generală. Riscul
de recurenţă după un prim episod de TEV este, de asemenea,
deosebit de ridicat la pacienţii
cu cancer după întreruperea
terapiei anticoagulante, cu un
risc cumulativ de 20% după 12

8
luni, de aceea se recomandă terapie anticoagulantă prelungită.
Pe lângă aceasta, pacienţii cu
cancer au, de asemenea, un risc
crescut de sângerare din cauza
cancerului în sine sau a intervenţiilor legate de cancer, cum ar fi chirurgia sau chimioterapia.
În prezent, standardul de îngrijire a pacienţilor cu cancer şi TEV
constă în administrarea subcutanată de heparină cu greutate moleculară mică (HGMM), în doze
terapeutice adaptate greutăţii corporale, pentru o durată iniţială de
cel puţin 6 luni, în cazul în care nu
este contraindicată sau nu există
insuficienţă renală severă. Această alegere se bazează pe existenţa
unei vaste experienţe cu aceşti
agenţi, precum şi pe eficienţa lor
demonstrată în monoterapie - atât
în cazul cancerului, cât şi al populaţiei non-canceroase.
Se recomandă continuarea terapiei cu HGMM sau schimbarea
cu antivitamină K ( fără dovezi de
eficienţă la pacienţii cu cancer) pe
durată nedeterminată, atât timp
cât cancerul nu este considerat în
remisie.
Tratamentul cu HGMM este
împovărător, atât din perspectiva
economică, cât şi din perspectiva
pacientului, deoarece este costisitor şi necesită injecţii zilnice, pe
termen lung, care pot altera calitatea vieţii pacienţilor cu cancer. Din
cauza aderenţei limitate la injecţiile zilnice în cazul unor pacienţi şi
din lipsa dovezilor pentru a recomanda HGMM dincolo de primele
6 luni de tratament, antivitaminele K sunt uneori folosite în această
situaţie. Eficacitatea (insuficient
dovedită) dar şi siguranţa lor sunt
discutabile, din cauza dificultăţii
menţinerii pacienţilor cu cancer
într-un intervalul terapeutic îngust. Antivitaminele K sunt supuse
unor interacţiuni farmacocinetice
şi farmacodinamice, interacţiuni
mult mai frecvente la pacienţii
neoplazici comparativ cu populaţia generală. Mai mult decât atât,
anorexia sau vărsăturile în timpul
chimioterapiei pot afecta aportul
şi absorbţia normala de vitamina
K, ducând la modificarea intervalului terapeutic.
Anticoagulantele orale directe (DOAC – Direct Oral Anticoagulant: edoxaban, dabigatran,
apixaban, rivaroxaban) au apărut
recent ca o alternativă la antivitaminele K şi la HGMM pentru
tratamentul TEV la pacienţii fără
cancer.
Unii experţi recomandă tratamentul TEV cu un DOAC, rivaroxaban, ca o alternativă la HGMM,
deşi datele care susţin utilizarea
acestuia sau a altor DOAC ca
agenţi monoterapeutici în acest
context sunt limitate. Deşi DOAC

pot fi adecvate individualizat (de
exemplu, pacienţii care refuză injecţiile, dar doresc monoterapie),
sunt necesare date suplimentare înainte de a fi recomandate în
mod obişnuit pentru anticoagularea imediată a pacienţilor cu tromboză asociată cancerului.
Recent, două studii clinice randomizate care au comparat DOAC
cu HGMM în cazul pacienţilor cu
cancer si TEV au fost publicate.
În studiul Hokusai, edoxabanul
a fost demonstrat non-inferior faţă
de dalteparină şi a avut obiective
finale recurenţa TEV sau sângerările majore. În mod similar, studiul SELECT-D a comparat rivaroxabanul cu dalteparina, iar rata de
recurenţă a TEV a fost mai mică
la pacienţii care au primit rivaroxaban, dar rata de sângerare nonmajoră a fost mai mare.
Sunt în curs de desfăşurare
studii randomizate care evaluează eficacitatea şi siguranţa DOAC
în tratamentul TEV la pacienţii cu
cancer.
Pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul
creatininei <30 ml/min), la care
este contraindicată HGMM (şi
fondaparinux), pentru cei la care
se anticipează necesitatea întreruperii sau inversării anticoagulării
în viitorul apropiat, se preferă heparina nefracţionată administrată
intravenos.
Prin urmare, alegerea celei mai
bune strategii de terapie anticoagulantă ar trebui să fie personalizată, să fie analizate riscurile de
recurenţă şi de sângerare, localizarea cancerului, dar şi starea şi preferinţele pacienţilor. Se aşteaptă ca
rezultatele studiilor în curs de desfăşurare să clarifice alegerea pacienţilor care beneficiază cel mai
mult de DOAC, dar şi diferenţele
dintre inhibitorii Xa disponibili.

Profilaxia TEV
în cancer
O serie de studii au investigat
utilizarea de rutină a tromboprofilaxiei (opt studii cu HGMM şi
unul cu warfarină) la pacienţii din
ambulatoriu care primesc chimi-

oterapie, constatând o reducere a
riscului de TEV fără un risc semnificativ crescut de hemoragii (Di
Nisio et al, 2012).
Cu toate acestea, recomandările curente sugerează că tromboprofilaxia nu trebuie utilizată
de rutină la orice pacient din ambulatoriu cu cancer, dar trebuie
luată în considerare la cei cu risc
crescut de tromboză. Identificarea acestor pacienţi poate fi uşurată prin utilizarea scorurilor de
evaluare a riscurilor, cum ar fi cel
dezvoltat de Khorana (2008). Pacienţii cu risc crescut de tromboză sunt cei cu cancer de stomac,
pancreas, plămân, de sferă ginecologică, vezică urinară, testicul
sau cei cu limfom, precum şi cei
cu trombocitoză (>350x109/l),
concentraţia de hemoglobină
<10 g/l, leucocite înainte de chimioterapie >11x109/l şi un indice
de masă corporală de >35 kg/m2
(Khorana et al., 2008). De asemenea, un ghid internaţional de
practică medicală nu recomandă
profilaxia de rutină, ci sugerează
o atenţie deosebită la pacienţii
cu cancer pancreatic şi pulmonar, avansat local sau metastatic,
care nu sunt consideraţi a fi la risc
excesiv de sângerare (Farge et al,
2013).
Două studii randomizate
(AVERT, respectiv CASSINI) ale
căror rezultate au fost publicate
recent arată superioritatea DOAC
(apixaban, respectiv rivaroxaban)
versus placebo în profilaxia primară a TEV asociat cancerului
la pacienţii ambulatori, dar cu o
incidenţă semnificativ mai mare
a hemoragiilor majore; din acest
punct de vedere nu a existat o diferenţă statistic semnificativă între cele două grupuri active, şi nici
faţă de cifrele înregistrate la pacienţi fără cancer. Ambele studii au
însă anumite limitări: s-au bazat
tot pe scorul Khorana (ce nu ia
în calcul regimurile de chimioterapie administrate); deasemenea,
în grupurile randomizate au fost
subreprezentate cancere cu prevalenţă mare în populaţia generală (colorectal, sân, prostată).

RECOMANDĂRI

• Pacienţii internaţi în spital cu cancer activ sau recent trebuie să
primească tromboprofilaxie pe toată perioada spitalizării, dacă nu
au contraindicaţii (IIC).
• Pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale abdominale sau pelvine pentru cancer trebuie luaţi în considerare pentru tromboprofilaxie extinsă (IIB).
• În cazul pacienţilor cu cancer activ trebuie evaluat riscul de tromboză şi trebuie considerată tromboprofilaxia la cei cu risc crescut (IIB).
• La pacienţii cu mielom care primesc talidomidă sau lenalidomidă
trebuie evaluat riscul pentru TEV şi recomandată tromboprofilaxie,
dacă nu există contraindicaţii (IA).
• Tromboprofilaxia trebuie revizuită la pacienţii cu trombocitopenie.
Un număr de trombocite <50 x 109/l este o contraindicaţie relativă la profilaxia farmacologică (IC).
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S

arcina reprezintă un
eveniment special pentru femeile de vârstă fertilă nu doar din punct de
vedere psihologic ci și datorită
modificărilor adaptative suferite de organismul matern pentru
suportul și dezvoltarea produsului de concepție. Afecțiunile materne preexistente sau apărute
în cursul sarcinii comportă din
acest motiv multiple riscuri, atât
pentru mamă cât și pentru făt;
nu mai puțin delicate și controversate sunt și opțiunile terapeutice, mai ales în contextul datelor incomplete existente asupra
efectelor agenților terapeutici
asupra feților umani, rațiunile
etice limitând în general studiile
care includ femei gravide. Tratamentul anticoagulant prezintă un raport sensibil beneficiu/
risc în sarcină și, din acest motiv,
atât cel preexistent cât și cel nou
indicat necesită o atentă evaluare în echipă multidisciplinară.
Ghidul Societății Europene de
Cardiologie de management al
bolilor cardiovasculare în sarcină, actualizat recent în 2018,
aduce în acest sens multe date
noi, stabilind inclusiv protocoale terapeutice sistematizate la
pacientele cu diferite indicații de
anticoagulare care să minimalizeze atât riscurile trombotice
cât și pe cele hemoragice consecutive materne și fetale.

Modificări adaptative
reologice și ale
hemostazei în sarcină
La nivelul hemostazei, în
sarcină cresc concentrația factorilor coagulării, a fibrinogenului
și agregarea plachetară, precum
și rezistența la proteina C activată, scad concentrațiile proteinei
S și antitrombinei și fibrinoliza,
rezultând global un status protrombotic și un risc tromboembolic crescut. Suplimentar
contribuie și staza venoasă dată
de compresia uterină iar în perioada peripartum traumatismul
vascular din timpul nașterii.
Prin urmare riscul tromboembolic crește în sarcină de 5-6 ori

comparativ cu al femeilor nongravide de aceeași vârstă. Un
istoric familial de tromboembolism venos crește riscul producerii trombozelor de 3-8 ori iar
riscul cel mai mare îl prezintă femeile cu status trombofilic ereditar (de până la 34 de ori)1 dar și
cele cu alți factori de risc: fumat,
obezitate, vârsta peste 35 ani și
prezența varicelor hidrostatice
ale membrelor inferioare. Este
de notat faptul că riscul maxim
se înregistrează imediat postpartum, mai ales după cezariană
și scade după 6-8 săptămâni de
la naștere2, 3.

Medicația anticoagulantă
și sarcina: principii
generale de administrare
Administrarea de medicamente în sarcină are un dublu
scop al beneficiului matern și
al siguranței fetale și, din acest
motiv, trebuie efectuată riguros
și bine documentată. Efectele
medicației materne asupra produsului de concepție depind nu
doar de substanța de bază ci și
de dozele și calea de administrare, perioada sarcinii sau asocierile medicamentoase.
De asemenea, în actualul
ghid publicat în 2018, ESC nu
mai recomandă luarea deciziei
de tratament pe baza vechilor
categorii FDA de risc fetal ci a
clasificării PLLR (Pregnancy
and Lactation Labelling Rule)
care oferă o scurtă descriere a
informațiilor existente la animale și om. Date suplimentare pot
fi obținute online pe site-urile
www.ema.europa.eu/, www.accessdata.fda.gov, http://www.
embryotox.de și informarea este
obligatorie înainte de administrarea oricărui agent pe toată
perioada sarcinii.

Consilierea presarcină
și a gravidelor cu
necesar de tratament
anticoagulant
Indiferent de indicația de
tratament, se vor discuta obligatoriu următoarele aspecte: 1)
prognosticul pe termen lung al

bolii materne, inclusiv datorită
implicațiilor etice; 2) riscul de
embriotoxicitate dar și de oprire
în evoluție a sarcinilor; 3) planul
de tratament medicamentos:
agenți, cale de utilizare, doze,
monitorizare; 4) riscul matern
și fetal conferit de tratament; 5)
planul de monitorizare în etape
a sarcinii și modalitatea de inducere a nașterii.

Anticoagularea
purtătoarelor de proteze
valvulare
Femeile de vârstă fertilă la care este planificată o
intervenție de înlocuire valvulară au 2 opțiuni: înlocuirea
cu proteze valvulare mecanice
(care necesită anticoagulare pe
termen nelimitat) sau cu proteze-graft biologice, fără necesar de anticoagulare dar cu o
degradare mai rapidă, mai ales
în condiții de sarcină. Alegerea
tipului de proteză trebuie discutată în cadrul unei echipe a
inimii dedicată sarcinii; ulterior
obținerii, managementul unei
sarcini la pacientele cu proteză
mecanică se va face într-un centru de expertiză cu o astfel de
echipă.
Atât în consilierea prepartum cât și după obținerea sarcinii, pacientele trebuie informate
complet asupra riscurilor producerii trombozei de proteză
mecanică sau a evenimentelor
embolice, precum și asupra riscurilor tratamentului anticoagulant. Astfel, registrul european
ROPAC a arătat că la purtătoarele de proteză mecanică, șansa
unei sarcini fără evenimente
adverse cardiace, cu făt viu la
naștere a fost de 58% comparativ cu 79% la purtătoarele de
proteză biologică și 78% la gravidele cu afecțiune cardiacă neprotezate2. Informarea pre-sarcină presupune explicarea faptului că anticoagulantele orale
de tip antivitamina K (AVK) reprezintă cea mai sigură opțiune
din punct de vedere al riscului
trombotic al protezei, deși riscurile fetale nu sunt neglijabile,

dependente însă și de dozele
utilizate pentru un INR terapeutic. Invers, utilizarea heparinelor cu greutate moleculară mică
(HGMM) înseamnă un risc mai
mare de tromboză a protezei și
un risc inferior de afectare fetală. Continuarea AVK pe tot parcursul sarcinii poate fi făcută cu
condiția necesarului unor doze
scăzute și a monitorizării INR
săptămânale.
Anticoagulantele orale de tipul AVK au risc teratogen major,
fiind contraindicate între săptămânile 6 și 12 de sarcină și înlocuite cu HGMM în doze ajustate
după greutatea corporală și nivelul măsurat de anti-factor Xa;
excepție ar putea fi cazurile cu
necesar redus de anticoagulare
(ex.: de ˂2 mg acenocumarol
sau ˂5 mg warfarină pe zi), în
care AVK pot fi continuate și în
primul trimestru, cu condiția
monitorizării frecvente a INR
la 1-maxim 2 săptămâni. Acestea vor fi oprite și înlocuite cu
heparină nefracționată (HNF)
(cu monitorizare APTT) sau cu
HGMM în doze ajustate după
greutate și nivelul anti-Xa în săptămâna 36, fiind necesară o anticipare și planificare a nașterii
care să evite producerea acesteia într-un regim de anticoagulare necontrolat, cu hemoragii
consecutive. Cu circa 36 de ore
înaintea inducerii travaliului sau
a cezarienei, HGMM vor fi înlocuite cu HNF, continuată până
la 4-6 ore anterior nașterii și repornită la 4-6 ore după naștere.
Dacă riscul hemoragic nu este
considerat major, trecerea de la
HGMM la antivitaminele K se va
face la 5-7 zile postpartum (acestea nu se excretă în lapte și sunt
de aceea permise în alăptare).
Orice modificare a regimului anticoagulării pe parcursul sarcinii
se va face numai cu supraveghere intraspitalicească2.
Anticoagulantele directe de
generație nouă sunt formal contraindicate pe parcursul sarcinii
și alăptării și, oricum, sunt contraindicate la pacienții purtători
de proteze mecanice.

Indicațiile de
anticoagulare în
cardiomiopatia
peripartum
Cardiomiopatia peripartum
(CMPP), cauză de insuficiență
cardiacă specifică sarcinii, de
etiologie plurifactorială, se caracterizează prin disfuncție sistolică ventriculară stângă, cu
sau fără reversibilitate completă
sau parțială, debutată în ultimul trimestru sau în primele 6
luni postpartum, diagnosticată
după excluderea altor cauze alternative. Tromboprofilaxia cu
HGMM și/sau anticoagulante
orale se va face în toate cazurile
de disfuncție severă de VS, tromboză intracardiacă, fibrilație
atrială sau complicații tromboembolice, precum și în paralel
cu terapia adjuvantă cu bromocriptină ce determină un status
protrombotic4.

Boala tromboembolică
venoasă
Modificările de coagulabilitate și staza venoasă conferă
un risc crescut pentru boala
tromboembolică venoasă (BTV)
în sarcină, manifestările principale fiind trombozele venoase
superficiale și profunde, tromboembolismul pulmonar (TEP)
și tromboflebita septică pelvină. În trombofiliile ereditare
și la pacientele cu istoric de
boa
lă tromboembolică ve
noasă, evaluarea riscului de
evenimente tromboembolice
în sarcină trebuie efectuată cel
mai târziu la începutul primului
trimestru de sarcină și repetată
în perioada intra- și postnatală.
Pentru tromboprofilaxie, anterior concepției sau cât mai devreme după obținerea sarcinii
trebuie investigați factorii de
risc, cu încadrarea în grupele
de risc înalt, intermediar și respectiv scăzut, în acest mod stabilindu-se și managementul de
prevenție adecvat. Astfel, toate
femeile cu cel puțin 4 factori de
risc vor primi tratament profilactic cu HGMM pe tot parcursul sarcinii și încă 6 săptămâni
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mână ceea ce doar bănuiam: că e neplăcut să se umfle tensiometrul la 30 minute ziua şi la o oră noaptea, că noaptea ca
urmare nu măsurăm neapărat valori în
timpul somnului fiindcă se doarme greu
în aceste condiţii, că este important ca
manşeta să fie nu numai adapatată mărimii braţului (evident) dar şi curată.
Apoi, cu tensiometrul cumpărat
şi detaliile stabilite, reţeta succesului
era deci prezentă. Am început deci cu
o schema simplă, probată ca eficientă.
După câteva zile, măsuratorile erau
amestecate, ba 150, ba 110 mmHg, mai
des însă 140 mmHg. Pentru că şi pacienta era o „novice” în domeniu, îşi măsura de multiple ori pe zi tensiunea şi,
nu-i aşa, aceasta era foarte variabilă de
la o măsurătoare la alta! „Pacienta” era
stresată că nu se echilibrează tensiunea, eu eram stresată că nu o pot controla perfect! Pana când am decis că nu
mai luăm tensiunea decât de maxim 2
ori pe zi şi nu ajustăm dozele de medicament de la o zi la alta! A fost magic!
In cateva zile tensiunile erau perfecte!
Bineînţeles că, în afară de a ajusta
în creştere dozele, a fost un prilej excelent să discutăm despre dieta hiposodată. Este uşor să le scrii pacienţilor
ca „se recomandă dietă săracă în sare”
– atunci când vor merge acasă li se va
părea atât de abstract încât vor renunţa probabil rapid (sau nici nu-şi vor da
seama când nu respectă). De la o dietă tip DASH (bogată în legume, fructe,
fibre şi lactate) care se potriveşte moderat cu stilul traditional românesc de
alimentaţie, trebuie trecut la instrucţiuni mai clare: a se evita folosirea solniţei, fără telemea sărată, fără şuncă
afumată, fără măsline sau murături,
fără alimente conservate, (adică lucruri
practice, la obiect şi adecvate bucătăriei româneşti). In alte ţări s-au publicat
cărţi de bucate pentru hipertensivi cu
colaborarea societăţilor profesionale.
Discuţia dietei este un bun moment să
analizezi obiectiv obiceiurile alimentare din propria familie (sunt familii în
care se mănâncă a priori mai sărat sau
mai puţin sărat) şi să iei măsuri!
Când am discutat creşterea dozelor, am întâlnit prima dată o mica rezistenţă psihologică („nu e prea mult?”
sau „dacă mi se va face rău?”), după
care însă am rezolvat problema discutând ţinta de a avea tensiunea sistolică
undeva în jur de 130 mmHg, sub 139
mmHg în orice caz. Asta însă presupune încredere în medic şi posibilitatea
de a măsura tensiunea acasă!
Mama mea are acum o schemă de
tratament nu foarte complicată, formată din inhibitor de enzimă de conversie
(sub doza optima are valori de 120125/70 mmHg) şi statină ( fiind purtătoarea unei hipercolesterolemii). Apropo, ce facem cu aspirina? E mama mea,
şi vreau să-i dau tot ce e mai bun! Stim
însă din trialuri şi review-uri sistematice
(tip Cochrane) că administrarea de aspirină în doză joasă nu scade riscul de AVC
la hipertensivii fără afectare vasculară
preexistentă. Ghidul ESH/ESC este deci
ferm să nu recomande aspirina în prevenţie primară. Studiul ARRIVE publicat
în 2018 a arătat că pacienţii nondiabetici
cu risc moderat CV nu beneficiază de aspirină (100 mg/zi) în prevenţie primară
(iar în studiul ASCEND tot din 2018, beneficiul la diabetic este contrabalansat
de sângerările gastrointestinale).
Câteva luni mai târziu, suntem la liman: tensiuni corecte, lipidogramă controlată, complianţă şi aderenţă excelente!

postpartum, cu referire către
o echipă de expertiză în tromboză, incluzând un hematolog
(risc înalt). Factorii de risc pot
fi sistematizați în:
• preexistenți (istoric de BTV,
trombofilie ereditară mai ales
cu risc înalt, comorbidități
medicale cu risc protrombotic,
istoric familial de BTV neprovocată sau estrogeni-indusă,
vârsta >35 ani, obezitatea, multiparitatea, fumatul etc)
• obstetricali (sarcina multiplă, procedurile de reproducere
asistată, cezariana, travaliul
prelungit >24h, nașterea prematură sau de făt mort)
• tranzitori (diferite
intervenții chirurgicale)5, 6.
Diagnosticul trombozei ve
noase profunde (TVP) se sta
bilește după confirmarea suspiciunii clinice la examenul
ultrasonografic cu compresie
al venelor membrelor inferioare, cu sensibilitate și specificitate înalte pentru TVP proximală și mai puțin pentru cele
joase și intrapelvine. Astfel, un
examen Doppler venos pozitiv
va determina inițierea imediată a tratamentului, în schimb
un examen negativ asociat
unei suspiciuni clinice înalte
de TVP proximală va necesita
repetarea acestuia la 3 și respectiv 7 zile, anticoagularea
fiind totuși inițiată, iar o venografie prin rezonanță magnetică se indică pentru excluderea unei tromboze în micul
bazin2. Nu este recomandată
dozarea D-Dimerilor în diagnosticul TVP, nivelul acestora înregistrând o creștere relativă cu circa 39% în fiecare
trimestru în mod fiziologic în
timpul sarcinii2, 6.
Diagnosticul TEP pornește,
de asemenea, de la o suspiciune clinică reprezentată de
apariția sau agravarea dispneei, prezența de semne clinice
asociate de TVP, tahicardie,
sincopă etc. În contextul diag
nosticului pozitiv de TVP și al
simptomelor specifice de TEP
se indică tratament specific,
fără investigații suplimentare.
HGMM se recomandă ca prima opțiune de profilaxie și tratament anticoagulant în BTV,
cu utilizarea de doze conform
greutății corporale măsurate la
prima vizită obstetricală și cu
programarea nașterii cel târziu
la 39 de săptămâni. La gravidele cu risc înalt trombotic, tratamentul cu HGMM se va converti cu 36 de ore înaintea inducerii nașterii la HNF, aceasta
fiind oprită cu 4-6 ore înainte
și confirmarea unui APTT normalizat; la gravidele cu risc
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cu risc bine definit și, respectiv,
cu risc potențial. Mutațiile
trombofilice bine definite sunt
rezistența la proteina C activată (prin factorul V Leiden),
mutația genei protrombinei
G20210A, nivelele crescute de
factor VIII (FVIII) cu activitate
crescută a homocisteinei și deficitul natural de antitrombină,
proteină C și/sau proteină S; în
toate cazurile, prognosticul diferă esențial în funcție de tipul
homozigot sau heterozigot de
mutație și de dominanța alelelor (dominante sau regresive)9.
Indicațiile de tratament anticoagulant curativ, în cazul
producerii unor evenimente
tromboembolice, sunt similare
cu cele din populația generală.
În privința indicațiilor profilactice, decizia este determinată
de: istoricul de TEV, tipul
mutației trombofilice și gradul
de risc și de asocierea altor factori de risc9. În ceea ce privește
indicația de anticoagulare pentru prevenția avorturilor spontane (mai ales în al doilea trimestru sau mai mult de 3 în
primul trimestru), studiul prospectiv controlat EPCOT, adresat specific asocierii cu trombofiliile ereditare, nu a identificat un risc semnificativ crescut
de pierdere fetală la 48 de femei
cu mutații trombofilice ereditare comparativ cu 60 de femei
ca grup de control din po
pulația generală10.
Trombofiliile
dobândite
care afectează evoluția sarcinii se grupează în diferitele
forme ale sindromului antifosfolipidic (prezența, unică
sau asociată a anticorpilor anti-beta2GPI IgG/IgM, antico-

CONCLUZII

agulantului lupic și anticorpilor cardiolipinici IgG/IgM), în
cadrul sau în afara lupusului
eritematos sistemic. Această
triadă, pe lângă riscul înalt de
tromboembolism venos și arterial mai ales în sarcină, are
cea mai puternică asociere
atât cu avorturile spontane
cât și cu restricția de creștere
fetală și cu preeclampsia datorită infarctelor placentare cu
deficit secundar de perfuzie.
Indicația de tromboprofilaxie,
deseori în asociere cu aspirina, va fi stabilită în consult
multidisciplinar de specialiștii
în obstetrică, hematologie și
reumatologie.
Deși atât antivitaminele K,
HGMM cât și heparina nefrac
ționată nu au pasaj placentar și
nici acumulare în lapte, raportul beneficiu-risc este favorabil
administrării HGMM, preferate fiind enoxaparina, tinzaparina și dalteparina. Ini
țierea
tromboprofilaxiei se face din
primul trimestru de sarcină, cu
oprire la declanșarea travaliului sau înainte de cezariana
electivă, cu reinițiere după
naștere la 4-6 ore (pentru HNF)
și la 6-12 ore (pentru HGMM).
Indicația de naștere prin cezariană, mai ales electivă, trebuie
stabilită judicios în cazurile de
tratament profilactic sau curativ anticoagulant deoarece atât
riscul hemoragic cât și cel protrombotic sunt superioare naș
terii naturale. Durata tratamentului postpartum va fi individualizată în funcție de cumulul de factori de risc din
timpul lăuziei, pentru pacientele cu risc înalt fiind de minim
6 săptămâni9.

Deși sub aspectul posibilităților
de monitorizare și management perioada actuală a înregistrat
mari progrese, tratamentul anticoagulant pe perioada sarcinii
rămâne un subiect controversat, cu multe implicații etice și necunoscute. Conceptul actual de „pregnancy heart team“ (echipe
pentru inima gravidei) conferă însă în tot mai multe cazuri un prognostic optimist, cu condiția evaluării etapizate multidisciplinare
și a colaborării medicului obstetrician cu alți specialiști: anestezist, cardiolog, neonatolog, hematolog, nefrolog sau reumatolog.
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FORAMEN OVALE PATENT – CONSIDERAȚII
PRACTICE ACTUALIZATE
Maria-Magdalena Gurzun, Carmen Stoicescu, Silviu Stanciu
Spitalul De Urgență Militar Central, București
Introducere
Foramen ovale patent (FOP)
(lipsa fuziunii postpartum a
septului primum cu septul secundum) este o anomalie congenitală cu o prevalență de 25%
în populația generală și de
aproximativ 55% la pacienții cu
AVC criptogenic la vârsta de
sub 55 ani. Prin urmare legătura între AVC critogenic și
prezența FOP a devenit un subiect de mare interes, indicațiile
de închidere intervențională
modificându-se în ultimii ani
dar rămânând încă un subiect
de controverse.
Acest articol își propune să
realizeze o trecere în revistă a
embriologiei și fiziopatologiei
septului interatrial, să prezinte principalele afecțiuni care
se asociază cu FOP și metodele imagistice de diagnostic
a FOP iar în final să prezinte
indicațiile de tratament la ora
actuală.

Anatomia embriologică
și fiziopatologia FOP
Embriologic septul interatrial își începe formarea în zilele 30-37. Celulele endoteliale
atriale proliferează de la nivelul
tavanului atrial pentru a forma
septum primum care ulterior
prezintă în porțiunea sa centrală un proces de fenestrare și
dă naștere la ostium primum.
În a doua etapă se formează o
nouă foiță spre atriul drept –
septum secundum, cu punct de
plecare tot din celulele endoteliale atriale, dar de această dată
întro formă circumferențială,
lăsând în centrul său o comunicare denumită ostium secundum. Suprapunerea acestor
structuri – ostium primum și
ostium secundum- realizează pasajul interatrial cunoscut ca formen ovale, cu rol în
direcționarea sângelui dinspre
atriul drept spre atriul stâng
și ocolirea plămânilor fetali.
Inițierea respirației la naștere
și creșterea presiunilor din inima stângă duce la închiderea
funcțională a foramen ovale. La majoritatea oamenilor
închiderea completă prin fuzionare spontană apare în primele

Figura 1. Ecografie transesofagiană, secțiune ax scurt la baza marilor vase (a) și 4 camere (b) în care
se observă prezența unui tromb în tranzit prin FOP ( din arhiva laboratorului Euroecholab, Institutul
de Urgență de Boli Cardio-Vasculare București, prin amabilitate Prof Dr Bogdan A Popescu).

luni de viață (1) (între 9-30 luni,
dar poate dura mai mult) (2).
În cazul persistenței FOP,
presiunea fiind mai mare în
mod normal în atriul stâng
decât în cel drept, acesta rămâne „închis“ datorită jocul
presional. Există unele situații
cotidiene în care presiunea din
atriul drept o poate depăși pe
cea din atriul stâng și în aceste
condiții FOP se deschide intermitent determinând un șunt
dreapta-stânga.

Patologii asociate
FOP
Asocierea FOP cu diverse
afecțiuni a fost parțial demonstrată: embolii paradoxale incluzând AVC criptogenic, boala
de decompresie forma severă
cu embolie gazoasă, migrena,
sindromul de platipnee-ortodeoxie, exacerbarea șuntului
dreapta-stânga în sindromul de
apnee în somn.
Asocierea migrenei, mai

ales a migrenei cu aură cu FOP
este explicată prin ajungerea
în circulația sistemică a unor
substanțe care în mod normal sunt metabolizate pulmonar. Aproxomativ 40-60% din
pacienții cu migrenă au FOP iar
riscul unui pacient cu FOP de a
avea migrenă cu aură este de
trei ori mai mare decât a unui
pacient fără FOP. De menționat
că până la 85% din pacienții
care asociază AVC criptogenic
și migrenă cu aură prezintă
FOP.
Sindromul de platipneeortodeoxie se definește drept
apariția dispneei în poziția
șezând și ameliorare acesteia
în decubit și se datorează trecerii unui volum mare de sânge
neoxigenat din cordul drept în
cel stâng. Pentru apariția acestui sindrom e necesară asocierea unor factori anatomici
(FOP, defect de sept) cu factori
funcționali (pericardită, emfizem, ciroză, anevrim) care să

determie o aliniere a septului
ce permite realizarea unui șunt
semnificativ.
Boala de decompresie se
produce la scafandrii prin trecerea rapidă de la presiune
crescută la presiune joasă, determinând astfel formarea unor
bule de gaz care se acumulează
în sistemul venos. Asocierea
FOP poate determina o formă
mai severă a bolii de decompresie, prin producerea emboliilor
gazoase.
Probabil cea mai studiată
și de interes din punct de vedere clinic asociere a FOP este
cu producerea trombembolismului paradoxal prin trecerea
trombilor pe la acest nivel (3)
( figura 1). Proveniența acestor
trombi pare a fi din datele existente în literatură fie de la nivelul sistemului venos profund,
fie prin formare locală la nivelul
anevrismului de sept interatrial care se asociază frecvent cu
FOP (4).

Figura 2. Ecografie transtoracică cu ser fiziologic barbotat injectata în vena cubitală dreaptă. În
ambele cazuri se obține opacifierea corespunzătoare a atriului drept, fără trecerea bulelor în atriul
stâng – studiu negativ (a) sau cu trecerea lor în număr mare în atriul și ventriculul stâng – studiu
pozitiv (b).

Embolia ischemică cripto
genică (AVC de etiologie nedeterminată) reprezintă o
ischemie definită (simptomatică sau asimptomatică), care
apare în patul vascular arterial, fără o cauză cunoscută, în
ciuda investigațiilor extinse.
Prin urmare este un diagnostic de excludere și e necesară
înlăturarea tuturor cauzele și
mecanismele potențiale pentru AVC: surse intra-cardiace
emboligene, fibrilația atrială,
ateroscleroza arterelor mari,
boa
la arterelor mici, statusul
hipercoagulant (sindromul an
tifosfolipidic, hiperhomocisteinemia) (5). Recomadările actu
ale sunt de a nu denumi AVC
care apare la pacienții cu FOP
drept AVC criptogenic ci AVC
asociat FOP. Cauzalitatea între
AVC și prezența FOP este greu
de dovedit, existând argumente
pro și contra. Prevalența mare
în populație, presupunerea
trecerii trombului printr-un
orificiu de mici dimensiuni și
împotriva unui gradient presional precum și cazurile de AVC
recurent după închiderea FOP
nu susțin această asociere. Pe
de altă parte prevalența mare
a FOP în rândul pacienților
cu AVC criptogenic de până
la 40%, chiar 50% la pacienții
sub 60 de ani și surprinderea în
tranzit a unor trombi la nivelul
FOP ar sugera existența unei
posibile cauzalități.
Scorul ROPE (risk of paradoxical embolism score), conceput pentru a estima probabilitatea ca un AVC să se datoreze
prezenței FOP, utilizează 6 parametri: hipertensiune arteriala, AVC/AIT anterior, statusul
fumător / nefumător, vârsta,
infarctul cortical pe imagistică. Cu toate că scorul ROPE nu
este validat pentru a selecta
pacienții care ar beneficia de
închidere FOP, poate fi folosit
orientativ- închidere FOP la cei
cu scoruri foarte mari sau tratament conservator la pacienții
cu scoruri foarte mici.

Diagnosticul imagistic
în FOP
Diagnosticul de FOP este
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foarte important pentru decizia terapeutică. Cateterismul
cardiac drept, cu demonstrarea traversării septului este cea
mai precisă metodă pentru a
confirma prezența FOP.
Ecocardiografia
transtoracică 2D poate sugera FOP
prin mișcarea amplă a septului interatrial și prin asocierea
anevrismului de sept interatrial. Examinarea Doppler color,
recomandat a se face cu scală scăzută de velocități poate
pune în evidență în unele cazuri prezența șuntului. Sensibilitatea ecografiei trantoracice
poate fi mult crescută prin injectarea de ser fiziologic barbotat și folosirea manevrelor
de provocare pentru creșterea
tranzitorie a presiunii în atriul
drept(6). Apariția microbulelor
în atriul stâng în primele 3-6 cicluri cardiace după opacifierea
atriului drept este un rezultat
pozitiv pentru prezența unui
șunt intracardiac, iar absența
lor, inclusiv după manevrele de
provocare (tuse, manevra Valsalva) indică absența FOP fiind
considerat un rezultat negativ
( figura 2). Apariția microbulelor în AS după primele 3-6 cicluri cardiace indică șuntul intrapulmonar, ca de exemplu o
malformație arteriovenoasă(7).
Rezultate fals negative pot fi
obținute în condițiile unor
manevre de provocare necorespunzătoare, la pacienții cu
presiune mult crescută în atriul
stâng, la pacienții la care fluxul
din vena cavă are o orientare
spre septul interatrial și spală
bulele de la acest nivel sau la
pacienții cu valvă Eustachio
proeminentă care împiedică
ajungera bulelor de la nivelul
venei cave superioare la septul
interatrial. Au fost propuse mai
multe clasificari pentru gradarea șuntului prin FOP: grad
I trecerea mai mult de 5 bule;
grad 2 : 5-25 bule, gradul 3: mai
mult de 25 bule; grad 4: opacifierea AS (8). Trecerea a mai mult
de 20 microbule din atriul drept
în atriul stâng se consideră un
șunt semnificativ.
Ecografia transesofagiană
( figura 3), inclusiv tehnica 3D,
permite o descriere anatomică
mai detaliată a septului interatrial și vizualizarea directă
a șuntului(2). Descrierea anatomică detaliată a septului
interatrial și FOP este foarte
importantă pentru a decide
fezabilitatea închiderii cu device. Detaliile anatomice care
trebuie descrise la nivelul septului interatrial cu FOP prezent

Figura 3. Imagini de ecografie transesofagiană la care se observa septul interatrial dinspre atriu stâng: anevrism de sept și FOP (a) și
FOP deschis intermitent (b).

în vederea închiderii cu device
sunt: localizarea FOP (în partea anterioară sau superioară a
fosei ovalis), grosimea septului
secundum, lungimea totală a
septului interatrial, lungimea
unui FOP tunelizat, distanța de
la FOP de venele cave, prezența
anevrismului de sept interatrial, prezența fenestrațiilor atriale septale sau a altor defecte.
Ecografia transesofagiană 3D
real time definește foarte bine
variantele anatomice de FOP,
fiind foarte utilă pentru ghidarea procedurii de închidere
percutană. Variantele anatomice ale FOP sunt: anatomie
simplă standard, prezența unui

sept secundum gros >=10 mm,
prezența unui FOP lung tunelizat >=8 mm lungime, asocierea
anevrismului de sept interatrial (cu excursia spre atriu drept
sau spre AS de 10 mm, sau o
excursie totală de 15 mm), FOP
cu deschidere largă către AD
sau către AS, asocierea defectelor adiționale-defecte hibride
(coexistența unor mici defecte
ale septului secundum sau FOP
fenestrat), coexistența unei valve Eustachio proeminentă sau
prezența rețelei Chiari (9).
Ecografia venoasă este indicată la toți pacienții cu AVC
criptogenic și prezența FOP,
iar depistarea trombozei ve-

noase profunde sugerează
embolia paradoxală, aceasta
având implicații terapeutice
importante.
O altă tehnică imagistică care poate indica în mod
indirect prezența FOP și a
șuntului dreapta stânga este
ecografia Doppler transcranian
cu ser fiziologic barbotat.
Creșterea semnificativă a
inten
sității semnalului după
injectarea soluției barbotate
sugerează prezența FOP(10).
Există o cuantificare a șuntului
bazată pe această metodă: grad
1 sub 10 microemboli, grad 2
între 11 și 30 de microemboli,
grad 3 între 31 si 100 de micro-

emboli, grad 4 între 100 și 300
de microemboli și grad 5 peste
300 de microemboli. Studiile
comparative au arătat că sensibilitate acestei metode pentru
diagnosticul FOP este superioară ușor ecografiei cu ser fiziologic barbotat (11).
Algoritmul de diagnostic recomandat la ora actuală (5) indică utilizarea ecografiei transtoracice cu ser fiziologic barbotat sau ecografiei Doppler
transcraniene cu ser fiziologic
barbotat ca primă linie de diagnostic, urmate în cazurile pozitive de ecografia transesofagiană pentru aprecierea exactă
a anatomiei septului.

Figura 4. Prezentarea comparativă a doi pacienți cu vârsta sub 55 de ani cu antecedente recente de AVC. La primul pacient se observă
trecerea unui număr mic de bule din cavitățile drepte în cavitățile stângi la injectare de ser fiziologic barbotat (a) cu un sept interatrial
puțin mobil, fara anevrism la ecografia transesofagiană (c). Al doilea pacient prezintă un șunt semnificativ dreapta stâng la manevrele
de provocare cu injectare de ser barbotat (b), cu un sept hipermobil cu deschidere larga la ecografie transesofagiană (d). În cazul
primului pacient s-a decis doar tratament antiagregant, iar în cazul celui de-al doilea pacient s-a stabilit indicația de închidere cu device
a FOP.
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Tabelul 1: Indicațiile de închidere FOP
Patologia asociată

Indicația de închidere a FOP

Migrenă cu aură

Nu există pentru moment indicații clare pentru închidere cu device. Unele studii nu au
arătat diferențe semnificative la 3-6 luni după închidere (12), altele au arătat o reducere
ușoara a numărului de zile de durere (13).

Boală de decompresie

Este recomandată la scafandrii care au avut un episod de embolie gazoasă, poate fi recomandată la scafandrii profesioniști sau la cei care au o morfologie a septului ce indică
un risc crescut de embolie și nu este recomandată de rutină la toți scafandri (14)

Sindrom platipnee
ortodeoxie

Există date care susțin indicația de închidere (15)

AVC asociat FOP

Există date care recomandă închiderea, mai ales la cei la care anatomia septului interatrial indică un risc crescut: asocierea de anevrism de sept, shunt semnificativ la ecografia
cu ser fiziologic barbotat.

Intervenții terapeutice
în FOP
Prezența FOP nu necesită
tratament în cazul pacientului
asimptomatic, putând fi con
siderată o variantă de normal.
În condițiile asocierii patologiilor mai sus menționate tratamentul fiziopatologic ar putea
fi reprezentat de închiderea
comunicării respective. Închiderea se poate realiza pe cale
percutanată, cu device, fiind
aprobate mai multe dispozitive în acest sens: Amplatzerw
PFO occluder (AGA Medical
Corporation), Helix septal
occluder (W.L.Gore and Associates, Inc.), BioSTARw (NMT
Medical, Inc.), Solysafe devicew
(Swissimplantw) and PremereTM PFO closure system (St
Judes)(7). Totuși, această procedură presupune unele riscuri

( fibrilație atrială, embolizare a
dispozitivului, tromb pe dispozitiv) și un cost crescut. Succesul primar tehnic se apropie de
100%, iar închiderea completă
la 1 an este de 93-96%. Folosirea dispozitivelor mai mari are
un risc mai mare de șunt rezidual. Complicațiile procedurale au o incidență de cca 2.6% în
trialurile clinice randomizate:
tromboza dispozitivului 1-2%
(cea mai frecventă complicație
tardivă), embolizarea dispozi
tivului 0.9-1.3%, eroziuni de
perete atrial sub 1%, fibrilație
atrială 6.6% la 5 ani (cea mai
mare parte survenind periprocedural sau intraprocedural,
mai ales la tipul GORE HELEX
sau CARDIOFORM). Incidența
acestor evenimente a fost mai
mică cu dispozitivul Amplatzer
PFO Occluder.
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Prin urmare, în lipsa
datelor concludente,
închiderea cu device
a PFO nu poate
fi recomandată
de rutină la toți
pacienții simptomatici
(tabelul 1).
Recomandările de tratament ale ghidurile interna
ționale actuale de practică medicală diferă mult: American
Academy of neurology 2017,
AHA/ASA 2018, NICE 2013,
Netherlands Society of cardiology 2016, închiderea FOP la
pacienții cu AVC critogenic rămân un subiect controversat.
Cele mai multe nu recomandă
de rutină închiderea FOP în
AVC criptogenic, dar în schimb
recomandă tratamentul antiplachetar sau antitrombotic. O
parte din aceste ghiduri au fost
publicate înainte de publicarea
trialurilor randomizate care
au arătat reducerea riscului
de AVC recurent cu închiderea
percutană a FOP față de tratamentul medical.
La pacienții mai tineri de 60
ani, opțiunile pentru prevenția
secundară a AVC criptogenic
recurent care se însoțește de
prezența FOP sunt: închidere
percutană (inclusiv tratamentul antiagregant) sau tratamentul medicamentos antitrombotic singur: antiagregant sau
anticoagulant (16).
Rezultatele precoce ale trialurile randomizate (CLOSURE,
PC, RESPECT) care au comparat închiderea percutană a FOP
versus tratament medical, nu au
arătat o scădere semnificativă a
ratei de recurență a AVC criptogenic după închiderea FOP. În
luna mai 2017, la conferința europeană din Praga, (European
Stroke Organisation Scientific
Meeting), au fost expuse datele a două trialuri randomizate
multicentru, CLOSE și REDUCE, precum și datele pe termen
lung ale trialului RESPECT,

care au arătat superioritatea
închiderii percutane cu dispozitiv a FOP (inclusiv terapia antiplachetară), versus tratamentul antiplachetar singur pentru
prevenția AVC recurent criptogenic predominant la pacienții
cu vârsta între 16-60 ani. În
Europa, pentru mai mult de un
deceniu, în cele mai multe țări,
conduita a fost mai liberală și
pro închiderea cu device a FOP.
Din noiembrie 2017, ghidurile
de practică medicală canadiene
au fost actualizate și recomandă
închiderea FOP plus tratament
antiplachetar față de tratament
antiplachetar singur la pacientii între 18-60 ani cu AVC/ AIT
criptogenic (6) .
Rezultatele studiilor randomizate CLOSE, REDUCE, DeFENCE – PFO, care au inclus
pacienții cu FOP cu caracteristici high-risk (asocierea de anevrism de SIA, sept hipermobil,
șunt moderat-sever, FOP de
dimensiuni mari), față de studiile anterioare care au inclus
pacienți neselectați cu AVC
criptogenic, subliniază necesitatea caracterizării pacienților
în fenotip cu risc înalt și fenotip
cu risc scăzut, înainte de a lua o
decizie în ceea ce privește terapia. Acest lucru este susținut și
de o analiza cost-eficiență care
a demonstrat beneficiu pentru
15 ani doar la pacienții cu fenotip cu risc înalt, față de cei cu
fenotip cu risc scăzut unde nu
exista beneficiu suplimentar cu
închidere percutană față de tratamentul medical (5).
În 2018, 8 societăți știintifice
europene (EAPCI, ESO, EHRA,
EACVI, AEPC, ESC working
group of GUCH, ESC working
group on thrombosis, EHA,
EUBS) au publicat un document
consensual stabilind recomandările de tratament pentru managementul FOP pe baza celor
mai bune evidențe științifice
până în acest moment (5).
Închiderea percutană a FOP
este recomandată la pacienții
de vârsta 18-65 ani, care au un
AVC/ AIT sau embolie sistemică criptogenică confirmată
și cu o probabilitate înaltă estimată pentru rolul cauzal al
FOP, evaluată clinic, anatomic
și imagistic precum și un risc
înalt de recurență ( figura 4).
Probabilitate înaltă de cauzalitate AVC și FOP este sugerată
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de prezența anevrismului de
sept interatrial, hipermobilitatea septului interatrial, șunt
moderat/sever, tromboza venoasă profundă/embolie pulmonară simultan. Elemente
cu o valoare mai mică dar care
susțin această asociere sunt :
FOP tunelizat, rețea Chiari importantă, valva Eustachio proeminentă, calătorii prelungite,
imobilizare, chirurgie majoră
recentă, istoric de tromboză
venoasă
profundă/embolie
pulmonară, vârsta sub 55 ani,
absența factorilor de risc pentru AVC, scorul ROPE. Riscul
înalt de recurență este indicat
de prezența anevrismului de
sept interatrial sau tulburări
de coagulabilitate. Alte elemente posibil sugestive pentru
risc crescut de recurență sunt
vârsta înaintată, dimensiunea
FOP, necesarul de tratament
antiplachetar versus anticoagulant, AVC survenit în timpul
tratamentului antitrombotic (5).
De asemenea închiderea percutană poate fi considerată și
la pacienții peste 65 ani și sub
18 ani. Se considera rezonabilă închiderea FOP la pacienții
cu eveniment criptogenic
(AIT, AVC, embolie sistemică)
survenit în timpul tratamentului cu anticoagulant sau
antiplachetar.
Terapia duală antiplachetare este reocmandată pentru
1-6 luni post intervenție. Se propune ca monoterapie antiplachetară să se continue pentru
cel puțin 5 ani postprocedural
cu posibilitatea de a continua
peste 5 ani în funcție de riscul
hemoragic al pacientului. Se
propune profilaxia antibiotică
pentru orice procedură invazivă
efectuata in primele 6 luni de la
implantare.
Documentul publicat în 2018
de Socientatea Britanică de
Cardiologie (16) ia în considerare
aceleași posibilități terapeutice
pentru tratamentul AVC criptogenic și FOP: tratament antiagregant, angicoagulant și închidere
cu device. Dacă închidere cu device este posibilă, modalitatea
preferată este aceasta, combinată cu tratamentul antiagregant.
Dacă închiderea nu este posibilă
se recomandă tratament anticoagulant sau antiagregant, cu
mențiunea preferinței tratamentului anticoagulant.

Foramen ovale patent, care până
recent a fost considerat o variantă a normalului, poate fi incrimat
în patologii diverse. Tratamentul său prin închidere cu device
rămâne un subiect de controversă: studiile recente au arătat
beneficiul acestei proceduri dar rămâne deschisă întrebarea care
anume pacienți ar putea beneficia de această procedură.
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ARTEFACTELE EXPLORĂRII CT
ÎN EXAMINĂRILE CARDIACE
Dragoș Cuzino, Cristian Grădinaru, Silviu Stanciu
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central

Tedințele în explorarea imagistică a cordului și a arterelor coronare au fost puse în pratică datorită
progreselor tehnicii medicale spectaculoase înregistrate în ultimii ani. Acestea permit studii
angiografice prin CT multislice și multidetector, care pot elimina artefactele de mișcare generate
de contracțiile inimii.

S

tudiul coronarografic
prin CT poate oferi
informații în strânsă
corelație cu alegerea
pacientului potrivit unei astfel
de investigații de către medicul
prescriptor. Despre pacientul
selectat și căruia i se recomandă examinarea putem afirma
că ar trebui să îndeplinească
cel puțin două condiții: să aibă
probabilitate de boală arterială coronariană și să aibă un
puls stabil, cu valori de aproximativ 60 bătăi pe minut cu sau
fără medicație. Este tipul de
investigație care necesită o
strânsă colaborare între medicul care recomandă examinarea, echipa medicală care o
efectuează și pacient.
Tomografia Computerizată
(CT) a câștigat recunoașterea
ca metodă de investigație foarte eficientă în explorarea neinvazivă a unei largi varietăți de
maladii cardiace. Dintre acestea, cea mai eficentă exploare
este cea cardiacă datorită valorii înalt predictive negative, cu
alte cuvinte excluderea maladiei ischemice cardiace la

pacienții cu risc intermediar
simptomatici atunci când arterele coronare au calibru normal sau aproape normal. Avansul tehnologic continuu a reușit
obținerea unei viteze de rotație
a tubului tot mai mare precum
și utilizarea în același timp a
unui număr tot mai mare de
coroane de detector, aspecte
care au crescut rezoluția
spațială a metodei foarte mult.
Mari progrese au apărut și în
îmbunătațirea caracterizării și
vizualizării perfuziei structurilor cardiace și evaluarea CT a
funcției cardiace. Toate aceste
progrese au apărut simultan
cu reducerea dozei de iradiere.
Metoda este însă foarte vulnerabilă la multiple artefacte
care pot apărea. Aceste artefacte trebuie cunoscute pentru
că pot simula diferite tipuri de
patologie.
În principiu CT coronariană
se poate efectua în mod prospectiv și retrospectiv dar în
amble cazuri achiziția datelor
se face sub control ECG. În
achiziția retrospectivă datele
se adună în timpul unei achi

ziții continue și
reconstrucția datelor se face în orice
fază a ciclului cardiac iar
doza de iradiere este relativ
mare.
În cazul achiziției prospective reconstrucția se face în mod
axial de tipul „step-and-shoot“
în care datele sunt achiționate
între două intervale R-R ale ciclului cardiac. Masa de examinare se deplasează apoi la noul
interval și această modalitate
permite o iradiere relativ mică.
Această modalitate de achiziție
a fost eficientizată de noua
generație CT de tip „dual source“ – cu două tuburi de raze X
care scanează complementar.
Totodată, tot cordul poate fi
scanat într-un singur ciclu cardiac și se minimalizează artefactele. Tehnica necesită ritm
cardiac stabil ideal sub 60 de
bătăi pe minut iar volumul explorat este de peste 32cm.
Rezoluția temporală este îm
bunătățită prin utilizarea re
construcției parțiale.
Calitatea explorarării cardiace poate fi limitată de multiple tipuri de artefacte care
pot apărea în practica medicală obișnuită. Acestea se pot datora atât pacienților cât și limitelor tehnice ale metodei. Artefactele pot fi generale sau pot
avea anumite particularități
specifice explorării cardiace.

Artefacte legate de
pacient:
• metalice
• de mișcare; respirație;
pulsație

Imaginea 1. Secțiune CT obținută prin CT cu contrast – instalație
cu 256 de detectori și ECG gating. Imagine artefactată de
extrasistole în timpul examinării.

Artefacte date de
contrastul iodat
Pseudotrombusul: la nivelul confluentelor venoase; în
venele pulmonare; în trunchiul venos brahiocefalic si
vena cavă superioară; pseudoleziuni în venele hepatice surprinse în câmpul de scanare.

Principalele artefacte sunt:
• Artefactul de tip beam hardeningde întărire a fasciculului
• Efectul de volum parțial (partial
volume effect)
• Artefactele de mișcare datorate
mișcării pacientului și respirației
(motion artifact)
• Datele de achiziție și erorile
de interpolare (data gaps and
interpolation errors)
• Erorile ECG- de interpretare ECG
• Artefactele care mimează stenoza
coronariană (pseudostenosis)
• Artefactele de reconstrucție a
traiectului arterial (centerline
tracking artifact)
• Artefactele datorate metalelor (star
artifact)
• Artefactele de zgomot (quantum
mottle)
• Artefactele în bandă (streak artifact)
• Artefactele datorate prizei
reduse de contrast (poor contrast
enhancement)

Artefacte specifice
modului spiral de
achiziție continuă a
datelor
• în plan transversal
aceleași ca cele din
achiziția secvențială;
• artefacte suplimentare datorită proceselor de interpolare; sunt amplificate
când se utilizează un pitch
mare (pitch= distanța pe
care se mișcă masa de examinare ăn timpul rotației
de 360 de grade a tubului) ;
deformarea structurilor în
directia axei z;
• calibrarea necorespunzătoare a detectorilor duce la
apariția de ringuri (imagini sub formă de inele) hipodense în jurul pacientului ducând la un aspect de
„zebră“ pe reconstrucțiile
multiplanare MPR (multiplanar reconstructions).

Efectul de volum parțial
Într-un mediu heterogen
compus din structuri ce prezintă coeficienți de atenuare
diferiți, măsurarea densității
într-un punct al unei secțiuni
groase, reflectă coeficientul de
atenuare mediu care nu permite individualizarea diferitelor
elemente ce intră în alcătuirea
grosimii secțiunii.

Fotopenia și zgomotul
O imagine CT este cu atât
mai fotopenică cu cât numărul
de fotoni este mai mic. Acest fenomen afectează rezoluția în
densitate. Creșterea rezoluției
în densitate se poate obține
crescând grosimea secțiunii,
crescând durata de expunere
(risc de artefacte de mișcare)
sau crescând intensitatea fasciculului de raze X. Dublarea
rezoluției în densitate conservând rezoluția spațială se poate
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Prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienţii adulţi cu boală
coronariană ischemică (BCI) cu risc crescut de evenimente ischemice
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obține prin creșterea dozei de
iradiere de 4 ori.

Artefactele de mișcare
Numărul și amplitudinea lor
pot crește cu durata scanării;
scurtarea timpului de achiziție
în achiziția spirală mai ales în
CT multislice minimalizează
artefactele de mișcare.
Trecerea fasciculului de
raze X prin țesuturi cu coe
ficienți de absorbție ridicați și
cu diferențe foarte mari de
densitate este responsabilă de
o autofiltrare și de absorbția fotonilor ce au energia cea mai
slabă; fasciculul rezidual este
astfel constituit numai din fotoni de energie ridicată, pentru
anumite traiecte profilul de
atenuare putând fi alterat. Un
exemplu îl constituie artefactele de os din fosa cerebrală posterioară materializate sub forma unor benzi hipodense proiectate peste trunchiul cerebral între cele două piramide
pietroase sau calcificările coronariene sau cardiace precum și
corpurile străine metalice aflate în vecinătatea unor structuri cu densitate mică; pentru
minimalizarea sa este necesară realizarea unei filtrări ale
fasciculului de raze X și utilizarea unui KV ridicat.
Fereastra de vizualizare
selectată afectează contrastul
și zgomotul. Dacă fereastra este
largă, contrastul din imagine
este redus, ducând la o limitare
a detecției leziunilor focale din
ficat și pancreas. O fereastră îngustă determină creșterea zgomotului și șterge posibilitatea
individualizării structurilor lipomatoase și a leziunilor cantonate în grăsimea intra sau extraperitoneală: edem, infiltrație
sau acumulări aerice.
Aspectul de artefact de metal sau în bandă (streak artifact) se poate datora unor multiple cauze. Complexitatea artefactului se poate datora unei
asocieri de zone strălucitoare și
de zone de fotopenie. Artefactul
se datorează densității metalice
dar și zonei de interfață cu stucturi hipodense. Artefactul se
asociază adesea cu artefactul
de tip undersampling de sub
eșantionare și este mai evident
în cazul obiectelor mici sau cu
margini ascuțite și în caz de
structuri cu număr atomic
mare. Acest artefact apare în
cazul scanării unor stenturi,
pacemakerului, sau de defibrilatoare implantabile asociate
cu cabluri, fire sau clipuri meta-

lice. Reducerea artefactelor de
miș
care necesită aplicarea de
metode multiple. Artefactul
beam-hardening de întărire
poate fi redus prin amplificarea
potențialului electric sau crearea sistemului de tip monoenergie virtuală monoenergetică dintr-o sursă de tip dual.
Efectul de volum partial poate fi
micșorat prin creșterea rezo
luției spațiale. Se mai folosesc și
alte algoritmuri de scanare pentru netezirea marginilor in regiunea de contact.
Artefactul de tip Quantum
Mottle sau de tip zgomot
crescut (CT noise) apare secundar fotopeniei atunci când
o cantitate mica de fotoni ajunge la detectori. Chiar dacă
acesta nu este un artefact el
conduce la o calitate redusă a
imaginii. Cea mai frecventă cauză a unei astfel de imagini
zgomotoase este greutatea
mare a pacientului, în special
la pacienții obezi. Acest artefact este întâlnit la obezi pe
axa transversală iar la pacienții
care nu sunt obezi la nivel mediastinal pe direcția anteroposterioară. Reducerea sau
anularea acestei imagini de tip
zgomotos în bandă se poate
face prin creșterea numărului
de fotoni și optimizarea modulării intensității curentului la
nivelul tubului de raze X. Spre
deosebire de explorările de alt
tip pentru care zgomotul imaginii depinde de pitch, cele
pentru explorarea cardiacă depind doar de raportul curent/
timp. Algoritmul de recon
strucție a imaginii poate fi folosit pentru diminuarea artefactelor. Acest tip de artefacte
se pot potența astfel încât pot
produce imagini cu sem
ni
ficație clinică incertă. Modificări ale ferestrei de vizualizare
a imaginilor, un volum mai
mare de substanță de contrast
cu concentrație mare cumulate cu alte modalități pot optimiza aspectul imaginilor. Pe
de altă parte, la pacienții cu
stenturi, cu calcificări extensive și clipuri chirurgicale toate
aceste artefacte pot fi depășite.
Artefactele de tip bandă
„streak artifact“ rezultă prin
amestecul de imagini în timpul achiziției sau reconstrucției
de imagini în diferite planuri.
Reducerea timpului de scanare, obținerea unui pitch cât mai
mare, omogenizarea contrastului în aortă, în ventriculul
stâng și arterele coronare sunt
soluții care pot influența aspectul imaginilor.
Artefactul poor contrast

enhancement sau de substan
ță de contrast insuficientă
poate apărea din motive variate
începând de la tehnică la pacient. Alegerea unei substanțe de
contrast nepotrivite și injectarea cu parametri improprii pot
produce aspect de enhancement insuficient. Extravazarea
paravenoasă de substanță de
contrast poate deasemenea reduce cantitatea care ajunge în
torentul circulator. Acoperirea
insuficientă a ariei explorate ca
și alegerea inadecvată a sistemului de parametric de tip bolus tracking produc timpi de
scanare inadecvați și imagini
care sunt suboptimale pentru
analiză. Același aspect poate
apărea și în insuficiența cardiacă, hipertensiunea pulmonară,
mal
adiile valvulare, manevra
Valsalva care pot afecta negativ
calitatea imaginilor în explorarea cardiacă și a arterelor coronare. Obezitatea afectează cu
același efect calitatea imaginilor. Raportul contrast/zgomot
este mic. Pentru evitarea acestor artefacte este necesară parcurgerea mai multor pași. Volumul agentului de contrast, densitatea sub
stanței de contrast
precum și fluxul pot fi ajustate
și optimizate în funcție de
particularitățile pacientului.
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Imaginea 2. Datorită artefactelor de mișcare nu se pot reconstitui
eficient conform algortimului traiectele arterelor coronare.

Imaginea 3. Reconstrucție eficientă conform algoritmului a
imaginilor arterelor coronare. Măsurători și evaluare anatomică a
traiectelor epicardice ale arterelor pe întreg traiectul lor.

Artefactele de mișcare
sunt cele mai des întâlnite artefacte la examinarea CT cardiacă
și includ mișcările cordului,
mișcările respiratorii și ale
corpului.
Artefactele datorate
mișcărilor cordului
Principala provocare a examinării CT de cord este obține
rea unor imagini statice de
înaltă calitate ale cordului în
mișcare. Pentru tehnicile care
obțin imagini pe parcusul mai
multor cicluri cardiace este necesar un ritm lent și regulat.
Frecvențele cardiace înalte
sunt principala cauză a artefactelor de mișcare, acestea
putând fi agravate de un ritm
neregulat sau extrasistole.
În plan axial, artefactele datorate mișcării cordului
pe perioada unui singur ciclu
cardiac pot aparea ca zone
neclare de blurring, ghosting,
winging sau streaking. Calciul sau un stent metalic pot
produce dungi albe și întunecate alternative care pornesc
de la acestea în artefactul de
tip streaking. Acest artefact
poate lua un aspect variat în
funcție de fazele cardiace,
spre deosebire de artefactul
beam-hardening.

Imaginea 4. Artefacte datorită valvei metalice care fac dificilă
evaluarea structurilor cardiace din vecinătate. Radiațiile
difuzează.

La nivelul arterei coronare
drepte apar cele mai multe artefacte de miscare, fiind urmate în ordinea frecvenței de cele
produse de artera circumflexă,
de trunchiul arterei coronare
stângi și de artera descendentă
anterioară.
Un ritm neregulat poate sa
producă artefactele în „trepte de
scară“ care se manifestă ca zone
de discontinuitate ale structurilor anatomice și pot mima stenoze, mai ales în secțiunile axiale. Benzi liniare pot fi vizualizate și în planurile sagitale, coronale, sau în reconstrucțiile
tridimensionale.

Timpul de achiziție este corelat cu gating-ul ECG pentru a
reduce acest tip de artefacte și
pentru a se obține imagini cât
mai bune.
Pentru a reduce apariția
acestor artefacte se pot reduce
cât mai mult mișcările cardiace
sau se poate scădea timpul de
achiziție. Cea mai eficientă metodă constă în reducerea
frecvenței cardiace și stabilizarea ritmului cardiac. Astfel, se
obțin imagini mai bune și poate
crește sensibilitatea pentru evaluarea stenozelor coronariene.
Acestea se pot realiza prin administrarea β-blocantelor (pe
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Imaginea 5. Chist hidatic miocardic cu calcificări parietale care
artefactează parțial regiunea adiacentă.Secțiune axială

Imaginea 6. Reconstrucție în plan coronal. Chist hidatic miocardic
cu calcificări parietale care artefactează parțial regiunea
adiacentă. Extensie în septul interventricular.

Imaginea 7. Reconstrucție în plan sagital. Chist hidatic miocardic
cu calcificări parietale.

cale orală sau intravenoasă) înaintea examinării. Acestea pot fi
ineficiente la unii dintre pacienți
sau la cei care prezintă contra
indicații de admistrare. Prin
scăderea frecvenței cardiace se
alungește diastola și crește timpul în care se poate face scanarea inimii. O alură ventriculară
<60 bătăi/minut este recomandată pentru a obține imagini optime, aceasta variind odată cu
rezoluția temporală a instalației
CT. În timpul apneei din inspirul profund inițial scade frec
vența cardiacă, iar apoi crește.
La administrarea de contrast și
la pacienții anxioși frecvența

poate crește brusc și pot apărea
artefactele de mișcare.
Imagini mai bune se pot
obține folosind tomografe de ultimă generație, cu o viteză mare
de rotație a gantry-ului (care
crește rezoluția temporală), cu
două surse de raze X, cu dectectori cu zonă largă (ex peste: 16
cm), care pot să exploreze
print-o singură scanare întreaga inimă pe perioada unui ciclu
cardiac și care obțin cât mai
multe date și cu scăderea iradierii pacientului, reducând astfel
apariția artefactelor apărute în
timpul reconstrucțiilor.
Rezoluția temporală efecti-

vă poate să fie crescută folosind reconstrucții multisegment, în care imaginea se formează utilizând date colectate
pe parcursul a mai multor bătăi cardiace succesive. Astfel
rezoluția temporală crește cu
numărul ciclurilor cardiace folosite. Acestea sunt posibile
numai cu gating ECG retrospectiv, frecvențe și ritm cardiac regulate. Pentru această
tehnică este nevoie să nu se
schimbe frecvența cardiacă și
să nu apară extrasistole astfel
încât inima să fie în aceiași
poziție în fazele ciclurilor cardiace folosite în timpul examinarii. Dacă aceastea variază,
apar artefactele de mișcare.
Tomografele computerizate
folosesc algoritmi pentru a compensa mișcările cordului. Există
și metode de postprocesare pentru reducerea artefactelor. La
frecvențe <60 bătăi/min, artefactele sunt minimizate în
reconstrucția de la mijlocul spre
sfârșitul diastolei (70%), iar la
frecvențe >65 bătăi/min în cele
de la sfârșitul sistolei (35%). Diferite structuri se văd mai bine în
diferite faze ale ciclului cardiac,
astfel fiind necesare multiple
reconstrucții.
Artefactele datorate miș
cărilor respiratorii apar atunci
când pacientul nu poate să
mențină apneea în timpul
achiziței. Ele pot fi reduse prin
timpul de scanare, însă pentru
pacienții dispneici acest lucru
poate să nu fie suficient. Cel mai
mare risc este la sfârșitul examinării, atunci când pacienții nu
mai reușesc să își blocheze
respirația.
Artefactele respiratorii sunt
asemănătoare cu cele din timpul mișcărilor cordului, includ
discontinuități, dar spre deosebire de acestea, ele pot să producă artefacte și asupra structurilor extracardiace cum ar fi sternul, coastele, aorta descendentă.
Dacă pacientul inspiră în
timpul scanării cranio-caudale,
arterele coronare sau diafragmul pot aparea dublate, iar dacă
pacientul expiră poate apărea
un spațiu gol în porțiunea inferioară a cordului. Înaintea
examinării pacientul trebuie să
primească instrucțiuni clare cu
privire la comenzile respiratorii (apnee după inspir profund)
pentru a crește complianța. La
pacienții dispneici poate fi utilă
hiperventilația înaintea examinării sau suplimentarea cu oxigen pentru a se putea crește durata apneei. Când apar artefacte
severe în zone importante poate
fi necesară repetarea scanării.
Artefactele
secundare

mișcărilor corpului apar
atunci âand pacientul se mișcă
în timpul achiziției și sunt asemănătoare cu cele descrise anterior. Ele pot fi minimalizate
explicând pacientului întreaga
procedură și cât este de important sa rămână nemișcat. Acestea sunt utile pentru scăderea
anxietății pacientului, pentru
ca acesta să fie pregătit pentru
mișcarea mesei și zgomotul
produs de gantry.
Efectul de volum parțial
apare atunci când într-un singur voxel sunt cuprinse structuri cu densitati diferite. Atenuarea din acest voxel este media atenuarilor structurilor din
interiorul acestuia. Volumul
parțial este mai pronunțat la
interfețele dintre țesuturi cu
diferențe mari de densitate dintre ele, cum ar fi lumenul coronarian și plăcile calficate sau
stenturile.
Un tip important de volum
parțial apărut la tomografia
cardiacă este calcium blooming. În arterele coronare cu
calcificări întinse și dense, efectul de volum parțial împreună
cu un oarecare grad de artefact
de mișcare face calciul să apară
mai mare decât este în realitate. Acest lucru duce la supraestimarea stenozelor. Din cauza
acestui artefact, unele centre
nu fac angiografie CT coronariana la un scor de calciu >1.000
unități Agatston.
Artefactul de calcium blooming poate fi redus prin creș
terea rezoluției spatiale (scaderea dimensiunii voxelului), creș
terea energiei fasciculului de
raze X (scăderea atenuării obiec
telor dense și reducerea dife
renței de atenuare dintre structuri), folosirea dual-energy CT,
creșterea lățimii ferestrei CT.
Beam hardening apare
atunci când fasciculele de raze

CONCLUZII

X sunt compuse din fotoni cu
energii variate. Atunci când
acestea trec printr-un obiect,
razele X cu energii joase sunt
atenuate mai mult față de cele
cu energii înalte. Astfel fasciculul de raze X care iese din obiect
este „întărit“ și are media energiilor mai mare decât fasciculul
inițial. Efectul acestui artefact
este mai evident atunci când
fasciculul de raze X întâlnește
medii cu coeficient de atenuare mare cum ar fi substanța de
contrast iodată, osul sau metalul (fire, clipuri etc.). După ce
fasciculul este întărit pătrunde mai usor țesuturile și astfel
este receptionat de detector ca
și cum ar fi mai puternic decât
dacă nu ar fi întâlnit mediile
dense.
Se manifestă ca pete întunecate sau dungi aparute în spatele unui obiect dens. Când
apare în vecinatatea unei plăci
calcificate poate fi greșit interpretat ca o placă ateromatoasă
necalcificată. Câteodată poate
apărea postchirugical odată cu
apariția bulelor de gaz din mediastin sau din trunchiul arterei pulmonare și poate impiedica vizualizarea optimă a grefelor de bypass coronarian.
Artefactul de beam hardening poate fi redus prin folosirea de la început a unui fascicul
mai dur sau cu un kilovoltaj
mai înalt, sau prin folosirea tomografelor computerizate dual-energy care pot diferenția
mai bine calciul de iod.
Acest artefact poate fi des
întalnit din cauza prezenței de
contrast dens nediluat din vena
cava superioară sau din atriul
drept în momentul examinării.
O măsură de prevenire a acestui
inconvenient este injectarea de
ser fiziologic pe injectomat imediat după injectarea contrastului iodat pentru a spăla contrastul din vena cavă superioară.

Saltul calitativ uriaș dobândit
de progresele tehnologice spectaculoase ale tomografiei
computerizate trebuie valorificat prin includerea acestei tehnici
valoroase în practica obișnuită și în algoritmele de examinare
corespunzătoare ale pacientului cu suferință cardiacă. Ultima
etapă este cea în care trebuie folosite eficient datele și imaginile
obținute și în care cardiologul primește de obicei un raport
și un CD cu imagini prelucrate de către radiolog în etapa de
postprocesare a datelor. Etapele de achiziție, reconstrucție și
procesare a imaginilor reprezintă pentru clinicianul radiolog doar
noțiuni pe care trebuie să le cunoască și să le supravegheze în
activitatea sa. Din practica medicală considerăm că pentru
înțelegerea și implementarea terapeutică a rezultatelor trebuie
formată o echipă mixtă radiolog-cardiolog, iar cunoașterea de
către clinician a câtorva principii legate de achiziția, reconstrucția
și procesarea imaginilor ar ajuta la interpretarea și judecarea
minuțioasă a studiului coronarografic, în special în momentele
de cumpănă diagnostică, atunci când orice detaliu contează,
mai ales într-o tehnică generatoare de artefacte suplimentar
prin natura ei (mișcarea arterelor coronare pe lângă cea dată
de respirație sau mișcarea pacientului) sau de coexistența unei
patologii asociate vizibilă în imaginile achiziționate.
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Orizonturi terapeutice
pentru inhibitorii
de PCSK9 (alirocumab)
Silviu STANCIU, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central

Medicația hipocolesterolemiantă constituie o clasă terepeutică în plină dezvoltare și expansiune clinică cu tendința de
extindere a indicațiilor în practică, mai ales în ceea ce privește noua clasă de inhibitori de PCSK9. Inhibitorii de PCSK9
reprezintă o clasă recentă de hipolipemiante care produce o scădere puternică a LDL-c, cu efecte benefice pe regresia
plăcii de aterom și reducerea semnificativă a evenimentelor cardiovasculare (1).

Î

n 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 (2).
Astfel, conceptul de ținte terapeutice
promovat de ghidurile europene și nord
americane în prevenția 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 (3).

Pacienții candidați pentru
tratamentul cu inhibitori de
PCSK9
Conform ultimului ghid adaptat
în 2017 privind utlizarea inhibitorilor
de PCSK9 există 3 categorii mari de
pacienți care au indicație pentru această clasă terapeutică (4):
• 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.
Plecând de la aceste recomandări,
pentru medicul practician apare provocarea de a identifica pacienții la care
se poate obține cel mai mare beneficiu
în prevenția secundară a bolilor cardiovasculare. Astfel, analizând rezultatele
recente ale studiilor clinice randomizate, cei mai buni candidați pentru inhibitorii de PCSK9 ar putea fi pacienții din
următoarele categorii clinice:
• sindrom coronarian acut recent cu

Figura 1. Curba
Kaplan Meyer
ce arată evoluția
pentru 4 ani
a obiectivului
primar (incidența
cumulativă
MACE) – adaptat
după G.G.
Schwartz (6)

LDL-c în afara țintelor terapeutice;
• prezența ateromatozei cu nivele crescute de LDLc și intoleranță la
statine;
• ateromatoză și diabet zaharat;
• arteriopatia obliterantă periferică;
• orice pacient cu evenimente cardiovasculare recurente.

Recent, în martie 2019, Comisia Europeană a aprobat o nouă indicație pentru
alirocumab alături de hipercolesterolemia
primară și dislipidemia mixtă: boala cardiovasculară aterosclerotică stabilită, fiind
indicat la adulți pentru reducerea riscului cardiovascular prin scăderea valorilor
LDL-c, ca tratament adjuvant la corecta-

Despre ODYSSEY OUTCOMES
ODYSSEY OUTCOMES a evaluat efectul alirocumab asupra apariției MACE la pacienții
care au avut un SCA înainte de înrolarea în studiu și care se aflau deja în tratament intensiv cu statine sau statine în doza maximă tolerată. Pacienții au fost randomizați să
primească alirocumab (n=9462) sau placebo (n=9462) și au fost urmăriți un timp mediu
de 2,8 ani, unii dintre ei fiind tratați până la 5 ani. Aproximativ 90% din pacienți se aflau în
tratament intensiv cu statine.
Studiul a fost conceput să mențină valorile LDL-C ale pacienților între 25-50 mg/dl (0,651,29 mmol/L), prin utilizarea a două doze diferite de alirocumab (75 mg și 150 mg). Pacienții tratați cu alirocumab au început studiul cu o doză de 75 mg o dată la două săptămâni și au fost trecuți pe doza de 150 mg o dată la două săptămâni dacă valoarea LDL-C
s-a menținut peste 50 mg/dl (1,29 mmol/l) (n=2615). Unii dintre pacienții trecuți pe doza
150 mg au fost trecuți înapoi pe 75 mg, în cazul în care valoarea LDL-colesterolului a
scăzut sub 25 mg/dl (0,65 mmol/l) (n=805). Pacienții care au prezentat două rezultate
consecutive ale valorilor LDL-C sub 15 mg/dL cu doza de 75 mg (n=730) au întrerupt
tratamentul activ cu alirocumab până la terminarea studiului.
Studiul și-a atins obiectivul primar și a demonstrat eficacitatea alirocumab în reducerea
nivelelor de LDL-c care poate fi implementată facil în practică prin exploatarea judicioasă a
rezultatelor pozitive obținute (6,7):
• Obiectiv primar: alirocumab a redus semnificativ riscul de evenimente majore cardiovasculare (MACE) cu 15% (p<0.001) comparativ cu placebo (vezi figura 1);
• alirocumab a redus semnificativ riscul evenimentelor cardiovasculare majore (MACE) la
pacienții care au suferit recent un sindrom coronarian acut (pana la un an de la eveniment) și nu au reușit să-și atingă obiectivele de scădere a lipidelor folosind statine in
doze maxime tolerate;
• analiza pe subgrupuri a evidențiat beneficii importante la pacienții cu LDL-C ≥ 100
mg/dL (la includerea in studiu), care prezintă un risc mai mare de evenimente majore
cardiovasculare( MACE); la această categorie de pacienți, în grupul cu alirocumab reducerea MACE a fost de 24% (HR 0.76; 95% CI, 0.65-0.87), iar mortalitatea de orice
cauză a fost cu 29% mai mică (HR 0.71; 95% CI, 0.56-0.90) comparativ cu placebo.

MAI 2019
rea altor factori de risc în asociere cu statină în doza maximă tolerată, singur sau în
asociere cu alte terapii hipolipemiante (la
pacienții care nu tolerează statinele) (5).
Aprobarea Comisiei Europene s-a
bazat pe rezultatele studiului de fază 3
- ODYSSEY OUTCOMES care a evaluat
efectul adăugării terapiei cu alirocumab
la tratamentul cu statine în doza maximă tolerată la pacienți care au avut un
SCA cu 1-12 luni înainte de înrolarea în
studiu, rezultate publicate în The New
England Journal of Medicine în 2018 (6).

Discuții și concluzii
Reducerea LDL-c reprezintă principala țintă terapeutică în practică ce
a demonstrat scăderea proporțională
a riscului cardiovascular iar dezvoltarea unor noi scoruri de risc (ex. genetic
sau imagistic) ar putea constitui instrumente utile în intervenția medicamentoasă timpurie cu beneficii directe
în monitorizarea eficacității terapiilor
hipocolesterolemiante.
Medicația
hipocolesterolemiantă
cu inhibitorii de PCSK9 are dovezi puternice în ceea ce privește profilul de
siguranță și eficacitatea atât în prevenția
primară dar mai ales în prevenția secundară unde efectele au un impact
epidemiologic și socio-economic consistent, existând o preocupare de studiu
sporită în identificarea de dovezi ce ar
putea susține extinderea indicațiilor terapeutice în practica medicală.
Inhibitorii de PCSK9 nu înlocuiesc
statinele ci aduc un aport terapeutic
suplimentar acolo unde acestea nu-și
exercită efectele pentru a atinge țintele
terapeutice sau acolo unde nu pot fi utilizate (ex. intoleranță la statine), având
un mecanism de acțiune complementar
și un efect terapeutic semnificativ, demonstrat pe relația- reducerea riscului
de a dezvolta boală coronariană ischemică pe unitatea de LDL-c scăzută.
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NOILE ANTIDIABETICE ORALE
CE TREBUIE SĂ ȘTIE CARDIOLOGII?
Gabriela Radulian, Cătălina Cîrstea, Oana Drăgulin
Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N. Paulescu“

În ultimele două decenii, managementul pacienților cu diabet
devine din ce în ce mai complex, cu multiple variante disponibile
pentru îmbunătățirea controlului glicemic.

E

voluția
progresivă
a diabetului zaharat de tip 2 necesită
evaluarea periodică
a pacienților și intensificarea
controlului metabolic odată ce
țintele terapeutice nu mai sunt
atinse. Odată cu dezvoltarea tot
mai vastă a ghidurilor de practică, este necesară abordarea
centrată pe pacient, cu întrunirea nevoilor individuale. Astfel,
studiile încurajează din ce în ce
mai mult folosirea tratamentelor personalizate care pun în
balanță beneficiile controlului
glicemic dar și reducerea riscului cardiovascular.
Asociația Americană de
Diabet (ADA) recomandă evaluarea factorilor de risc cardiovascular cel puțin o dată pe
an la pacienții diagnosticați cu
diabet zaharat. Dintre aceștia
se pot menționa: hipertensiunea arterială, dislipidemia,
fumatul, istoricul familial de
boală coronariană, boala cronică de rinichi și albuminuria.
Sunt necesare intervenții intensive asupra stilului de viață,
accentul fiind pus pe pierderea în greutate, prin aport caloric scăzut și activitate fizică
crescută
Datorită costului scăzut, absenței efectelor adverse semnificative și posibilului efect benefic asupra riscului cardiovascular, metforminul este considerat
tratamentul de primă intenție
în majoritatea ghidurilor.
În prezent, multiple cercetări
au demonstrat reducerea semnificativă a evenimentelor cardiovasculare la pacienții cu diabet
de tip 2 tratați cu inhibitori de
SGLT-2 (empaglifozin, canaglifozin, dapagliflozin) sau agoniști
de GLP-1 (exenatide, lixisenatida, liraglutide, semaglutid).
Studiile pentru iSGLT-2 și
aGLP-1 au demonstrat reducerea riscului de hipoglicemii,
reducerea evenimentelor cardiovasculare și reducerea mortalității, astfel încât au căpătat
o atenție deosebită în ultima
perioadă.

Inhibitorii de SGLT-2
ISGLT2 reduc concentrația
glucozei plasmatice, inducând
glucozuria, îmbunătățind în
acest mod controlul glicemic,
independent de funcția β celulară și insulinosensibilitatea tisulară. Tratamentul cu iSGLT2
se asociază cu scădere ponderală și risc redus de hipoglicemie, precum și cu scăderea tensiunii arteriale.
Primul studiu cu outcome
cardiovascular utilizând iSGLT-2
a fost EMPA-REG OUTCOME,
unde s-au urmărit pacienții
tratați cu empaglifozin administrat zilnic, în comparație cu
placebo, la pacienții cu boală
cardiovasculară documentată.
Rezultatele au arătat o scădere
de 14% a riscului relativ de eveniment cardiovascular major,
reducerea tuturor cauzelor de
mortalitate, cu 33% a riscului
de progresie a insuficienței cardiace către insuficiență cardiacă congestivă. De asemenea,
s-a observat îmbunătățirea
profilului metabolic, scăderea
ponderală de aproximativ 2 kg
față de lotul placebo și scăderea suplimentară a tensiunii
arteriale cu 2 mmHg.
Rezultatele acestui studiu
au fost susținute și de studiul
CANVAS, care a evaluat beneficiile canaglifozinului asupra
pacienților cu boală cardiovasculară, comparativ cu placebo.
Astfel s-a demonstrat efectul
benefic al canaglifozinului asupra reducerii ricului de moarte
cardiovasculară, a infarctului miocardic față de placebo,
observându-se o reducere cu
33% asupra spitalizării pentru
insuficiența cardiacă.
Totodată, trebuie să nu neglijăm principalele efecte adverse ale iSGLT-2, astfel încât
tratamentul să fie pliat pe nevoile fiecărui pacient. S-a observant creșterea numărului
de infecții urinare și genitale,
tulburări
hidroelectrolitice,
creșterea tranzitorie a creatini-

nei serice și efecte asociate diurezei osmotice și depleției de
volum. O atenționare specială
este legată de creșterea riscului
de amputații la pacienții tratați
cu canaglifozin. Au fost raportate cazuri de cetoacidoză diabetică survenite în absența
hiperglicemiei semnificative
(cetoacidoză diabetică euglicemică). Simptomele asociate
cetoacidozei includ grețuri,
vărsături, dureri abdominale.
ISGLT-2 reduc riscul de insuficiență cardiacă la pacienții
cu diabet zaharat de tip 2 și
reprezintă o alegere de luat în
considerare pentru cei cu antecedente cardiace. De asemenea, aceștia pot fi o alegere inspirată și datorită scăderii riscului de progresie a bolii renale și
diminuării albuminuriei.

Agonistii GLP1
AGLP1 fac parte din clasa
incretino-mimeticelor. Incretinele sunt hormoni sintetizați
de celulele L intestinale („INtestinal seCRETion of INsulin“),
care acționează prin mai multe
mecanisme pentru a-și indeplini acțiunea hipoglicemiantă:
stimularea eliberării insulinei
din celulele beta pancreatice, dependența de ingestia de
carbohidrați, inhibarea eliberării de glucagon, întarzierea golirii gastrice, creșterea senzației
de sațietate, stimularea trans
cripției genei de insulină și
sinteză a insulinei, stimularea
creșterii masei celulelor B prin
scăderea apoptozei celulelor B
și stimularea creșterii celulelor B noi (conform studiilor pe
animale).
Din categoria incretinelor,
fac parte GLP1 (glucagon-like
peptide 1) și GIP (glucoselike insulinotropic peptide) și
ambele sunt inactivate de DPP4
(dipeptidil-peptidaza), motiv
pentru care metoda de administrare a aGLP1 este injectabilă.
În prezent, din clasa
agoniștilor GLP1 fac parte următoarele molecule: Exenatida (inclusiv forma cu eliberare
prelungită), Albiglutid, Liraglutidul, Lixisenatida, Dulaglutidul și Semaglutidul.

Mecanismul de acțiune:
creșterea concentrației intracelulare de AMPc, prin intermediul interacțiunii aGLP1 cu
receptorii specifici.
Tratamentul cu aGLP1 este
indicat pacienților cu diabet
zaharat tip 2. Se indică în asociere dublă cu biguanide (metformin), sulfoniluree sau tiazolidindionă, sau insulinoterapie,
sau triplă asociere cu metformin și sulfoniluree, sau metformin și tiazolidindione.
Avantajele acestui tip de
terapie sunt multiple, de la
efectul hipoglicemiant care
este primordial, până la scăderea ponderală importantă
și protecție cardio-vasculară,
dovedită, creșterea fracției de
ejecție cardiacă post-infarct și
scăderea TA.
Efectele asupra profilului lipidic s-au concretizat prin scăderea trigliceridelor, creșterea
HDL-CH, scăderea LDL-CH. Un
avantaj terapeutic al aGLP1 îl
constituie efectul dependent
de glucoză, astfel, atunci când
nivelul glicemiei este normal,
efectele aGLP-1 atât prin stimularea insulinei, cât și prin
inhibarea glucagonului, scad.
Dintre dezavantaje, trebuie
menționat modul de administrare (injectabil), reacții adverse digestive (greață, vărsături, scaune diareice). Trebuie
menționat riscul de pancreatită acută și cel de apariție a tumorilor tirodiene cu celule C,
de care trebuie să ținem cont la
inițierea tratamentului.

Outcome-ul principal a fost
reprezentat de infarctul miocardic, AVC sau moarte de cauză CV iar LEADER a demonstrat că în grupul tratat cu Liraglutide doar 13% comparativ
cu 14,9% în grupul placebo. De
menționat ca moartea de cauză CV a survenit la 4,7% dintre
cei tratați cu Liraglutide, comparativ cu 6% (cei din grupul
placebo).
Trebuie
menționat
că
LEADER a avut ca outcome
secundar evaluarea efectelor
renale ale Liraglutidului și a
identificat o scădere a riscului
de apariție sau agravare a nefropatiei cu 22% (prin analiza
persistenței macroalbuminuriei, dublarea creatininei serice,
end-stage renal disease-ESRD
sau moarte cauzată de ESRD.
De asemenea, Liraglutidul
poate fi utilizat în BCR avansat,
cu precauție, neavând specificată necesitatea adaptării dozei în funcție de rata de filtrare.

În cadrul studiului LEADER
(The Liraglutide effect and action in diabetes: evaluation of
CV ouctome results) s-a urmărit efectul Liraglutidului asupra
outcome-urilor cardiovasculare
a 9.340 de pacienți cu diabet
zaharat tip 2 și risc crescut de
boală CV sau cu BCV dovedită (aproximativ 80% dintre
participanți aveau BCV).

Rolul cardiologului este de
a identifica pacienții cu diabet
zaharat tip 2 și boală cardiovasculară sau risc crescut de
BCV și să recomande o re-evaluare diabetologică, în eventualitatea inițierii terapiei cu
aGLP1, cu dovezi de protecție
cardio-vasculară.

CONCLUZII

INSUFICIENȚA
CARDIACĂ PERSPECTIVE
PRIVIND aGLP1
În niciun studiu cu aGLP1
cu outcome cardiovascular
nu s-a evidențiat o creștere a
incidenței insuficienței cardiace, aceștia avand un efect neutru asupra spitalizării pentru
insuficiența cardiacă.

Bibliografie la autori.
oana_dragulin@ymail.com

Terapiile adresate diabetului
zaharat nu se mai axează în prezent doar pe scăderea glicemică,
ci și pe prevenția cardio-vasculară, îmbunătățirea funcției renale,
motiv pentru care persoanele cu diabet zaharat ar trebui să
beneficieze de o abdordare multidisciplinară, pentru atingerea
unui beneficiu maximal.
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Stenoza carotidiană asimptomatică se referă la îngustarea aterosclerotică cu cel puţin
50% a segmentului extracranian al arterei carotide interne (ACI) în absenţa antecedentelor
de accident vascular cerebral (AVC) ischemic sau atac ischemic tranzitor (AIT) ipsilateral
în ultimele 6 luni [1]. Ultrasonografic este definită ca stenoză carotidiană asimptomatică
moderată (îngustare peste 50%) sau severă (îngustare peste 70%), având prevalență de 2%,
respectiv 0.5% [2].
I. SCREENING
ȘI METODE DE
DIAGNOSTIC
Accidentul vascular cerebral ischemic reprezintă o
complicaţie redutabilă a aterosclerozei carotidiene, trombembolismul secundar stenozei carotidiene fiind responsabil de aproximativ 10-15% din
totalitatea AVC-urilor ischemice [3].
Screening-ul pentru detectarea stenozei carotidiene
asimptomatice nu este recomandat în populaţia generală
[4]. Deși riscul anual de AVC
ischemic la pacienţii cu stenoză carotidiană asimptomatică
trataţi farmacologic nu depăşeşte 1% [5], evaluarea ultrasonografică carotidiană poate
fi avută în vedere dacă există
cel puţin doi dintre următorii
factori de risc: hipertensiune
arterială, dislipidemie, tabagism, istoric familial (rudă de
gradul I) de ateroscleroză manifestată înainte de vârsta de
60 de ani sau de AVC ishemic
[6]. Nu există însă metode validate pentru a identifica persoanele cu risc crescut de stenoză carotidiană asimptomatică sau AVC ischemic la acești
pacienți.
Metodele noninvazive de
identificare şi cuantificare
(evaluarea extinderii și seve
rității bolii aterosclerotice) a
stenozei carotidiene asimptomatice sunt: ultrasonografia
Doppler carotidiană, tomografia computerizată cu angiografie (angioCT), rezonanța
magnetică cu angiografie (angioRM), rezonanța magnetică
cu substanţă de contrast şi
angiografia.
Având în vedere costul redus şi accesibilitatea, ultrasonografia Doppler carotidiană
este prima opţiune de scree-

ning imagistic, având sensibilitate de 94% și specificitate
de 92% pentru identificarea
stenozei carotidiene de 6099% [7]. Notăm însă existența
variabilității interobservator
ce crește riscul rezultatelor fals
pozitive, putând conduce în
mod eronat la tratament intervenţional prin endarterectomie sau stentare carotidiană,
cu riscurile aferente.
Cele mai folosite metode
ultrasonografice de cuantificare a severităţii stenozei carotidiene sunt cele propuse de
North American Symptomatic Carotid Endarterectomy
Trial (NASCET) şi European
Carotid Surgery Trial (ECST),
cu următoarele echivalenţe: o
stenoză de 50% NASCET este
echivalentă cu o stenoză de
75% ECST, iar o stenoză de
70% NASCET corespunde unei
stenoze de 85% ECST. În cazul
particular al plăcilor de aterom voluminoase de la nive-

lul bulbului carotidian dilatat,
gradul îngustării lumenului
vascular ar fi subapreciat prin
metoda NASCET (sub 50%), în
timp ce măsurarea prin ECST
ar documenta stenoza >70%,
situație cu impact decizional
terapeutic important [3].
Examinările angioCT şi angioRM sunt utile când sunt avute în vedere proceduri de revascularizare carotidiană, permi
țând vizualizarea arcului aortic, trunchiurilor supraaortice,
bifurcaţiei carotidiene, porți
unii distale a ACI, precum şi circulaţiei intracraniene. Astfel, se
recomandă ca stentarea carotidiană să fie precedată de efectuarea uneia dintre aceste investigaţii [8]. În cazul endarterectomiei, este indicat ca estimarea
ultrasonografică să fie completată cu una dintre aceste investigaţii sau repetată într-un centru vascular cu expertiză [8].
Tomografia computerizată
are sensibilitate de 85% şi spe-

cificitate de 93% în diagnosticul stenozei carotidiene de 7099% [9], permițând evidenţierea lumenului arterial și măsurarea diametrului rezidual prin
reconstrucţie tridimensională.
Examinarea prin rezonanţă magnetică presupune fie
secvenţe time-of-flight (TOF),
fie evaluare cu substanţă de
contrast, având sensibilitate și
specificitate comparabile (9199%, respectiv 88-99%) [10].
Deşi examinarea cu substanţă
de contrast prezintă avantajul imaginilor de calitate superioară prin reducerea artefactelor, ambele metode sunt
admise pentru documentarea
stenozelor severe şi a ocluziilor
carotidiene, acurateţea scăzând însă în situaţiile de stenoză moderată [10]. Calcificările
semnificative pot determina
supraestimarea severităţii stenozei şi nu sunt vizualizate
prin angioRM [8].
Angiografia cerebrală este
standardul de aur pentru diagnosticul bolii aterosclerotice
carotidiene, însă natura invazivă, costul crescut şi riscul de
morbiditate nu o recomandă
ca metodă de screening.
Un rol important îi revine
clasicei auscultări a arterelor
carotide în cadrul examinării
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(=fără istoric de AIT/AVC ipsilateral în ultimele 6 luni)

AIT/AVC contralateral
AVC silenţios ipsilateral
Rezerva vasculară cerebrală ↓
Microemboli
Progresia stenozei >20%
Placă de aterom instabilă
Hemoragie în placă aterom

Risc înalt de AVC?
(≥1 factor de risc)

Nu

Da

Risc periprocedural <3%
Speranța de viață >5 ani

TRATAMENT MEDICAMENTOS
1. Antiagregant plachetar (aspirină
75-325 mg/zi)
2. Statină in doză mare
3. Control TA (<140/90 mmHg)
4. Control glicemie strict

trebuie considerată

ENDARTERECTOMIE CAROTIDIANĂ

+

TRATAMENT MEDICAMENTOS
SAU
poate fi considerată

STENTARE CAROTIDIANĂ

+

TRATAMENT MEDICAMENTOS
Figura 1. Tratamentul stenozei carotidiene asimptomatice

clinice sistemice. Deși suflul
carotidian izolat este un predictor slab pentru stenoza carotidiană și riscul de AVC la
pacienții asimptomatici, acesta servește mai ales ca indicator de boală aterosclerotică
sistemică. Riscul de infarct miocardic respectiv de moarte de
cauză cardio-vasculară este de
două ori mai mare la pacienții
care au sufluri carotidiene [11].

II. TRATAMENTUL
STENOZEI
CAROTIDIENE
ASIMPTOMATICE
Managementul stenozei ca
rotidiene asimptomatice impune măsuri non-farmacologice (regim igieno-dietetic, sistarea fumatului, efort fizic aerob)
și tratament de prevenție vasculară. Tratamentul presupune două direcții ce (uneori)
se suprapun: terapia medicamentoasă (incluzând măsurile farmacologice pentru
controlul factorilor de risc) și
revascularizația carotidiană
(en
darterectomia sau stentarea carotidiană) (Figura 1).
Terapia medicamentoasă
este indicată în toate cazurile
de stenoză carotidiană asimptomatică și include tratamentul cu antiagregant plachetar
și statină, precum și medicația
pentru
controlul
factorilor de risc (antihipertensive,
antidiabetice).
Antiagregantele plachetare
reduc riscul de AIT/AVC ischemic ipsilateral la doi ani [12].
Aspirina în doze de 75-325 mg/
zi este folosită de elecție, reducând semnificativ riscul de
evenimente vasculare majore
[3, 12]. Se poate recurge la clopidogrel în caz de intoleranță
la aceasta, cu mențiunea că recomandarea privind clopidogrelul este mai degrabă una
empirică, neexistând dovezi
suficiente care să certifice rolul acestuia [3, 12]. Monoterapia cu aspirină se recomandă
și pacienților supuși endarterectomiei având în vedere că
scade recurența evenimentelor vasculare, în timp ce sten-
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tarea carotidiană se pretează
la dublă terapie antiagregantă
periprocedural (circa 4 săptămâni, putându-se prelungi
după această perioadă dacă
pacientul a prezentat un infarct miocardic în ultimul an
și are risc mic de sângerare) [8,
12]. Ultima recomandare provine mai degrabă din extrapolarea datelor privind stentarea
coronariană,
preferându-se
regimul conținând aspirină cu
clopidogrel (nu există studii de
comparație cu aspirină-dipiridamol) urmat de reluarea monoterapiei cu aspirină [3, 12].
Tratamentul cu statină este
asociat cu scăderea riscului
de AVC la pacienții cu stenoză carotidiană asimptomatică
[3, 12]. Doza optimă nu este
reglementată având în vedere
paucitatea studiilor specifice,
dar dovezile privind stenoza
carotidiană simptomatică sau
boala cardiovasculară asimptomatică indică necesitatea
utilizării dozelor mari cu scăderea nivelului de LDL-colesterol sub 70 mg/dl, respectiv scăderea sa cu peste 50% [3, 12].
Totodată, se impune con
trolul tensiunii arteriale (men
ținerea TA<140/90 mmHg, cu
precizarea că pacienții diabetici necesită un control mai
strict- TA<140/85 mmHg) și al
valorilor glicemice [3].

Terapia de revascularizare carotidiană poate fi practicată în centrele de expertiză
având risc de deces, respectiv AVC periprocedural mai
mic de 3% [3, 8]. Este adecvată pacienților cu stenoză carotidiană asimptomatică cu
speranță de viață mai mare
de 5 ani și risc înalt de AVC
ipsilateral tardiv [3, 8]. Riscul
înalt este definit clinic (AIT/
AVC contralateral) și imagistic
prin tomografie computerizată/rezonanță magnetică (AVC
silențios ipsilateral), ultrasonografie (progresie a stenozei
cu >20%, embolizare spontană
evidențiată prin Doppler transcranian, rezervă vasculară
cerebrală diminuată, plăci de
aterom de mari dimensiuni,
hipoecogene sau cu zona hipoecogena juxtaluminală crescu-

tă) și angioRM (hemoragie în
interiorul plăcii de aterom sau
cu centru necrotic bogat în lipide) [3, 8]. Notăm că severitatea stenozei sau ocluzia carotidiană contralaterală nu cresc
riscul de AVC tardiv [8].
Endarterectomia carotidiană
are profil superior terapiei medicamentoase în ceea ce privește
riscul de AVC ipsilateral/deces
la 5 ani, riscul de orice AVC la
10 ani, precum și riscul de AVC
dizabilitant/fatal [8]. Cu toate
acestea, endarterectomia a redus riscul absolut de AVC ispilateral cu doar 5,9 %, restul de 95%
dintre proceduri dovedindu-se
inutile [3]. De aceea, o abordare
electivă centrată pe stratificarea
riscului, cu tentarea revascularizării chirurgicale la pacienții
cu risc mare de AVC sub terapie
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RECUPERAREA CARDIACĂ ÎN ROMÂNIA UN BUN UITAT
Ștefan Busnatu - UMF Carol Davila București

În fiecare an, boala cardiovasculară cauzează peste 4 milioane de decese în Europa, cu peste
1.9 milioane de cazuri în ţările Uniunii Europene”, cifre care plasează boala cardiovasculară ca
principală cauză de deces în toate ţările europene. Aceasta este de asemenea o cauză majoră de
dizabilitate şi de scădere a calităţii vieţii(1).

Reprezintă primul pas în
iniţierea măsurilor de prevenţie secundară, după ce pacientul a suferit un eveniment
cardiovascular.

a nivelul Uniunii Europene, portrivit datelor furnizate de
EUROSTAT, România se numără printre țările
fruntașe când vine vorba de
numărul deceselor provocate de afecțiunile sistemului
circulator, acestea cumulând
59,3% din totalul deceselor înregistrate la nivel național, fiind depășiți în acest clasament
doar de Bulgaria care totalizează un procent de 66%(2).
Totodată, pentru România,
sunt estimate aproximativ 3.000
de externări anuale la 100.000

Ca şi structură, procesul
este împarţit în trei faze:
Faza I – acută, imediat
după un episod cardiovascular
acut - de la începutul perioadei
de internare; cu durată de aproximativ 5-7 zile, până la externarea pacientului.

L

de pacienți, provenite din spitalizări cauzate de afecțiuni ale
sistemului circulator(2).
Boala cardiovasculară a
ajuns sa fie estimată să coste
economia Uniunii Europene
aproximativ 210 miliarde de
Euro pe an. Din costurile totale, 53% sunt datorate costurilor
efective dedicate îngrjirilor de
sănătate, 26% pierderilor de
productivitate şi 21% îngrijirilor informale pe care le necesită pacienţii(1).
Pentru a contracara această povară provocată de numărul din ce în ce mai mare

de afecțiuni cardiovasculare,
la o populație din ce în ce mai
îmbătrânită, avem nevoie de
optimizarea programelor de
prevenție primară și secundară
(recuperarea cardiovasculară).
Recuperarea cardiovasculară (cardiacă) este un program supervizat medical ce
include activitate fizică asociată cu alte intervenţii, precum
consilierea nutriţională, suportul psihosocial şi intervenţii de
reducere a factorilor de risc,
precum fumatul sau consumul
de alcool (3).

Faza II – perioada de 6-12
săptămâni post externare
( forma ambulatorie sau institutionalizată cu internare
continuă), perioadă în care
pacientul urmează regulat un
program de activitate fizică supervizat medical, însoţit de te-

rapie medicamentoasă, regim
alimentar personalizat şi consiliere psihologică
Faza III - perioada de menţinere şi implementare completă a măsurilor de prevenţie
secundară pe tot restul vieţii;
pentru a evita acutizarea bolii
şi necesitatea unei noi internări (3).
Alţi candidaţi potriviţi pentru programele de recuperare
cardiacă includ pacienţii cu
diabet, boală arterială periferică, hipertensiune pulmonară şi
boli cardiace congenitale (3).

Efectele recuperarii
cardiovasculare:
O metaanaliză din 2011, ce
a încorporat 34 de studii care
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de recuperare cardiacă. Implementarea unor sisteme mixte
de oferire a programelor de recuperare cardiacă care să îmbine recuperea cardiacă institutionalizată, continuată printr-o
formă telemonitorizată, ar putea reprezenta o soluție pentru
că ar avea potenţialul de a reduce costurile pe pacient, prin
reducerea costurilor de personal şi de regie.

În final vă rog nu uitați – chiar
dacă nu aveți suficient timp
să le explicați pacienților
eligibili ce înseamnă
recuperarea cardiacă, spunețile doar să se informeze cu
privire la aceasta și să o
efectueze.

BIBLIOGRAFIE
Indicaţiile recuperării cardiace sunt foarte
largi şi acoperă:
•
•
•
•
•
•
•

Infarctul miocardic acut în ultimile 12 luni
Angină stabilă de efort
Intervenţie chirugicală de bypass coronarian
Corecţie sau înlocuire de valve cardiace
Angioplastie coronariană cu sau fără implantare de stent
Transplant pulmonar sau de cord.
Insuficienţă cardiacă cronică

au evaluat un total de 6111 pacienţi post-infarct miocardic,
a evidenţiat un avantaj real al
celor care au efectuat recuperarea cardiacă prin(4):
• O rată mai redusă în mortalitatea de toate cauzele (OR
0.74, 95% CI 0.58-0.95) cât
şi de cauză cardiovasculară
(OR 0.64, 95% CI 0.38-0.76)
• O rată mai mică de reinfarctizare (OR 0.53, 95% CI
0.38-0.76)
• Îmbunătăţirea profilului
factorilor de risc, precum
fumatul, tensiunea arterială, greutatea corporală şi
profilul lipidic.
De asemenea, participarea în programe de recuperare
cardiacă după un infarct miocardic este asociată şi cu reducerea reinternărilor de toate
cauzele (5).
Controversatul subiect legat de rezultatele instituirii recuperării cardiace la pacienţii
post angioplastie percutană a
fost tratat în câteva studii, care
au inclus atât pacienţi cu sindrom coronarian acut, cât şi
fără. Într-un studiu observaţional cu peste 600.000 de pacienţi

cu boală coronariană ce au fost
supuşi procedurii de angioplastie percutană, a fost observată
o rată de mortalitate redusă cu
aproximativ 30% în primii cinci
ani post-procedură, în cazul celor care au efectuat recuperare
cardiovasculară, în comparaţie
cu cei fără recuperare (6).
Pacienţii post-intervenţii
de bypass coronarian au de
asemenea beneficii după efectuarea recuperării cardiace. O
cercetare efectuată pe 846 de
pacienţi, ce au suferit intervenţii de bypass coronarian între
anii 1996-2007 şi au supravie
ţuit cel puţin 6 luni de zile după
intervenţie, a relevat că cei care
au participat în programe de
recuperare cardiacă, în comparaţie cu cei care nu au beneficiat de astfel de servicii, au avut
o incidenţă a mortalităţii de
toate cauzele la 10 ani mult mai
scăzută (23% în comparaţie cu
35.7%, HR ajustată 0.54 95% CI
0.40-0.74) (7)Efectele recuperării
cardiace au fost cuantificate
şi în rândul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică. O
metaanaliză de studii clinice
randomizate a evidenţiat că
activitatea fizică îmbunătăţeş-

te fracţia de ejecţie a ventriculului stâng şi volumele telediastolice, respectiv telesistolice (8).

Recuperarea cardiovasculară
în România
În ciuda faptului că avem
numeroase dovezi legate de
beneficiile produse de introducerea pacienților în programele de recuperare cardiovasculară, la ora actuală în România aceasta reprezintă un
subiect tabu.
Rata generală de participare este de aproximativ 1020%, conformitatea este scăzută și rata de renunțare este de
40-60%, în principal din cauza
faptului că recuperarea de fază
II este rambursată doar parțial
de către stat(9).
Distribuţia centrelor de recuperare pe harta României
este foarte disproporţionată,
cu o acoperire limitată și cu
puțini profesioniști specializați
în a oferi aceste servicii.
În acest context naţional,
avem o nevoie acerbă de a

identifica soluţii pentru a putea
oferi programe de recuperare
standardizate pentru cât mai
mulți pacienţi eligibili.
O analiză recentă făcută
de Philip A. Ades și colab. estimează că 25.000 de vieți
ar putea fi salvate și 180 000
spitalizări prevenite anual
pe termen lung prin creșterea
participării în programele de
recuperare cardiacă de la 20%
la 70% (10).
Pentru România, primele 2
puncte ar fi poate cele mai importante măsuri pe care le-am
putea lua în vederea susținerii
derulării coerente a acestor
programe, prin informarea
pacienților, în special de către
medicul cardiolog, cu privire la
oportunitatea efectuării unui
program de recuperare cardiacă și prin rambursarea de
către asigurările de sănătate a
programelor complete de recuperare cardiacă.
Tehnologia este un element
important care poate veni în
ajutorul susținerii programelor

Potrivit modelului propus de Philip A. Ades si
colab., aspectele cele mai importante care ar
trebui acoperite pentru a se realiza creșterea
participării în programe de recuperare cardiacă
sunt următoarele:
1. Instituirea unui sistem de recomandare automată a efectuării unui
program de recuperare cardiacă pentru toți pacienții eligibili care au
suferit o internare pentru o afecțiune cardiovasculară
2. Rambursarea prin asigurarea medicală a unui program complet de 36 de
sedințe
3. Introducerea unor programe de recuperare cardiacă la domiciliu
4. Dezvoltarea unui program flexibil pentru sedințele de recuperare
5. Perfecționarea specialiștilor în recuperare cardiacă

1.

Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe
K, Bhatnagar P, Leal J, Luengo-Fernandez R, Burns R, Rayner M, Townsend
N (2017). European Cardiovascular
Disease Statistics 2017. European Heart
Network, Brussels.

2.

Cardiovascular diseases statistics - Statistics Explained, Data extracted in July
2018. Planned article update: August
2019; (http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/) 2015 Eurostat

3.

Kwan G, Balady GJ. Cardiac rehabilitation 2012: advancing the field through
emerging science. Circulation [Internet]. 25(7):e369-73.

4.

Lawler PR, Filion KB, Eisenberg MJ.
Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: a
systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. Am Heart
J [Internet]. 2011 Oct;162(4):571–584.e2.

5.

Dunlay SM, Pack QR, Thomas RJ, Killian
JM, Roger VL. Participation in cardiac
rehabilitation, readmissions, and death
after acute myocardial infarction. Am J
Med [Internet]. 2014;127(6):538–46.

6.

Suaya JA, Stason WB, Ades PA, Normand S-LT, Shepard DS. Cardiac rehabilitation and survival in older coronary
patients. J Am Coll Cardiol [Internet].
2009 Jun 30;54(1):25–33.

7.

Pack QR, Goel K, Lahr BD, Greason KL,
Squires RW, Lopez-Jimenez F, et al. Participation in cardiac rehabilitation and
survival after coronary artery bypass
graft surgery: a community-based
study. Circulation [Internet]. 2013 Aug
6;128(6):590–7.

8.

Haykowsky MJ, Liang Y, Pechter D, Jones
LW, McAlister FA, Clark AM. A MetaAnalysis of the Effect of Exercise Training on Left Ventricular Remodeling in
Heart Failure Patients. J Am Coll Cardiol
[Internet]. 2007 Jun 19 ; 49(24):2329–36.

9.

Country report Romania – April 2016,
Dr Kulcsar and Prof. Gaita et al. https://
www.escardio.org/static_file/Escardio/
Subspecialty/EACPR/Country%20
of%20the%20month/Documents/
romania-country-of-the-month-fullreport.pdf

10.

Ades, Philip A. et al. Increasing Cardiac
Rehabilitation Participation From
20% to 70%: A Road Map From the
Million Hearts Cardiac Rehabilitation
Collaborative; Mayo Clinic Proceedings
February 2017, Volume 92, Issue 2,
Pages 234–242

23

MAI 2019

SELECŢIA PACIENTULUI PENTRU TERAPIA
ABLATIVĂ A FIBRILAȚIEI ATRIALE
Mihaela Grecu
Departamentul de electrofiziologie, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu“, Iași
Introducere:
Managementul fibrilației
atriale (FA) este astăzi o mare
provocare pentru multe categorii de medici: cardiologi,
interniști, generaliști, neurologi etc. care tratează pacienți
cu această afecțiune, dar și
pentru organul finanțator, Ministerul Sănătății. Se estimează ca populația cu FA să se
extindă considerabil. În afară
tratamentului anticoagulant,
terapiile utilizate în FA nu au
demonstrat a avea un impact
consistent asupra mortalității,
sau complicațiilor cardiovasculare ale acesteia. Noi abordări
ale managementului FA, inclusiv utilizarea de noi tehnologii
și o evaluare integrată a pacientului, de către o echipă multidisciplinară, au potențialul
de a îmbunătăți selecția pentru
tratamentul intervențional.

a

b

Indicații de ablație
a FA
Ablația transcateter a FA
(ATC) este indicată la pacienții
intens simptomatici, cu FA paroxistică, recurentă, la care medicaţia antiaritmică tip Ic, III
(amiodaronă, dronedaronă, flecainidă, propafenonă, sotalol) a
fost ineficientă, care își doresc
terapia intervențională, atunci
când procedura este efectuată
într-un centru experimentat
(indicaţie clasă IA). La aceştia
este recomandată izolarea venelor pulmonare, completată
sau nu de ablaţia istmului cavotricuspidian, dacă s-a documentat flutter atrial tipic pre
sau intraprocedural. În cazul fibrilaţiei atriale persistente sau
FA persistente de lungă durată
(dincolo de 1 an) nu există indicaţie de clasă I pentru terapia
ablativă, ci doar de clasă IIaC,
mai ales la pacienţii cu fenomene de tahicardiomiopatie.
Ghidul nu face recomandări
privind tehnica de ablaţie endocavitară ci doar de izolare
epicardică a venelor pulmonare prin toracotomie minim invazivă (IIaB) sau maze chirurgical, dacă pacientul urmează
a fi supus chirurgiei cardiace
pentru alte afecțiuni.
Există situații particulare în

Fig. a. Reconstrucția 3D a atriului stâng, evaluare CT (laboratorul de radiologie al IBCV Iași) cu vizualizarea detaliilor anatomice ale VP
și a sfericizării atriale. Fig. b. Reconstrucția 3D a atriului stâng cu evidențierea zonelor de fibroză (în roșu), fibroză parietală 26% - scor
Utah 3, indice de sfericitate (LASP): 76, evaluare De-CMR, Incidențe: posteroanterioară și lateral dreaptă.

care ATC este indicată pentru
controlul FA, la pacienți care
asociază disfuncție de nod sinusal, având în vedere posibila
corecție a bradicardiei sinusale prin ablația plexurilor ganglionare în timpul izolării VP.
De asemenea, ATC în FA cu
alură rapidă, care generează
disfuncție ventriculară stângă (tahicardiomiopatie), poate
duce la corecția fenomenelor
de insuficiență cardiacă, cu
recuperare FE a ventriculului
stâng, mai ales dacă fibroza
ventricular stângă nu este extinsă (2).
Despre eficiența și siguranța
ablației la pacienții cu FA persistentă sau FA persistentă
de lungă durată au fost publicate mai puține date, dar
toate indică scăderea ratelor
de recurență după ablație în
comparație cu terapia medicamentoasă (MAA). La pacienți
care prezintă recurențe simpto-

matice ale FA, în ciuda terapiei
cu MAA, toate trialurile randomizate au arătat o mai bună
menținere a ritmului sinusal
prin ATC decât cu MAA.
Ablația FA se realizează
pentru controlul simptomelor
de tip palpitații, dispnee, fatigabilitate și nu este indicată pentru prevenirea complicațiilor
cardiovasculare ale FA, pentru
oprirea ulterioară, la cerere, a
tratamentului anticoagulant,
sau pentru reducerea numărului/duratei de spitalizare. Până
în prezent, un singur studiu publicat recent, CASTLE AF (3), a
demonstrat impactul ATC asupra mortalițății cardiovasculare și a numărului de spitalizări,
la pacienți cu FA, insuficiență
cardiacă, cu FE sub 35% și defibrilator implantabil, dar aceste date necesită confirmare în
studii randomizate, pe loturi
populaționale mari.
Echipa de FA (AF Heart
Team), concept promovat de

ghidul ESC FA 2016, ar trebui
să analizeze și să ofere soluții în
cazuri selectate, complexe, dificil de administrat, prin colaborare multidisciplinară (cardiolog, electrofiziolog, chirurg cardiovascular, anestezist). Echipa
multidisciplinară de FA ia decizii care implică intervenția
chirurgicală FA sau ablația
extensivă a FA, la pacienții cu
simptome severe, scor EHRA
III, IV, care au prezentat eșec la
terapiile de prima și de a doua
linie, adesea cu comorbidități
coexistente.
Categoriile de pacienți care ar
trebui adresate echipei multidisciplinare de FA sunt: pacienții intens simptomatici, cu recurențe
ale FA post ATC, ce urmează a
fi supuși unor intervenții chirurgicale (valvulare, by pass
aortocoronarian), pacienții cu
contraindicație la tratamentul
anticoagulant pentru aprecierea indicației de excludere a
urechiușei stângi prin ligatura-

re chirurgicală sau implantare
a unui dispozitiv de închidere
urechiușă.

Selectarea
pacientului pentru
ablație
Nu există contraindicații
absolute pentru terapia ablativă a FA, însă este important
să selectăm pentru tratamentul intervențional acei pacienți
care au elemente prognostice
clinice, paraclinice, favorabile postprocedură, astfel încât
raportul cost-beneficiu să fie
pozitiv.
Intervenția ablativă vizează
doar componenta locală a procesului de generare sau perpetuare a FA. O varietate de afecțiuni
clinice, cum ar fi obezitatea,
lipsa exercițiului, hipertensiunea, insuficiența cardiacă,
diabetul zaharat, insuficiența
renală și apneea în somn sunt
asociate cu recurența FA, chiar
și în condițiile unei proceduri
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tehnic corecte. Pacientul se
află în centrul deciziei de tratament intervențional, el va
fi motivat și consiliat pentru
controlul afecțiunilor asociate,
ideal, intervenția se va efectua
după controlul factorilor de
risc asociați, prin colaborarea
medicilor cu specialități conexe (generalist, endocrinolog,
nutriționist, cardiolog), după
informarea atentă a scopului,
riscurilor și beneficiile procedurii. Astfel, abordul integrat al
pacientului cu FA, pentru diagnosticul cardiomiopatiei atriale, poate crește rata de succes în
controlul ritmului (4).
Diagnosticul cardiomiopatiei atriale presupune analiza
atentă a componentei electrice, structurale și funcționale a
atriului stâng, respectiv gradul
de dilatare, fibrozare și severitatea disfuncției contractile a
atriului stâng, ceea ce va oferi atât elemente prognostice
postprocedurale și va contribui
la stabilirea unei strategii tehnice în timpul procedurii, particularizate fiecărui pacient.
Prognosticul postprocedural
depinde de aspectul clinic (vârstă pacient, durata episoadelor
de FA și vechimea istoricului de
FA), prezența tulburării electrice (durata undei P pe ECG
de suprafață), lungimea de ciclu a fibrilaţiei atriale, dimensiunea atriului stâng (diametre, suprafață, volum, folosind
echocardiografia 2D/3D, tomografia computerizată (CT),
rezonanța magnetică cardiacă
(CMR)), forma atriului stâng (la
CT sau CMR), prezența anomaliilor de vene pulmonare (CT,
CMR), gradul fibrozei atriale
scor Utach (CMR), disfuncția
contractilă a atriului stâng
(ecocardiografie Doppler flux
transmitral și VP, gradul deformării atriului prin 2D speckletracking). Prognosticul postprocedural ATC va fi cu atât
mai rezervat cu cât pacientul
prezintă un caracter mai persistent al FA (peste 7 zile sub
MAA), cu istoric mai vechi de
3 ani, cu cât prezintă modificări ECG mai severe atestând
tulburare de conducere intraatrială și intraventriculară, cu
cât lungimea de ciclu a fibrilaţiei atriale este mai mică, cu
cât atriul stâng este mai dilatat (volum peste 35 ml/m2), cu
cât atriul stâng este mai sferic
(Fig. a), pierzând aspectul plat,
ovoidal, cu cât atriul stâng este
mai fibrozat (scor Utah III, IV,
fibroza peste 20-30%) (Fig. b)
cu disfuncție contractilă, mai
ales în prezența valvulopatiei
mitrale. La această categorie

de pacienți ablația se va realiza
numai dacă simptomatologia
este invalidantă (EHRA III, IV),
eventual după consultul Echipei de FA, ce va decide dacă
ablația FA se va realiza prin ATC
sau prin tehnici chirurgicale.
Procedura ablativă a FA este
o intervenție cardiacă de mare
complexitate, ce necesită pregătirea atentă a pacientului,
prin efortul unei întregi echipe.
Există cerințe speciale în ceea
ce privește facilitățile și echipamentul necesare laboratorului

imediate sunt de obicei secundare reconectării VP, în timp
ce recurențele tardive reflectă
progresia cardiopatiei atriale. Contabilizarea rezultatelor
postprocedurale se face dincolo de 3 luni, considerată perioadă de vindecare a leziunilor
create, ce pot fi iritative, motiv
pentru care multe centre preferă menținerea MAA în această
perioadă (1).
Complicații grave după
ATC a FA apar în 5-7% dintre
pacienți, 2-3% amenințătoare
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Ideal este ca ablația să se facă utilizând un sistem de mapping 3D
ce permite reconstrucția în timp real a cavității atriale stângi și a VP,
ghidată de CT sau CMR efectuată preoperator, alături de echipamentul
de electrofiziologie clasic și angiograf.
de electrofiziologie, precum și
nevoia unui personal bine antrenat, acreditat pentru efectuarea acestui tip de intervenție.
Ideal este ca ablația să se facă
utilizând un sistem de mapping
3D ce permite reconstrucția
în timp real a cavității atriale
stângi și a VP, ghidată de CT
sau CMR efectuată preoperator, alături de echipamentul
de electrofiziologie clasic și
angiograf.
Intervenția de ablație se realizează sub tratament anticoagulant oral cu antivitaminic K
(INR 2-3 recoltat în dimineața
intervenției) sau anticoagulant
nonantivitaminic K, completat
de tratamentul anticoagulant
intravenos cu heparină ce se
inițiază imediat ce s-a efectuat
puncția transseptală, sub controlul ACT la fiecare 30 min,
menținut 250-350 sec. Tratamentul anticoagulant continuu în timpul ablației fibrilației
atriale reduce rata evenimentelor embolice și îmbunătățește
funcția cognitivă(5). Utilizarea
peri-procedurală a anticoagulantelor de tip nonantivitaminic
K este preferabilă având în vedere beneficiile de reducere semnificativă a riscurilor hemoragic
și trombo-embolic, precum și
datorită ușurinței manipulării
periprocedurale a acestora.

Rezultate și
complicații ale ATC
În literatura de specialitate,
rata de menținere a ritmului
sinusal după ATC a FA paroxistice este de 64-84% la 12 luni,
cu tendință la scădere la 45%
la 24 luni. În cazul ATC a FA
persistente rata menținerii ritmului sinusal variază între 5970% la 12-18 luni de urmărire,
scăzând la 20-45% la 36 luni.
Recurențele postprocedurale

de viață (tamponadă cardiacă,
perforație/fistulă esofagiană,
ac
cident vascular periprocedural embolic, complicații vasculare), dar care sunt de obicei
gestionabile, ceea ce face ca decesul periprocedural să fie sub
1%. Aritmiile atriale iatrogene
sunt relativ rare, aproximativ
5%, după izolarea VP, dar poate apărea la până la 25% dintre
pacienți după ablația substratului atrial stâng, adesea datorită

liniilor incomplete de ablație.
Aritmiile iatrogene sunt adesea
intens simptomatice, refractare
la MAA, necesitând o nouă procedură intervențională.
Ablația prin toracotomie
minim invazivă are rezultate
durabile, cu o rată de succes
superioară ATC, după o singură
procedură, probabil deoarece
tehnica asigură transmuralitatea leziunilor. La 5 ani de la
intervenție, rata menținerii

ritmului normal este de 78%
la Cox-Maze, comparativ cu
30% la ablaţia transcateter.
Complicațiile tehnicii par a fi,
însă, mai frecvente, de tip pneumotorax, sângerări majore,
necesitatea implantării uni stimulator cardiac (6).
Postprocedural
pacienții
sunt monitorizați, de preferat în USTAC, și sunt evaluați
echocardiografic a doua zi,
pentru excluderea prezenței lichidului pericardic. Tratamentul anticoagulant se continuă
minim 8 săptămâni după ATC
(IIa/B) sau ablația chirurgicală
(IIa/C). Tratamentul anticoagulant va fi continuat pe termen lung la pacienți cu scor
CHA2DS2-VASc≥2.
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BOLILE CARDIOVASCULARE
GENETICE – CE TREBUIE SĂ ŞTIE
CARDIOLOGUL PRACTICIAN?
Canalopatii şi aortopatii
Monica Dobrovie, Ruxandra Jurcuţ
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof.dr.C.C.Iliescu“
UMF „Carol Davila”

Moștenirea genetică a fiecărui pacient se exprimă în patologia
cardiacă sub diverse forme, de la o predispoziția genetică
rezultată din mutații poligenice cu penetranță variabilă, la
mutaţii monogenice şi uneori la boli congenitale, cu fenotip
prezent la naștere (desi 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 ȋn unele cazuri prognosticul
şi riscul de deces (moarte subită cardiacă sau disecţie de
aorta de exemplu), ne ȋngăduie 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.

D

upă o primă parte
dedicată cardiomiopatiilor, partea a
doua a acestui articol prezintă canalopatiile si
aortopatiile.

Canalopatii
A. Sindromul Brugada
Definiție:
Presupune prezența aspectului ECG caracteristic asociat
cu manifestări clinice ca moartea subită și tahicardii ventriculare susținute [1].
Mutație genetică:
Acest sindrom poate fi produs de mutații la nivelul a 12
gene, cea mai cunoscută fiind
SCN5A care codifică subunitatea α din canelele de sodiu cardiace. Transmiterea bolii este
autozomal dominantă.
Diagnostic
Pacienți cu ECG tip 1 spontan sau în urma testului de provocare cu antiaritmic de clasa I
intravenous (ajmalină, flecainidă, pilsicaină, procainamidă) +

manifestări clinice caracteristice (vezi Tabelul 1)
Pacienții cu ECG tip 2 sau 3
care după test de provocare cu
antiaritmic de clasa I intravenos se convertește la ECG tip 1
+ manifestări clinice caracteristice (vezi Tabelul 1)
În cazul pacienților cu ECG
tip 1 asimptomatici următoarele caracteristici pot susține
diagnosticul:
• atenuarea supradenivelării
ST în timpul efortului fizic
cu revenire în perioada de
recuperare (tosuși la unii
pacienți cu mutație SCN5A
se poate observa accentuarea supradenivelării ST);
• bloc atrioventricular grad I
și devierea axului QRS la
stânga;
• fibrilația atrială;
• potențiale tardive la ECG cu
mediere de semnal;
• complex QRS fragmentat;
• alternanță ST-T, extrasistole
ventriculare cu aspect de
bloc de ramură stângă;
• perioadă refractară ventriculară efectivă <200 ms și
interval HV > 60 ms măsurate în timpul studiului
electrofiziologic;

Clinică

ECG

Prevalență de 8-10 ori mai înaltă la bărbați
Manifestările clinice:
1. Fibrilație ventriculară sau moarte subită cardiacă
(mai frecventă noaptea)
2. Sincopă
3. Respirație agonică nocturnă
4. Palpitații
5. Discomfort toracic
Manifestările clinice apar:
• în repaus sau somn, nu la efort
• stări febrile
• condiții vagotone
• la maturitate (41±15 ani; 22-65 ani)
• fără anomalii cardiace structural evidente

Supradenivelare ST ≥2 mm în ≥ 1 derivație în V1 sau
V2, poziționate în al 2-lea, al 3-lea sau al 4-lea spațiu
inercostal.

Tabelul 1. Elemente caracteristice ale sindromului Brugada (după [27])

• absența bolilor structural
cardiace, inclusiv ischemia
miocardică.
Tratament
Evitarea factorilor declanșa
tori, defibrilator implantabil în
funcție de caz.

B. Sindromul QT lung
(SQTL) congenital
Definiție:
Boală care afectează repolarizarea miocardică ventriculară și este caracterizată prin prelungirea intervalului QT pe
electrocardiograma,
putând
pro
voca torsada vârfurilor și
sincope, stop cardiac sau moarte subită cardiacă [1].
Mutație genetică:
Sunt descrise până la 13
gene unde mutații pot provoca
SQTL, dar 3 dintre ele sunt cele
mai frecvente (KCNQ1, KCNH2,
SCN5A). Aceste gene codifică
proteine ale canalelor de potasiu/sodiu/calciu.
Subtipuri [2]:
Transmitere autozomul dominantă cu afectare exclusiv
cardiacă:
sindromul Romano-Ward
(SQTL 1-6 și 9-13) – interval QT
prelungit izolat
Transmitere autozomal dominantă cu manifestări
extracardiace:

SQTL 7 : Sindromul Andersen-Tawil: interval QT prelungit cu undă U proeminentă, tahicardii ventriculare polimorfe
sau bidirecționale, dismorfism
facial și paralizie hiper-/hipokalemică periodică
SQTL8: Sindromul Timothy: interval QT prelungit,
sindactilie, malformații cardiace, autism, dismorfism.
Transmitere autozomal recesivă (la unii pacienţi cu mu
tație KCNQ1):
• sindromul Jevell și LangeNielsen: prelungire extremă
a intervalului QT și surzenie
congenitală.
• Vârsta manifestării fenotipice: foarte variabilă, în general în primele 3 decade de
viață, putând apărea încă
din prima lună de viață.

Diagnosticul SQTL se poate
considera în prezența unui interval QTc ≥ 460ms pe ECG-uri
cu 12 derivații repetate la pa
cienți cu sincopa neexplicată în
absența unei cauze secundare.

Diagnostic conform ghidului ESC tahicardii venticulare 2015 [2]
• SQTL dacă una din următoarele sunt prezente, în
absența cauzelor
secundare:
• Interval QT corectat pentru
frecvență cardiacă ( formula
Bazett) QTc ≥ 480ms pe
electrocardiograme cu 12
derivații repetate
• Scor de risc SQTL ≥ 3
• Mutație patogenică consacrată indiferent de lungimea intervalului QT.

Definiție:
Boală aritmogenă rară caracterizată de tahicardii ventriculare bidirecționale și polimorfe, induse catecolaminergic (de
efort fizic sau emoții) [1].

Tratamentul include [3]:
• Evitarea factorilor declan
șatori (inclusiv medicamente! Este extrem de util un
site de tipul www.crediblemeds.com)
• Betablocante (cu posibilă
excepție în SQTL3)
• Denervare simpatică
cardiacă
• Defibrilator implantabil

C. Tahicardii
ventriculare polimorfe
catecolaminergice
(TVPC)

Mutație genetică:
Au fost descrise 2 subtipuri
genetice:
• Mutație a genei receptorului de rianodina cardiac
(RyR2) – transmitere autozomal dominantă.
• Variantă mai rară cu muta
ția genei calsechestrinei
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Tabelul 2. Elemente caracteristice ale SQTL [modificat după 1]

SQTL 1

cardiace (CASQ2) – transmitere autozomal recesivă

SQTL2

SQTL3

Mutații genetice KCNQ1

KCNH2

SCN5A

Situații
declanșatoare
pentru artimii

În repaus
La auzirea unor sunete
neașteptate (ex: trezirea cu
alarma ceasului deștetător,
sunatul telefonuli, tunetul)
La femei în primele 6 luni
postpartum

În repaus
În timpul somnului

Incizura undei T

Pauze sinusale lungi

Stress emotional sau
fizic
Mai ales în timpul
înnotului

ECG

Tabelul 3. Elementele scorului sistemic în sindromul Marfan

Semn

Scor (puncte)

Arahnodactilie:
-Semnul încheieturii ȘI al policelui
-Semnul încheieturii SAU al policelui

3
1

Deformări ale pieptului
-Pectus carinatum
-Pectus excavatum sau asimetria toracelui

2
1

Deformari ale oaselor posterioare ale piciorului
Picior plat

2
1

Pneumotorax spontan

2

Ectazie durală

2

Protrusio acetabula

2

Raport parte superioară /parte inferioară corp scăzut ȘI creșterea raportului întinderii
brațelor/înălțime ȘI fără scolioză importantă

1

Scolioză sau cifoză toracolombară

1

Extensia coatelor redusă (≤170 grade cu extensie maximă)

1

Caracteristici faciale: cel puțin 3 din 5
1. Dolicocefalie
2. Enoftalmie
3. Fante palpebrale oblice în jos
4. Hipoplazie malară
5. retrognație

1

Vergeturi

1

Miopie mai mult de 3 dioptrii

1

Prolaps de valvă mitrală

1

Diagnosticul de TVPC se
stabileşte dacă este prezent unul
din următoarele criterii [2]:
• cord structural normal,
ECG normal și tahicardii
ventriculare polimorfe sau
bidirecționale induse de
efort fizic sau emoții;
• mutație patogenă a genelor
RyR2 sau CASQ2.
Tratamentul include:
• Evitarea sporturilor de performanţă și a eforturilor
fizice intense
• Limitarea expunerii la stres
• Betablocante
• Defibrilator implantabil

Aortopatii
Sindromul Marfan

Tabelul 4. Criteriile Ghent revizuite pentru diagnosticul de sindrom Marfan (modificat după [4])

În absența istoricului familial de sindrom Marfan: Când istoricul familial este pozitiv pentru sindrom Marfan
1. scorul Z al diametrului rădăcinii aortice ≥ 2
sau disecție aortică ȘI unul din:
Ectopia lentis*
Muație patogenă FBN1
Scor sistemic ≥ 7*
2. ectopia lentis ȘI mutație patogenică la
pacient cu anevrism aortic

Elemente caracteristice:
• Pacienți tineri/copii: primul
episoade clinic apare în prima sau a doua decadă de
viață.
• Cord structural normal, inclusive ECG normal.
• Singurul mod de diagnostic:
testul de efort.

oricare din următoarele:
Ectopia lentis
Scor sistemic ≥ 7 puncte*
Scorul Z al diametrului rădăcinii aortice ≥ 2 la cei cu
vârstă peste 20 de ani, ≥3 la cei sub vârsta de 20 de
ani, SAU disecție de aortă*

Tabelul 5. Caracteristicile principalelor aortopatii familiale

Sindromul

Loeys-Dietz (Imagini)

Shprintzen-Goldberg

Ehlers Danlos vascular

Mutație

TGFBR1/2
SMAD-3
TGFB2/3
Codifică receptorii pe calea TGF-β
Transmitere autosomal dominantă

FBN1
SKI (protein care
controlează calea de
semnalizare pentru
TGF-β)
Transmitere autosomal dominantă

COL3A1
(proteina din colagenl
tip III)
Transmitere autosomal dominantă

Elemente comune cu sindromul Marfan

Anevrism aortic
Disecție de aortă

Anomalii ale toracelui
Scolioză
Arahnodactilie

Anevrism aortic sau
disecție aortică

Caracteristici
distinctive

Uvulă bifidă/cleft palatin,
Craniosinostoză
tortuozitate arterială,
Retard mental de
hipertelorism,
diferite grade
anevrisme arteriale și aortice difuze,
anomalii congenitale cardiace (defect septal atrial, duct arterial patent,
bicuspidie aortică)
craniosinostoză,
malformație Arnold-Chiari
piciorul strâmb congenital (varus
equin)
instabilitatea coloanei cervicale
piele subțire, catifelată
echimoze la traume minime

Fragilitate vasculară
și a organelor:
Anevrisme ale arterelor de dimeniune medie, dar poate aprea
și dilatarea aortică
(nu preferential rădăcina aortică)
Piele tranparentă,
cicatrici distrofice
Rupturi intestinale
sau uterine

Definiție: Boală a țesutului
conjunctiv cu transmitere autozomal dominantă și manifestări în special la nivel ocular,
cardiac și musculoscheletal.
Elementele de diagnostic pot fi
uşor accesate şi calculate la
www.marfan.org.
Mutație genetică: Gena
FBN1 care codifică fibrilina-1,
componentă de bază a fibrelor
elastic din țesutul conjunctiv.

Elemente caracteristice
• Dilatarea rădăcinii aortice,
la nivelul sinusurilor Valsalva, cu sau fără disecție la
acest nivel; se calculează pe
baza dimensiunii ecocardiografice maxime, a vârstei,
dimensiunilor corporale un
scor Z de abatere de la dimensiunea medie din populaţie; un scor Z ≥2 este criteriu pentru Marfan.
• Afectare sistemică - Scorul
sistemic (Tabelul 3)[4]
Diagnostic
Conform criteriilor Ghent
revizuite 2010 se stabileşte conform Tabelului 4 [4].
Tratament
• Betablocante, inhibitori ai
sistemului renină-angiotensină (control optim
tensional)
• Chirurgia radacinii aortice
și a formelor severe de afectare a sistemului
musculoscheletal
• Control oftalmologic anual;
chirurgia subluxaţiei de
cristalin.
Caracteristicile
principalelor aortopatii
non-marfan
Principalele aortopatii familiale non-Marfan sunt sindromul Loeys-Dietz, sindromul
Ehlers-Danslo vascular, sindromul Shprintzen-Goldberg, precum şi aortopatiilor familiale
non-sindromice datorate mai
ales mutaţiilor recpetorilor de
TGFB.
Caracteristicile lor sunt prezentate ȋn tabelul 5.
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Update ACUTE CARDIOVASCULAR CARE
Impresii ştiinţifice de la Congresul de la Malaga - martie 2019
Simina Crișan, Mihai Trofenciuc, Alexandru Mischie, Secretar ACCA, FESC

Ș

ocul cardiogen. Suportul mecanic extracorporal este din ce în
ce mai folosit în toate
cazurile acute, atât ca o soluție
temporară cât și ca una definitivă (recovery, decision or destination therapy). Trei mari studii
vor răspunde la multe întrebări
în ceea ce privește acest subiect.
Studiul „DanGer shock“ compară Impella vs. tratament medical clasic în infarctul miocardic
acut complicat cu șoc cardiogen
(360 pacienți cu şoc cardiogen
și FE<45% sunt așteptați să fie
înrolați în acest studiu). Studiile
EUROSHOCK ( finanțat de EU,
cu înrolarea a pacienților începută la 1 ianuarie 2019, se va focusa în special pe subgrupurile
de pacienți fragili, femei și cei cu
multiple comorbidități) și VAECMO vor randomiza ECMO vs.
tratament clasic.
Stopul cardio-respirator
ce apare în afara spitalului a fost
altă temă extrem de interesantă,
dând naștere la discuții aprinse
legate de selecția pacienților
care ar beneficia de ECMO și
modalități de reducere a timpului până la spital.
Puteți vizualiza toate resursele congresului (abstracte, slide-uri, video) pe portalul ESC:
https://esc365.escardio.org/.
Dincolo de sesiunile știin
țifice clasice, ca de fiecare dată,
sesiunile „hands-on“ au beneficiat de un mare interes, temele
abordate fiind în principal cele
legate de dispozitivele de asistare ventriculară (ECMO), dar
și de ecografie pulmonară la
pacienți cu insuficiență cardiacă acută. O altă sesiune inedită
a fost legată de aspecte din viața
de zi cu zi a unui medic intensivist, printre care recunoașterea
burn-out-ului și tratamentul
bolnavilor terminali, în sesiunea „The art of being a doctor in
intensive care“. Decizia de a opri
tratamentul unui bolnav cardiac terminal este uneori foarte
dificil de luat, cu mulți factori
de luat în considerare, printre
care cei mai importanți sunt
prognosticul bolii, voința pacientului şi a familiei.
Premiul „Young Investigator
Award“ a revenit lui S. Wiberg
(Danemarca) pentru studiul

Instantanee de la
Congresul ACCA. Printre
alții Dr. S. Crișan, M.
Trofenciuc, A. Mischie și D.
Țînț.

Întâlnirea anuală a ACUTE CARDIOVASCULAR CARE
ASSOCIATION (ACCA), ramură a ESC, s-a desfășurat în
acest an în perioada 2-4 martie 2019, la Malaga, Spania.
Comunitatea ACCA aduce laolaltă cardiologi non-invazivi si
invazivi, intensiviști, anesteziști și chirurgi cardiaci, reunind
astfel toți actorii implicați în managementul pacienților cu
patologie acută cardiacă. Sesiunile științifice ale congresului
au tratat extensiv, prin expuneri ale unor experți în domeniu,
problematica sindroamelor acute coronariene, strategia de
revascularizare miocardică, precum și insuficiența cardiacă și
instituirea suportului circulator în șocul cardiogen. Alte teme
abordate au fost reprezentate de implantul percutan, transcateter al valvelor, sindroamele acute coronariene asociate
aterosclerozei coronariene non-obstructive (MINOCA) și, nu în
ultimul rând, tratamentul antitrombotic post-revascularizare
miocardică, respectiv individualizarea terapiei în funcție de
riscurile si beneficiile dublei sau triplei terapii antitrombotice.
Mai jos vă prezentăm pe scurt subiectele cele mai abordate şi
care au suscitat un maximum de interes:
„The biomarker mid-regional
pro-adrenomedullin drawn upon
admission for ST-elevation myocardial infarction is a strong predictor of 30-day mortality“, iar
ACCA Research Prize a revenit
lui Claudio Montalto pentru
studiul „Prospective validation
of ACCA quality indicators on
optimal medical therapy in consecutive patients with acute myocardial infarction of a tertiary
care center“. Aceste premii sunt
remunerate de ACCA, astfel
că vă invităm să participați cu
proiecte sau studii la următorul
congres ACCA.

Participarea românească a fost și de această dată la
înălțime, cu prezentări de tip
poster ale centrelor medicale din București, Târgu-Mureș,
Arad, Oradea, Sibiu și ClujNapoca. Remarcăm prezența
centrului universitar din TârguMureș (colectivul condus de
Prof. Imre Benedek), cu o lucrare premiată în cadrul secțiunii
postere moderate în cardiologia
intervențională, tema abordată
fiind reprezentată de utilizarea
tomografiei de coerență optică
în detectarea disecției subendoteliale a arterelor coronare.

S. Wiberg (Danemarca) si C.Montalto alături de Maddalena Lettino,
past-President al ACCA

De menționat ca România
a fost țara cu cu cele mai multe granturi de călătorie pentru
rezidenți (19 granturi), un rezultat excepțional pentru tinerii
medici cardiologi români. Vă
invităm să vă pregătiți CV-ul
pentru congresul de anul viitor,
unde, din nou, se vor atribui
granturi pentru participarea la

ologi, cu întâlniri punctuale și
discuții între aceștia, cu scopul
unui atât de necesar schimb
de idei și experiențe, atât prin
sesiuni live cât și cu ajutorul
platformei Twitter sau Facebook. De asemenea, includerea
reprezentanților
societăților
naționale în structura ACCA
centrală este un alt punct important pe agenda actuală a
Asociației. Vă invităm deci să
vă înscrieți pe noul cont Facebook Romanian Working Group
on Acute Cardiovascular Care
(Grupul de Cardiologie de Urgenţă al Societăţii Române de
Cardiologie) și pe platforma

Lucrare românească
premiată în cadrul secțiunii
postere moderate în
cardiologia intervențională,
in dreapta moderatorii
A.Mischie si G. Furnau.

congres. Salutăm de asemenea
prezența Prof. Diana Țînț, reprezentanta structurii Grupului de
lucru ACCA Romania la congres
(Grupul de lucru Cardiologie de
Urgenţă al Societăţii Române
de Cardiologie, condus de Prof.
Lucian Petrescu).
Comunitatea ACCA continuă să rămână una extrem
de dinamică! Unul din obiectivele de viitor ale ACCA este
crearea unei punți între seniorii ACCA și tinerii cardi-

Twitter (@SRCCardio – contul
Societății Române de Cardiologie) pentru a împărtăși păreri,
opinii și informații medicale referitoare la cardiologia de urgență.
Aveți de asemenea la dispoziție
noua platformă Cardiotwitter
unde vă puteți alătura unei rețele
europene de cardiologi tineri
(Facebook, #CardioTwitter).
Anul viitor congresul va
avea loc in Atena, 7-9 mai 2020.
Sperăm să vă revedem cu mare
plăcere!

